
 

 

  

உடனடி வெளியீட்டுக்காக 

 

நகரை மீண்டும் திறப்பதற்கும் மீட்வடடுப்பதற்குமான திட்டங்கள் பற்றிய சமுதாயத்தினாின் 

கருத்துக்கரள நகை நிர்ொகம் நாடுகிறது 

 

ப்ைாம்ப்ட்டன், ON (மம 12, 2020) – நகரை மீண்டும் திறப்பது மற்றும் மீட்வடடுப்பதற்கான நகை மமயர் 

அெர்களின் வசயல் குழுொனது, சமுதாயத்ரத ஈடுபடுத்துெதற்கான பணிரய துெங்கிெிட்டது; இப்படி 

நகரைத் திறந்துெிடுெதில்  வபாதுமக்கள் மற்றும் பணியாளர்களின் பாதுகாப்புத் மதரெகள் மற்றும் 

அதற்கான மசரெகள் நிரறமெற்றப்படுெரத உறுதி வசய்யப்படும்  

 

இதற்காக, குறிப்பிட்ட பயனாளிகள் வகாண்ட குழுக்கள், ெணிகர்கள் மற்றும் சமுதாயக் குழுக்களுடன் 

பலகட்ட ஆமலாசரனகள் இடம் வபறும். மம 13 ஆம் மததியன்று இப்படியான ஆமலாசரனக் 

கூட்டமானது ெிரளயாட்டுக்குழுக்களுடன் நடத்தப்படும்.   

 

மீண்டும் திறப்பது மற்றும் மீட்வடடுப்பு ஆகியரெ பற்றிய புதிதாக அறிமுகம் வசய்யப்பட்ட கருத்தாய்ெில் 

பங்மகற்பதன் மூலம் ப்ைாம்ப்ட்டன் சமுதாயத்தினாின் பின்னூட்டக் கருத்துக்கள் ெைமெற்கப்படுகின்றன; 

கருத்தாய்வு இங்மக கிரடக்கப்வபறும்; இரத covid19reopencity@brampton.ca. எனும் மின்னஞ்சலில் 

வதாடர்பு வகாண்டும்வசய்யலாம். 

 

பிைாந்திய கவுன்சிலைாகிய மார்ட்டின் வமவடய்மைாஸ் அெர்களால் ெழிநடத்தப்பட்டு, மற்றும்  

ப்ைாம்ப்ட்டன் நகை அெசை கால மமலாண்ரம அலுெலகத்துடன் இரணந்து,  நகாின் ெசதியரமப்புக் 

கட்டிடங்கரள மீண்டும் பாதுகாப்பான மற்றும் படிப்படியான முரறயில் மறுபடி திறப்பது பற்றி  இந்தக் 

குழுொனது கெனம் வசலுத்தும். படிப்படியாக பணிகரளத் திரும்பத் துெக்கும் மபாது, சிறப்பியல்பு 

வகாண்ட மகாெிட்-19 பணிப்பரடகளுக்கு இந்தக் குழு அதற்கான வசய்முரறகரளப் பற்றிய 

ஆமலாசரனகரள ெழங்கும்;  இதனால் குடியிருப்புொசிகள், ெணிகர்கள் மற்றும் பணியாளர்கள் 

ஆகிமயார் தங்களுக்கு கிரடத்துெரும் ஆதைெிரன வதாடர்ந்து வபறுொர்கள்.  

  

மகாெிட் – 19 (COVID-19) வதாற்றுப்பைெரல சமாளிப்பது பற்றிய தகெல்களுக்கு ெருரக தைவும்: 

www.brampton.ca/COVID19  

  

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

  

“நமது நகைத்திரன ஒருெழியாக திறப்பது மற்றும் மீட்வடடுப்பதற்கான திட்டங்கள் ெகுப்பது என்பது, 

நம்முடன் கூட்டாக பணியாற்றுபெர்களுடன் வநருக்கமான கூட்டு ரெப்பது, மற்றும் பிைாந்திய மற்றும் 

பீல் ப்ப்ளிக் சுகாதாை அரமப்பின் ெழிகாட்டுதல் ஆகியெற்ரறச் சார்ந்திருக்கிறது. மகாெிட் -19 (COVID-

19) வதாற்று பைெரல தடுப்பதில் சீைான ஒரு மெகத்ரத வகாண்டிருக்கின்ற ெரகயிலான ஒருங்கிரணந்த 

mailto:இங்கே%20கிடைக்கப்பெறும்
mailto:covid19reopencity@brampton.ca
http://www.brampton.ca/COVID19


 

 

பதில் வசயரல நாம் நிரல நாட்ட மெண்டும் என்பமத நமது இலக்காகும்.  நமது சமுதாயத்தினாின் கடின 

உரழப்பிற்கு நான் நன்றிக்கடன் பட்டிருக்கிமறன்; நாங்கள் எங்களுக்கான பணிரய ஆற்றுெதில் 

அெர்களின் வதாடர்ந்த ஆதைரெ மெண்டுகிமறன்.” 

- மபட்ாிக் ப்ைவுன், மமயர், ப்ைாம்ப்ட்டன் நகைம் 

 

“நமது நகைத்திரன மீண்டும் திறந்துெிடுெதற்கும், மீட்வடடுப்பதற்கான பாதுகாப்பான படிப்படியான 

திட்டங்கள் சிறப்பாகமெ ெகுக்கப்பட்டு ெருகின்றன. இந்த வசயல்முரறயில் நாங்கள் முன்மனறிச் 

வசல்ெதற்கு, சமுதாயத்தினாின் வதாடர்ந்த ஆதைவு மற்றும் பின்னூட்டக் கருத்துக்கரளமய நாங்கள் 

நம்பியிருக்கிமறாம். நகைரமப்பில் பங்கு வகாண்டிருப்பெர்களுடன் அர்த்தம் நிரறந்த 

கலந்துரையாடல்கரள மமற்வகாள்ள நான் காத்திருக்கிமறன்; இது நமது திட்டங்கள் உருப்வபறுெதில் 

உதெிகைமாக இருந்து, முழுரமயான ஒரு அணுகுமுரறக்கு ெழி ெகுக்கும்.” 

- மார்ட்டின் வமவடய்மைாஸ் , பிைாந்திய கவுன்சிலர் ொர்டுகள்  3 & 4; தரலெர்,  நகைத்ரத மீண்டும் 

திறப்பது மற்றும் மீட்வடடுப்பதற்கான மமயாின் பணிக்குழு  

  

“மகாெிட் -19 (COVID-19) வதாற்று பைெல் ஆைம்பித்ததில் இருந்மத, தனது மசரெ மற்றும் நிகழ்ச்சித் 

திட்டங்கரளக் வகாண்டு மசர்ப்பதில் நகை நிர்ொகம் குறிப்பிடத்தக்க ெரகயில் மாறிெிட்டது. நமது 

நகைத்திரன ஒருெழியாக திறப்பது மற்றும் மீட்வடடுப்பரத மநாக்கி நாம் காத்திருக்கும் மெரளயில், 

நமது கெனம் ஒன்றின் மீமத குறியாக இருக்கிறது- அதுதான் நமது சமுதாயத்தின் நல்ொழ்வு ஆகும். 

உடல் ஆமைாக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு ஆகியெற்ரற முன்னுாிரம வகாண்ட ெிஷயங்களாக கருதும் 

மெரளயில், நகாின் குடியிருப்பு ொசிகள் மற்றும் நகைரமப்பு பணியில் பங்கு வபறுமொர் ஆகிமயாாின் 

மதரெகரள கெனமாக சம நிரலப்படுத்துெதும் நமது குறிக்மகாளாகும்.” 

மடெிட் மபர்ாிக், தரலரம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ைாம்ப்ட்டன் நகைம் 
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ஊடக வதாடர்பு 

மமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிரணப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாய ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியான தகெல் வதாடர்பு  

ப்ைாம்ப்ட்டன் நகைம் 

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 

 

 

 

 


