
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகமானது, ஜூன் மாதம் 11 ஆம் தததி முதல் அனனத்து 

பூங்காக்கனளயும் பாதுகாப்புக்கான தனடகளுடன் திறக்கெிருக்கிறது 
 

பூங்காக்கள் இரவு 10 மணிக்கு மூடப்படும்  
 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஜூன் 8, 2020) – பீல் பப்ளிக் வெல்த் அனமப்பின் ெழிகாட்டுதலின் தபாில், 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகமானது, ஜூன் 11 முதல், 500 க்கும் அதிக எண்ணிக்னகயிலான 

அனனத்து பூங்காக்கனளயும் திறந்து ெிடெிருக்கிறது. இதில் திறந்த நினல நிழற்குனடகளும் 

பிக்னிக் நிழற்குனடகளும், உட்காரும் வபஞ்சுகள், கழுத்துப்பட்னட இல்லாமல் நாய்கள் 

சுதந்திரமாக திாிெதற்கான பூங்காக்கள்,  ஒயிட் ஸ்ப்ரூஸ் பார்க் ( White Spruce Park) டிஸ்க் 

தகால்ஃப் னமதானங்கள், ஸ்தகட் வெய்யும் பூங்காக்கள் (ெிங்க்ொவகௌஸி பூங்கா நீங்கலாக) 

ஆகியன அடங்கும்.  பூங்காக்கள் ஒவ்வொரு நாளும் இரவு 10 மணிக்கு மூடப்படும். வடன்னிஸ் 

மற்றும் பிக்கிள்பால் னமதானங்கள், பீல் ெில்தலஜ் தகால்ஃப் னமதானம் மற்றும் ப்ராம்ப்ட்டன் 

கல்லனறத் ததாட்டம் ஆகியனெயும்கூட திறந்திருக்கும். 

 

அனனத்து ெினளயாட்டு னமதானங்கள் மற்றும் ெினளயாட்டு கட்டனமப்புகள், ெினளயாட்டுக் களங்கள் 

மற்றும் ெெதி அனமப்புக்கள், திறந்த வெளி உடற்பயிற்ெித் தகுதிக்கான  உபகரணங்கள், திறந்தவெளி 

நீச்ெல் குளங்கள், ஸ்பிளாஷ் தபட்கள் / தெடிங் (பார்த்து ரெிப்பதற்கு மட்டுதமயான) குளங்கள், 

கழிப்பனறகள் மற்றும் குடிநீர் அனமப்புகள் ஆகியனெ மூடப்பட்தட இருக்கும், அனெ வபாதுமக்கள் 

பயன்பாட்டிற்கு கினடக்கப்வபறமாட்டாது. 

 

ெமூக பாதுகாப்னப உறுதி வெய்ெதற்கான  ஒரு கூடுதல் நடெடிக்னகயாக, அனனத்து வெளிப்புற 

ெினளயாட்டு னமதானங்களும் உடற்பயிற்ெித் தகுதிக்கான  உபகரணங்களும் ஆரஞ்சு நிற பிளாஸ்டிக் 

தெலியால் தடுக்கப்பட்டு வபாது மக்கள் பயன்படுத்த தனட வெய்யப்படுகின்றன. 

 

இந்தச் ெமயத்தில், ஒன்ட்தடாிதயா அரொங்கத்தின் அெெரகால உத்தரெின் படி, பத்துக்கும் தமற்பட்ட 

நபர்களின் ெமூகக் கூட்டங்கள் அனுமதிக்கப்படுெதில்னல என்பது குடியிருப்புொெிகளுக்கு 

நினனவூட்டப்படுகிறது. ஜூன் 12, 2020 வெள்ளிக்கிழனமயன்று ெிடியற்கானல12:01 முதல், 

மாகாணமானது, ெமூகக் கூட்டங்களுக்கான எண்ணிக்னக ெரம்னப ஐந்து முதல் 10 நபர்களாக 

அதிகாிக்கும். ஒரு குடியிருப்புொெியானெர்,  எல்லா தநரங்களிலும் கூடதெ ெெிக்காத எெர் 

ஒருொிடமிருந்தும் குனறந்தபட்ெம் 2.0 மீட்டர் (அல்லது ஆறு அடி) தூரத்னத பராமாிக்க தெண்டும். 

 

ெெதி அனமப்புக்கனளத் திறந்தவுடன் கூடுதல் குப்னபத் வதாட்டிகள் னெக்கப்படும், தமலும் 

ததனெக்தகற்ப இெற்னறச்  தொதித்து குப்னபகனள அகற்றும் பணி அதிகாிக்கப்படும். 



 

 

 

நிழற்குனட மற்றும் பிக்னிக் நிழற்குனட 

 

உடல்ாீதியான ெமூக ெிலகல் நடெடிக்னககள் நனடமுனறயிதலதய இருந்துெரும். நிழற்குனட /பிக்னிக் 

நிழற்குனட ஆகியெற்றில் கூடுபெர்களின் எண்ணிக்னகயானது அங்கு இருக்கும் அறிெிப்புப் பலனகயில் 

வதளிொக குறியீடு வெய்யப்பட்ட அதிகபட்ெ எண்ணிக்னகக்கு மிகாமல் இருப்பது கண்டிப்பாக 

நனடமுனறப்படுத்தப்படும். 

 

தகாெிட்-19 வதாற்று பரவுெனதத் தடுக்க, தமனஜ மற்றும் நாற்காலிகளுக்கான அணுகனல நகர நிர்ொக 

அலுெலர்கள் மட்டுப்படுத்த இருப்பதால், குடியிருப்புொெிகள் தங்கள் வொந்த நாற்காலிகனள 

நிழற்குனடப் பகுதிகளில் பயன்படுத்த ஊக்குெிக்கப்படுகிறார்கள். அப்படி பயன்படுத்திய தங்கள் 

நாற்காலிகனளப் குடியிருப்புொெிகள் மீண்டும் தங்கள் வீட்டிற்கு திரும்ப எடுத்துச் வென்றுெிட தெண்டும். 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர பூங்காெில் இரவு தநரத்தில் ெிட்டுச்வெல்லப்படும் நாற்காலிகள் ஏததனும் இருப்பின் 

அனெ அகற்றப்பட்டு அப்புறப்படுத்தப்படும். 

 

அடுத்த அறிெிப்பு ெரும் ெனர பிக்னிக் நிழற்குனடகள் மற்றும் பூங்காெில் இருக்கும் இடங்களுக்கும் 

இந்தச் ெமயத்தில் முன்பதிவுகள் எதுவும் வெய்ய அனுமதிக்கப்படாது. 

 

கழுத்துப் பட்னடயில்லாமல் சுதந்திரமாக நாய்கள் திாிெதற்கான   பூங்காக்கள் 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் இருக்கின்ற, கழுத்துப் பட்னடயில்லாமல் சுதந்திரமாக நாய்கள் திாிெதற்கான   

நான்கு பூங்காக்களில் அெற்றுக்கான அறிெிப்புப் பலனகயில் குறியிடப்பட்ட  அதிகபட்ெ 

எண்ணிக்னகயிலான நாய்கள் மட்டுதம அனுமதிக்கப்படும். 

 

• ப்ரமீலியா லிமிவடட் கம்யூனிட்டி பார்க் (1030 ெில்லியம்ஸ் பார்க்தெ) 

• க்றிஸ் கிப்ஸன் பார்க் (135 வமக்லாலின் தராட் நார்த்) 

• டக்கன் பார்க் (73 தொட்வடன் ஸ்ட்ாீட் ஈஸ்ட்) 

• ஒயிட் ஸ்ப்ரூஸ் பார்க் (10302 ொர்ட் தலக் தராட்) 

 

கழுத்துப் பட்னடயில்லாமல் சுதந்திரமாக நாய்கள் திாிெதற்கான   பூங்காக்கள் பற்றிய தமலும் 

தகெல்களுக்கு இங்கு க்ளிக் வெய்யவும் 

 

பூங்காக்களுக்கான நல்வலண்ண தூதர் திட்டம்  

தகாெிட்-19 பரவுெனதத் தடுப்பதற்கு, உடல் ாீதியான ெமூக ெிலகலுக்கான ெழிகாட்டுதல்கனளப் 

பின்பற்றுெதன் முக்கியத்துெத்னதப் பற்றி குடியிருப்புொெிகளுக்கு கற்றுக்வகாடுப்பதத முக்கியமான 

ெிஷயமாகும். ஜூன் 13 முதல், ொர நாட்களின் இரவு தநரங்களிலும், ொர இறுதி நாட்களிலும், அதிக 

அளெிலான மக்கள் கூடும் பூங்காக்களில் நகர ஊழியர்கள் மக்களுடன் கலந்து, குடியிருப்பு ொெிகளுக்கு 

சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு நடெடிக்னககள் குறித்து ஆதலாெனன கூறுொர்கள். 

https://www.brampton.ca/EN/residents/Animal-Services/Pages/Off-Leash-Parks.aspx


 

 

 

வபருநிறுென பாதுகாப்பு தெனெயினர் பூங்காக்கனள வதாடர்ந்து கண்காணிப்பார்கள். ப்ராம்ப்ட்டன் 

நகாின்  தகாெிட் -19 அெெரகால நடெடிக்னககள் துனண ெட்டத்தின் கீழாக, உடல் ாீதியான ெமூக 

ெிலகலுக்கான ஒழுங்குமுனறனய பின்பற்றாத நபர்களுக்கு, ஒவ்வொரு குற்றத்திற்கும் குனறந்தபட்ெம் $ 

500 அபராதம் ெிதிக்கப்படலாம். இப்படி இணக்கம் காட்டாதெர்கள் பற்றி புகாரளிக்க, 

குடியிருப்புொெிகள்  எண் 311 ஐ அனழக்குமாறு தகட்டுக்வகாள்ளப்படுகிறார்கள். 

 

தகாெிட்-19 சுகாதாரம் & பாதுகாப்பு நடெடிக்னககள் 

 

ெமூகத்தின் ஆதராக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பினன மனதில் வகாண்டு, ப்ராம்ப்ட்டன் நகர பூங்காக்களில் 

கடுனமயான உடல் ாீதியான ெமூகெிலகல் நடெடிக்னககள் அமலில் இருக்கும். ஒரு 

குடியிருப்புொெியானெர்,  தம்முடன் ெெிக்காத எெர் ஒருொிடமிருந்தும் குனறந்தபட்ெம் 2.0 மீட்டர் 

(அல்லது ஆறு அடி) தூரத்னத எல்லா தநரங்களிலும் கனடப்பிடிக்க தெண்டும். னக கழுவுெதற்கான 

கிருமிநாெினி அல்லது துனடப்பான்கள் தபான்ற தனிப்பட்ட கிருமிநாெினிகனள தங்களுடன் எடுத்துச் 

வெல்லவும், அடிக்கடி னககனள கழுெவும், இருமல் அல்லது தும்மலின்தபாது முழங்னகயில் முகம் 

புனதத்தபடி அனதச் வெய்யவும், நகாின் குடியிருப்புொெிகள் தகட்டுக்வகாள்கிறார்கள். 

 

ஆபத்துக்கனளத் வதாடர்ந்து கண்காணிப்பதற்காக ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகமானது, பீல் பப்ளிக் 

வெல்த் அனமப்பு மற்றும் ப்ராம்ப்ட்டன் அெெரநினல தமலாண்னம அலுெலகத்தில் உள்ள அதன் 

கூட்டாளர்களுடன் வநருக்கமாக வெயல்படுகிறது. ெழக்கமான புதுப்பிப்புகளுக்கு 

www.brampton.ca/covid19  ஐப் பார்னெயிடவும், மற்றும் எந்த தநரத்திலும் பிராம்ப்டன் நகர 

நிர்ொகத்னதயும் பீல் பகுதினயயும் வதாடர்பு வகாள்ள எண்  311 ஐ அனழக்கவும். 

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

“ ொனினலயில் இதமான வெப்பம் ஏற்படுனகயில், குடியிருப்புொெிகள் தங்கள் வீடுகனள ெிட்டு 

வெளிதயறி புதிய காற்னற அனுபெிக்க ெிரும்புொர்கள் என்பனத நாங்கள் 

புாிந்துவகாள்கிதறாம். ெெதி அனமப்புக்கனள திறந்துெிடுெது எப்தபாது பாதுகாப்பானது என்று 

நாங்கள் உறுதிப்படுத்திக் வகாள்ெதற்காக,  பீல் ப்ப்ளிக் வெல்த் அனமப்புடன் நாங்கள் 

வநருக்கமாக பணியாற்றி ெருகிதறாம். நமது ெமூகத்தின் ஆதராக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்தப 

எங்கள் முன்னுாினமயான ெிஷயமாக உள்ளது; தமலும் குடியிருப்புொெிகள் பூங்காக்களுக்குச் 

வென்று அனுபெிக்கும் தபாது ெழிகாட்டுதல்கனள மதித்து, நமது பூங்காக்களில் உடல் ாீதியான 

ெமூக ெிலகனலக் கனடப்பிடிப்பார்கள் என்று நான் நம்புகிதறன்.” 

- தபட்ாிக் ப்ரவுன்,தமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

http://www.brampton.ca/covid19


 

 

“ மீண்டும் திறத்தல் மற்றும் மீட்புக்கான வெயற்குழு மூலம், எங்கள் ெெதி அனமப்பு கட்டிடங்கள் 

மற்றும் ெெதி அனமப்புக்கனள மீண்டும் திறப்பதற்கான ெிாிொன அணுகுமுனறனய உறுதி 

வெய்ெதற்காக, ெமுதாயத்தினருடன் வதாடர்ந்து அர்த்தமுள்ள கலந்துனரயாடல்கனள 

தமற்வகாண்டு ெருகிதறாம். உடல்நலம் மற்றும் பாதுகாப்பிற்கு முன்னுாினம அளிக்கும் அதத 

தெனளயில், குடியிருப்புொெிகள் மற்றும் நகாின் அனனத்து பங்களிப்பாளர்களின் 

ததனெகனளயும் கெனத்துடன் ொிெமம் ஆக்குெனதயும் நாங்கள் தநாக்கமாகக் 

வகாண்டுள்தளாம்.” 

- மார்ட்டின் வமவடய்தராஸ், பிராந்திய கவுன்ெிலர், ொர்டுகள் 3 & 4 ; தனலனமப்வபாறுப்பு, 

மீண்டும்திறத்தல் மற்றும் மீட்புக்கான பணிக்குழு, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

"ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகத்திற்கும் எங்கள் ஊழியர்களுக்கும், நகர தெனெகள் மற்றும் 

ெெதிகனள பாதுகாப்புடன் மீண்டும் திறப்பது என்பதத முதன்னமயான ெிஷயமாகும். நகர 

தெனெகனள வபாதுமக்களுக்கு வபாறுப்புடனும் மற்றும் பாதுகாப்புடனும் மீண்டும் 

திறந்துெிடுெனத உறுதி வெய்ெதற்கு ததனெயான நடெடிக்னககனள நாங்கள் வதாடர்ந்து 

தமற்வகாள்தொம். ” 

- தடெிட் தபர்ாிக், தனலனம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

"தகானடக்காலம் ெரெிருக்கும் இந்த ெமயத்தில், கழுத்துப்பட்னட இல்லாமல் நாய்கள் 

சுதந்திரமாக திாிெதற்கான  பூங்காக்கள் தபான்ற திறந்தவெளி இடங்கனள படிப்படியாக 

மீண்டும் திறப்பது என்பது  குடியிருப்புொெிகளுக்கு வெளிதய வெல்ெதற்கான ொய்ப்பளிக்கும். 

இது உடல்ாீதியான வெயல்பாடு மற்றும் மனாீதியான நல்ொழ்னெ தமம்படுத்த உதவும், 

என்றாலும்,   ெெதி அனமப்புக்கள் திறந்துெிடப்பட்டன என்பதற்காக நாம் கெனக்குனறவுடன் 

இருப்பது ொி என்று அர்த்தமல்ல என்பனத நினனெில் வகாள்ெது அெெியம். தகாெிட்-19 

வதாற்று பரவுெனதத் தடுக்க, குடியிருப்புொெிகள் வதாடர்ந்து பாிந்துனரகனளப் பின்பற்றியாக 

தெண்டும். ஒருெருக்வகாருெர் இரண்டு மீட்டர் வதானலெில் இருப்பது, அந்தந்த ெெதி 

அனமப்புகளில் அதிகபட்ெ மக்கள் மற்றும் நாய்களுக்கான எண்ணிக்னகனயக் கனடப்பிடிப்பதன் 

மூலம் கூட்டத்னதத் தெிர்ப்பது, அடிக்கடியும் மற்றும் ஒவ்வொரு ெருனகக்குப் பிறகும் னககனளக் 

கழுவுதல், மற்றும் தொதனனக்கு உட்படுத்தப்படுதல் மற்றும் தநாய்ொய்ப்பட்டிருந்தால் வீட்டில் 

தங்கிெிடுெது ஆகிய இனெயனனத்தும் நாம் முன்தனாக்கிச் வெல்ெதற்கான முக்கிய 

ெிஷயங்களாகும். " 

 

- டாக்டர். லாரன்ஸ் தலாஹ், இனடக்கால சுகாதார மருத்துெ அதிகாாி, பீல் ப்ப்ளிக் 

வெல்த் அனமப்பு 
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கனடா நாட்டில் மிக ெினரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெெத்தில் 650,000 மக்கனளயும் 70,000 

ெணிக அனமப்புக்கனளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வெய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுமக்கனள மனத்தில் னெத்தத 

வெய்கின்தறாம். பலதரப்பட்ட ெமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு தெர்க்கின்றனர், முதலீட்னட நாங்கள் ஈர்க்கிதறாம், 

வதாழில்நுட்பாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுனமப் பனடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 

வென்றுவகாண்டிருக்கிதறாம். பாதுகாப்பான, நினலத்து நிற்கெல்ல மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆதராக்கியமிக்க ஒரு நகனரக் 

கட்டனமப்பதற்கான ெளர்ச்ெிப்பானதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிதறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

எங்களுடன் இனணயுங்கள்.   www.brampton.ca இல் இன்னும் வதாிந்துவகாள்ளுங்கள். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஊடக வதாடர்பு 

தமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கினணப்பாளர், ஊடகம் & ெமுதாய ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியான தகெல் பாிமாற்றம்  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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

 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

