
 

 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகமானது மம மாதம் 19 மற்றும் 22 மததிகளில் வடன்னிஸ் மமதானம், 

பிக்கிள்பால் மமதானம் மற்றும் பீல் ெில்மேஜ் மகால்ஃப் வெளிகமள மீண்டும் திறக்கெிருக்கிறது. 

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (மம 15, 2020) – சிே வபாழுதுமபாக்கு ெசதியமமப்புக்கமள மீண்டும் திறக்கோம் 

என்று ஒன்ட்மடாிமயா அரசாங்கம் அறிெித்திருக்கிறபடியால், ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகமானது திறந்த 

வெளி வடன்னிஸ் மற்றும் பிக்கிள்பால் ெிமளயாட்டு மமதானங்கமள மம 19, 

வசவ்ொய்க்கிழமமயன்றும் மற்றும் பீல் ெில்மேஜ் மகால்ஃப் திறந்த வெளிமய மம 22 

வெள்ளிக்கிழமமயன்றும் திறக்கெிருக்கிறது. அமனத்து ெருமகயாளர்கள் மற்றும் நகாின் பணியாளர்கள் 

ஆகிமயாாின் ஆமராக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பிமன உறுதி வசய்ெதற்காக,  உடல்ாீதியான சமூக ெிேகல் 

மற்றும் தூய்மமயான தன்மமக்கான நடெடிக்மககள் வசயல்பாட்டில் இருந்து ெரும். 

 

திறந்தவெளி வடன்னிஸ் மற்றும் பிக்கிள்பால் ெிமளயாட்டு மமதானங்கள் 

 

நகர நிர்ொகமானது  21 திறந்த வெளி வடன்னிஸ் மமதானங்கள் மற்றும் 7 பிக்கிள்பால் ெிமளயாட்டு 

மமதானங்கமள மம 19, வசவ்ொய்க்கிழமமயன்று மீண்டும் திறக்கெிருக்கிறது, இந்த மமதானங்கள் 

திங்கள் முதல் ஞாயிறு ெமர திறந்திருக்கும்.  முற்பகல் 1 மணிக்கு முன்னர் இந்த மமதானங்கள் மூத்த 

குடிமக்களுக்கு மட்டுமம கிமடக்கப்வபறும்.  

 

உடல் ாீதியான சமூக ெிேகல் நடெடிக்மககளுக்கு இணக்கமாக இருப்பதற்காக, ஒரு சமயத்தில் 

பக்கத்திற்கு ஒருெர் என்ற ெமகயில் இரண்டு வீரர்களுக்கு மமல் ஒரு மமதானத்தில் 

அனுமதிக்கப்படமாட்டார்கள். வீரர்கள் எல்ோ மநரங்களிலும் மற்றெர்களிடமிருந்து இரண்டு மீட்டர் 

(ஆறு அடி) தூரம் ெிேகி இருப்பமத கமடப்பிடிக்க மெண்டும். உடல் ாீதியான சமூக ெிேகல் தூரத்மத 

கமடப்பிடிக்காதெர்கள் வெளிமயறும்படி கூறப்படுொர்கள்.  

 

ஒவ்வொருொின் ஆமராக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பிமன உறுதி வசய்ெதற்காக பின் ெரும் ெிதிகள் 

கமடப்பிடிக்கப்படும்: 

• முதலில் ெருபெருக்மக முதலிடம் என மமதானத்தில் அனுமதிக்கப்படுொர்கள், 

மற்றெர்கள் காத்திருக்க மெண்டி மநரும் என்பதால் ெிமளயாடுபெர்கள் 60 நிமிட மநரம் 

மட்டுமம  ெிமளயாட அனுதிக்கப்படுொர்கள்,   

• ராக்வகட் மட்மட மற்றும் இதர சாதனங்கமள ஒருெருக்கு ஒருெர் பாிமாறிக்வகாள்ள 

மெண்டாம் 

• குறிப்பிட்ட ஒருொின் பந்துகமள மற்றெர்கள் தெறிப்மபாய் வதாட்டுெிடாதிருக்க 

அெற்றில் குறியிடப்பட மெண்டும் 



 

 

• வெளிப்புற கழிப்பமறகள் இந்த சமயத்தில் கிமடக்கப்வபறும் (இந்த ெசதிகள் 

ஏற்வகனமெ இருந்தால்) 

• பார்மெயாளர்கள் எெருக்கும் அனுமதியில்மே 

 

வடன்னிஸ் அல்ேது பிக்கிள்பால் மமதானத்மத மதர்ந்வதடுக்க ெருமக தரவும்: 

www.brampton.ca/parks. ஏமதனும் பிரச்சமன பற்றி புகாரளிக்க,  311 ஐ அமழக்கவும். 

 

பீல் ெில்மேஜ் மகால்ஃப் திறந்தவெளி 

 

29 ஏ, ஹார்ட்ஃமபார்ட் டிவரயில்  இல் அமமந்துள்ள பீல் ெில்மேஜ் மகால்ஃப் திறந்த வெளிமய மம 

மாதம் 22, வெள்ளிக்கிழமமயன்று, ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் மீண்டும் திறக்கும். இந்த திறந்த 

வெளியானது ொனிமே அனுமதிக்கும் பட்சத்தில்   தினமும் காமே 7 மணி முதல் மாமே 6 மணி ெமர 

திறந்திருக்கும். மூத்தகுடிமக்களுக்கான மநரம்: மநரம் காமே 7 மணி முதல் 11 மணி ெமர. 

 

உடல் ாீதியான சமூக ெிேகல்  நடெடிக்மககளுக்கு இணக்கமாக இருக்கும் ெமகயில், வீரர்கள் எல்ோ 

சமயங்களிலும் ஒருெருக்கு ஒருெர் இரண்டு மீட்டர் (ஆறு அடி) இமடவெளி ெிட்டு இருக்க மெண்டும். 

உடல் ாீதியான சமூக ெிேகமே கமடப்பிடிக்காதெர்கள் வெளிமயறும்படி கூறப்படுொர்கள். 

 

மகால்ஃப் மமதானத்தில் அமனொின் ஆமராக்கியத்மதயும் பாதுகாப்மபயும் உறுதிவசய்ய நகர நிர்ொகம் 

கூடுதல் முன்வனச்சாிக்மக நடெடிக்மககமள எடுத்து ெருகிறது; அெற்றில் அடங்குபமெ: 

• திறந்த வெளி எங்கிலுமாக மககழுவும் நிமேயங்கள் மற்றும் ஹாண்ட் சானிட்மடஸர் ெழங்குதல் 

• ொகனம் நிறுத்தும் இடம் மற்றும் கிளப் ஹவுஸ் கட்டிடம் சுற்றிலுமாக மகால்ஃப் 

ெிமளயாடுபெர்களுக்காக  பாதுகாப்பான நடமாட்டத்மத உறுதி வசய்ய வபயர் அட்மடகள் 

மற்றும் அம்புக்குறியிட்ட அறிெிப்பு பேமககள் நிறுவுதல் 

• ஒரு சமயத்தில் இரண்டு வீரர்கள் மட்டுமம, மற்றும் ஒரு மகால்ஃப் ெண்டிக்கு ஒருெர் என்ற 

ெமகயில் கட்டுப்படுத்தல் 

• தனிவயாருெர் ஆட்டம் துெங்கும் (tee off )மநரங்களுக்கு இமடயில் இமடமெமள மநரத்மத 20 

நிமிடங்களாக அதிகாித்தல் 

• ெசதியமமப்புக்களில், மமம்படுத்தப்பட்ட ெமகயில் மற்றும் மிகவும் அடிக்கடி 

தூய்மமப்படுத்தமே நமடமுமறப்படுத்தல், மகால்ஃப் ெண்டிகள் மற்றும் குளியேமறகளில் கிருமி 

நீக்கம் வசய்ெதும் இதில் அடங்கும். 

 

• ”வதாட்டுக்வகாள்ளாமல் ெிமளயாடுெமத” உறுதி வசய்ெதற்காக பங்கர் மரக்குகமள அகற்றுதல் 

மற்றும் ”மகால்ஃப் கப்” கமள உயரத்தில் மெத்தல்  

• நகர நிர்ொகம் ெிதித்த உடல்ாீதியான சமூக ெிேகலுக்கான முயற்சிகமள கமடப்பிடிக்காமல் 

இருப்பமதத் தடுக்கு முகமாக கூடுதல் பாதுகாப்பு நடெடிக்மககமள அறிமுகம் வசய்தல் 

 

http://www.brampton.ca/parks


 

 

இந்த சமயத்தில், மகால்ஃப் மமதான நிர்ொகம் குழுக்களுக்கான முன்பதிவு வசய்தல், மபாட்டிகமள 

நடத்துதல் அல்ேது கற்றுக்வகாடுத்தல் பாட ெகுப்புக்கமள ெழங்காது 

 

குடியிருப்புொசிகள் தங்களுக்கான பந்து அடிக்கத் துெங்குெதற்கான மநரத்மத(tee times) முன்கூட்டிமய 

905.874.2995, என்ற எண்ணிற்கு அமழத்து பதிவு வசய்து வகாண்டு, மமதானத்திற்கு ெரும்மபாது 

ஆன்மேனில் பணம் வசலுத்தோம்.  மம 19 வசவ்ொய்க்கிழமம மாமே 1 மணி முதல் வதாமேமபசி 

இமணப்புகள் மெமே வசய்யும். மநரடி  மசமெ ெழங்கப்படாது. ெிமளயாடுபெர்கள் தங்களுக்கு 

திட்டமிடப்பட்ட பந்து அடிக்க துெங்கும் மநரத்திற்கு 15 நிமிடங்களுக்கு முன்னதாக ெந்து கிளப்ஹவுஸில் 

உள்ள ெரமெற்பு பகுதிக்கு மநரடியாகச் வசல்லுமாறு மகட்டுக்வகாள்ளப்படுகிறார்கள். கட்டுப்பாடுகள் 

இருக்கும்மபாது குமறக்கப்பட்ட கட்டணெிகிதம் அமலில் இருக்கும்.  மகால்ஃப் மமதானத்தில் ’ஆமடக் 

கட்டுப்பாடு’ நமடமுமறயில் உள்ளது. 

 

கிளப்ஹவுஸ் மற்றும் புமரா ஷாப் (மகால்ஃப் ெிமளயாட்டு வபாருட்கள் ெிற்பமன வசய்யுமிடம்) 

ஆகியமெ மூடப்பட்டிருக்கும், மமலும் இழுத்துச் வசல்ேக்கூடிய  ெண்டிகள்  மற்றும் கிளப் ொடமக 

வபாருட்கள் ொடமகக்கு ெழங்குெது அடுத்து அறிெிக்கப்படும் ெமர தற்காலிகமாக நிறுத்தப்படும். 

வெளிப்புற ஓய்ெமறகமள ெிமளயாட்டுக்கு முன்னும் பின்னும் ெிமளயாடுபெர்கள் உபமயாகித்துக் 

வகாள்ளோம்.  இந்தச் சமயத்தில் உணவு மற்றும் பானங்கள் எமெயும் ெிற்பமனயில் ொங்கக் 

கிமடக்காது, மமலும் ெிமளயாடுபெர்கள் தங்கள் வசாந்த குடிநீர் மற்றும் மது அல்ோத பானங்கமள 

வகாண்டு ெருெது ெரமெற்கப்படுகிறது. 

 

பீல் ெில்மேஜ் மகால்ஃப் மகார்ஸ் என்பது ஒன்பது துமளகள் வகாண்ட வபாது மகால்ஃப் மமதானமாகும், 

இது ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகத்திற்கு வசாந்தமானது மற்றும் அதனால் இயக்கப்படுகிறது. COVID-19 

வதாற்று பரெல் மபாிோன  நடெடிக்மககள் மற்றும் பாிசீேமனகள் பற்றிய முழு ெிெரங்கள் உட்பட 

ெிமளயாட்டு முன்பதிவுக்கான முழுமமயான ெழிகாட்டியானது,  ஆன்மேனில் 

www.brampton.ca/peelvillagegolf  ெமேத்தளத்தில் கிமடக்கிறது. 

 

நகமர மீண்டும் திறக்கவும் மீட்சி வபறச் வசய்ெதற்குமான மமற்வகாண்டு திட்டங்கள் பற்றிய  கருத்துக்கள் 

நகரொசிகளிடமிருந்து நகர நிர்ொகம் எதிர்பார்க்கிறது 

 

 நகரத்திமன மறு திறப்பு வசய்து மீட்சி வபறச்வசய்ெதற்கான மமயாின் குழுொனது, 

வபாதுமக்கள் மற்றும் ஊழியர்களின் மசமெ மற்றும் பாதுகாப்புத் மதமெகமளப் பூர்த்தி 

வசய்ெமத உறுதிவசய்யும் வபாருட்டு தனது சமூக ஈடுபாட்மட நகர நிர்ொகம் 

வதாடங்கியுள்ளது. குறிப்பிட்ட பயனர் குழுக்கள், ெணிகங்கள் மற்றும் சமூக குழுக்கள் 

ஆகிமயாருடன் வதாடர்ச்சியான ஆமோசமனகள் வசய்ெது இதில் அடங்கும். இந்த ொரத்தில் 

நகர நிர்ொகமானது  ெிமளயாட்டுக் குழுக்களுடன் ஒரு சந்திப்மப நடத்தியது, மற்றும் அடுத்த 

ொரத்தில், மூத்தகுடிமக்களுக்கான குழுக்களுடன் கேந்தாமோசிக்கும். ஆன்மேனில் இங்மக 

கிமடக்கின்ற ஒரு கருத்தாய்ெில் பங்மகற்பதன் மூேமாகமொ அல்ேது 

http://www.brampton.ca/peelvillagegolf


 

 

covid19reopencity@brampton.ca  என்ற மின்னஞ்சலில் வதாடர்பு வகாள்ெதன் மூேமாகமொ 

ப்ராம்ப்ட்டன் சமூகத்தினர் தங்கள் கருத்துகமளப் பகிர்ந்து வகாள்ள அமழக்கப்படுகிறார்கள். 

 

மகாெிட் -19 (COVID-19) வதாற்று பரெமே எதிர்வகாள்ெதற்கான மமலும் தகெல்களுக்கு 

ெருமக தரவும்: www.brampton.ca/COVID19.    

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

 

“ நமது நகாின் மகால்ப் மமதானம் உள்ளிட்ட கூடுதல் மசமெகமள ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் 

கிமடக்கப்வபறச் வசய்மகயில், பயனர் பாதுகாப்மபமய முதன்மமயானதாகவும் முக்கியமானதாகவும் 

கருதும் ெமகயில் அதமன நாங்கள் கெனமாக வசய்கிமறாம். ஆமராக்கியமான மற்றும் பாதுகாப்பான 

ஒரு நகரமாக இருக்க மெப்பதுடன், நமது குடியிருப்பாளர்கள் சுறுசுறுப்பான ொழ்க்மக முமறமய மபணி 

ெருெமதக் கண்டு நாங்கள் பரெசமமடகிமறாம்; மமலும் குடியிருப்பாளர்கள் நம்பியுள்ள இந்த 

மசமெகமள பாதுகாப்பாக மீண்டும் திறந்துெிடத் மதமெயான நடெடிக்மககமள நாங்கள் எடுத்து 

ெருகிமறாம்.” 

 

- மபட்ாிக் ப்ரவுன், மமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“  இந்த ொரம் நகரத்திமன மறு திறப்பு வசய்து மீட்சி வபறச்வசய்ெதற்கான மமயாின் குழுொனது,  

நகரத்தின் ெிமளயாட்டுக் குழுக்களிடமிருந்து மநரடியாக மபச்சு நடத்தியது; அெற்மறக் மகட்டு 

பாதுகாப்பான அணுகுமுமறயுடன்  நகரத்தின் ெிமளயாட்டு மமதானங்கள் மற்றும் மகால்ஃப் திறந்த 

வெளிமய மீண்டும் திறந்துெிடுெதில் நாங்கள் மகிழ்ச்சியமடகிமறாம். நாங்கள் இந்தப் பணியில் ஒன்றாக 

இருக்கிமறாம், மற்றும் நாங்கள் நகர மசமெகமள மீண்டும் வதாடங்கி எங்கள் நகரத்மத மீண்டும் 

திறந்துெிடும்மபாது  பீல் பப்ளிக் வபாது சுகாதார ஆமோசமனமயயும் பின்பற்றுமொம் 

- மார்ட்டின் வமவடய்மராஸ், பிராந்திய கவுன்சிேர், ொர்டுகள் 3 & 4; தமேெர், மீண்டும் 

திறந்துெிடுதல் மற்றும் மீட்சி வபறுெதற்கான பணிக்குழு 

 

“ ப்ராம்ப்ட்டன் மற்றும் அதன்  ஊழியர்களாகிய எங்களுக்கு, நகருக்கான  மசமெகள் மற்றும் ெசதிகள் 

ஆகியெற்றில் பாதுகாப்புதான் ஒரு முன்னுாிமம வகாண்ட ெிஷயமாகும். நகாின் மசமெகமள 

வபாதுமக்களுக்கு மீண்டும் அளிக்மகயில் அதமன வபாறுப்புடனும், மற்றும் பாதுகாப்பாக மீண்டும் 

வகாடுப்பமதயும் உறுதி வசய்ெதற்கு மதமெயான நடெடிக்மககமள நாங்கள் வதாடர்ந்து 

மமற்வகாள்மொம்”. 

 

- மடெிட் மபர்ாிக், தமேமம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

http://www.brampton.ca/COVID19
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கனடா நாட்டில் மிக ெிமரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 650,000 மக்கமளயும் 

70,000 ெணிக அமமப்புக்கமளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுமக்கமள 

மனத்தில் மெத்மத வசய்கின்மறாம். பேதரப்பட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு மசர்க்கின்றனர், முதலீட்மட நாங்கள் 

ஈர்க்கிமறாம், வதாழில்நுட்பாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிோன புதுமமப் பமடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான 

பயணத்தில் நாங்கள் வசன்றுவகாண்டிருக்கிமறாம். பாதுகாப்பான, நிமேத்து நிற்கெல்ே மற்றும் வெற்றிகரமான  

ஆமராக்கியமிக்க ஒரு நகமரக் கட்டமமப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பாமதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிமறாம்.  

Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் எங்களுடன் இமணயுங்கள்.   www.brampton.ca இல் இன்னும் 

வதாிந்துவகாள்ளுங்கள். 

 
 

 

 

 

ஊடக வதாடர்பு 

மமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிமணப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாய  ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியான தகெல் வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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