
 

 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

 

ஜூன் 27 ஆம் தேேி முேல், பாதுகாப்பு நடெடிக்கககளுடன் ப்ராம்ப்ட்டன் 

டவுண்டவுனில் ப்ராம்ப்ட்டன் உழெர் சந்கே ேிறக்கப்படும்  

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஜூன் 19, 2020) – மிகவும் எேிர்பார்க்கப்பட்ட ப்ராம்ப்ட்டன் உழெர் சந்கே 

அடுத்ே இன்வனாரு பருெத்ேில் ேிரும்பவும் ெரெிருக்கிறது; அந்ே சமயத்ேில் தகாெிட்-19 

வோற்று பரெலுக்கு எேிரான பாதுகாப்பு நடெடிக்கககளுடன் இது ேிறக்கப்படும்.  

 

இந்ே சந்கே ஜூன் 27, 2020 முேல் அக்தடாபர் 24, 2020 ெகர, சனிக்கிழகமகளில் காகை 8 

மணி முேல் பிற்பகல் 1 மணி ெகர ப்ராம்ப்ட்டன் டவுண்டவுனில் வசயல்படும். சந்கேயின்  இந்ே 

புேிய துெக்க தநரமானது வபாருள் ொங்க/ெிற்க ெருபெர்கள் சாகையில் பாதுகாப்பாக இருக்க 

உேவும். 

 

உங்களுக்கு பிடித்ேமான ெிெசாயிகள் மற்றும் ெிற்பகனயாளர்கள் பைரும் புேிய உள்ளூர் 

ெிகளவபாருட்ககளயும் ோங்கள் ேயாாித்து வபாட்டைமாக்கிய உணவுககளயும் ெிற்க 

மறுபடியும் ெருொர்கள்.  ககெிகனப்வபாருட்கள் மற்றும் அந்ே சந்கே ேளத்ேிதைதய 

ேயாாிக்கப்படும் உணவு கிகடக்காது. தகாெிட்-19 வோற்று பரெலின் தபாது சமூகத்ேின் 

ஆதராக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு என்பதே நகரத்ேின் முேன்கமயான முன்னுாிகம வகாண்ட 

ெிஷயமாகும், அத்துடன் பாதுகாப்பு நடெடிக்கககள் நகடமுகறயில் இருக்கும். 

 

பீல் பப்ளிக் வெல்த் அகமப்பின் ெழிகாட்டுேலுடன், ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் பின்ெரும் 

பாதுகாப்பு நடெடிக்ககககள வசயல்படுத்தும்: 

 

• அகனத்து ெிற்பகனயாளர்கள் மற்றும் ொடிக்ககயாளர்கள் சந்கேயில் இருக்கும்தபாது 

மருத்துெம் அல்ைாே முகக் கெசம் அல்ைது முகத்கே மகறக்கும் துணிகய அணிய 

தெண்டும் 

• ககககள சுத்ேிகாிப்பு வசய்துவகாள்ளும் நிகையங்கள் சந்கே முழுெதும் இருக்கும் 

• ஒரு குறிப்பிட்ட காைத்ேிற்குள் குகறந்ே அளதெ எண்ணிக்ககயிைான நுகர்தொர் 

மட்டுதம சந்கே பகுேிக்கு அனுமேிக்கப்படுொர்கள் 

• ஒவ்வொரு சந்கே பகுேிக்கும் ஒதர ஒரு நுகழவு ொசல் மற்றும் ேனி ஒரு வெளிதயறும் 

ொசல் மட்டுதம இருக்கும் 

 



 

 

இந்ே பருெத்ேில் வீட்டிற்கு ஒரு நபர் மட்டுதம என்றமுகறயில் சந்கேயில் கைந்து வகாள்ள 

தெண்டும் என்று நகர நிர்ொகம் பாிந்துகரக்கிறது. 

 

சந்கேயில் இருக்கும்தபாது உடல் ாீேியான சமூக ெிைககைப் பராமாிக்கும்படி நகர நிர்ொகம் 

ொடிக்ககயாளர்ககளக் தகட்டுக்வகாள்கிறது. அோெது, மாகாணத்ேின் அெசரகாை 

உத்ேரவுகளின் படி, பத்து நபர்ககளக் வகாண்ட உங்கள் சமூக ெட்டத்ேின் ஒரு பகுேியாக 

இல்ைாே எெர் ஒருெரும், எல்ைா தநரங்களிலும் மற்றெர்களிடமிருந்து இரண்டு மீட்டர் (ஆறு 

அடி) வோகைெில் இருக்க தெண்டும் என அர்த்ேமாகிறது. மாகாணத்ேின் அெசரகாை 

உத்ேரவுகளின்படி பத்துக்கும் தமற்பட்டெர்கள் கூடுெது ேகடவசய்யப்பட்டுள்ளது. 

ொடிக்ககயாளர்கள் ேங்கள் வசாந்ே கக சுத்ேிகாிப்பு அல்ைது துகடப்பான்கள் தபான்ற 

ேனிப்பட்ட கிருமிநாசினிககள எடுத்துச் வசல்ை நிகனவூட்டப்படுகிறார்கள்;  அடிக்கடி ககககள 

கழுெவும், முகத்கேத் வோடுெகேத் ேெிர்க்கவும் ொடிக்ககயாளர்களுக்கு 

நிகனவூட்டப்படுகிறது. 

  

ககடவீேியில் வபாருள் ொங்க/ெிற்கச் வசல்ெகேத் ேிறனுள்ளோக ஆக்கும்ெககயில், வபாருள் 

ெிற்பெர்கள் பற்றிய ஒரு நிை ெகரபடம்  www.brampton.ca/markets என்னும் ெகைத்ேளத்ேிலும் 

சந்கே நாட்களில் சந்கேயிலும் கிகடக்கப்வபறும். 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் உழெர் சந்கேயானது, இந்ே ஆண்டு அல்தகாமா பல்ககைக்கழகத்ோல் 

ோராளமாக நிேியாோரம் அளிக்கப்படுகிறது. 

 

ஆபத்துக்ககள வோடர்ந்து கண்காணிப்பேற்காக, ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் பீல் பப்ளிக் 

வெல்த் மற்றும் ப்ராம்ப்ட்டன் அெசரநிகை தமைாண்கம அலுெைகத்ேில் இருக்கும் அேன் 

கூட்டாளர்களுடன் வநருக்கமாக வசயல்படுகிறது. ெழக்கமான புதுப்பிப்புகளுக்கு 

www.brampton.ca/covid19  ஐப் பார்கெயிடவும். 

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

“எங்கள் நகரத்ேின் டவுண்டவுன் கமயத்ேில் நீண்டகாைமாக நகடவபற்று ெருகின்ற 

ப்ராம்ப்ட்டன் உழெர் சந்கேயானது ஜூன் 27 அன்று இந்ேப் பருெகாைத்ேிற்காக ேிறக்கப்படும் 

என்று அறிெிப்பேில் நாங்கள் மிகவும் பரெசமகடகிதறாம்! முகக் கெசத்கே அணிந்ேொறு, 

உடல் ாீேியான சமூக ெிைககைக் ககடப்பிடித்ேபடி, மற்றும் நல்ை சுகாோரத்கே தபணியபடியும் 

சந்கேகய ரசித்ேொதற வபாருட்ககள ொங்குெது ெிற்பகே வசய்யவும் நான் உங்ககள 

ஊக்குெிக்கிதறன். இந்ே ஆண்டும் சந்கேக்கு உங்ககள ெரதெற்கக் காத்ேிருக்கிதறன்.” 

-      தபட்ாிக் ப்ரவுன், தமயர், ப்ராம்ட்டன் நகரம் 

http://www.brampton.ca/markets
http://www.brampton.ca/covid19


 

 

“ப்ராம்ப்ட்டன் உழெர் சந்கே என்பது நமது சமூகத்ேின் ஒரு பாரம்பாியம் ஆகும்; இந்ே ஆண்டும் 

அது கண்ணுக்வகேிராக  ெருெகே நான் எேிர்தநாக்கி காத்ேிருக்கிதறன்.  நம்பமுடியாே 

ெியாபாாிகள்  கூடும் இவ்ெிடத்ேில் இருக்கின்ற இந்ே ெணிகங்ககள ஆோிக்க அகனெகரயும் 

ஊக்குெிக்கிதறன். அகனெருக்கும் சாத்ேியமான சிறந்ே அனுபெத்கே உறுேிவசய்கின்ற 

ெககயில் இங்கு அகமக்கப்பட்டுள்ள பாதுகாப்பு நடெடிக்ககககளப் பின்பற்றுெகே 

உறுேிப்படுத்ேிக் வகாள்ளுங்கள்.” 

- குர்ப்ாீத் ேில்ைான், பிராந்ேிய கவுன்சிைர், ொர்டுகள் 9 & 10, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம், 

துகணத்ேகைகம வபாறுப்பு, வபாருளாோர ெளர்ச்சி மற்றும் கைாச்சாரம் 

“இந்ேப் பருெத்ேிற்கான ப்ராம்ப்ட்டன் உழெர் சந்கே ேிறக்க இருப்போல், சமூக ஆதராக்கியம் 

மற்றும் பாதுகாப்பு நமது முன்னுாிகமயாக இருக்க தெண்டும். உங்கள் மனம் குளிர சந்கேயில் 

வபாருட்ககள ொங்கி/ெிற்று அனுபெிக்கவும், ஆனால் பாதுகாப்பு நடெடிக்ககககளப் 

பின்பற்றவும். சந்கே பருெகாைம் முழுக்கவுமாக  நாம் ஒன்றுகூடி ஆதராக்கியமாகவும், 

பாதுகாப்பாகவும், மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்க முடியும்.” 

- பால் ெின்வசண்ட், பிராந்ேிய கவுன்சிைர் ொர்டுகள்1 & 5, ப்ர; ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம், 

துகணத்ேகைகம வபாறுப்பு, வபாருளாோர ெளர்ச்சி மற்றும் கைாச்சாரம் 

“ நகர நிர்ொகமானது, குறிப்பாக தகாெிட்-19  வோற்று பரெலின் தபாது  சமூக 

ஆதராக்கியத்கேயும் பாதுகாப்கபயும் மிகவும் ேீெிரமாக எடுத்துக்வகாள்கிறது. பீல் பப்ளிக் 

வெல்த்-இன்  சுகாோர ெழிகாட்டுேலுடன் நாங்கள் ப்ராம்ப்ட்டன் உழெர் சந்கேகயத் 

ேிறக்கிதறாம்; அந்ே இடத்ேில் பாதுகாப்பு நடெடிக்ககககளப் பின்பற்றுமாறு உங்கள் 

அகனெகரயும் தகட்டுக்வகாள்கிதறாம். ” 

- தடெிட் தபர்ாிக், ேகைகம நிர்ொக அேிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“ ப்ராம்ப்ட்டன் உழெர் சந்கேயானது டவுண்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டனில் ஒரு மிக முக்கியமான 

நிகழ்ொகும், மற்றும் இந்ே அருகமயான வசய்ேிகயக் தகட்டு நான் மிகவும் 

மகிழ்ச்சியகடகிதறன். டவுண்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டன் ெணிகங்கள் பைவும் இந்ே ஆண்டு 

ெிற்பகனயாளர்களாக பங்கு வபறுொர்கள்; தமலும் குடியிருப்பாளர்ககளயும் சந்கேக்கு 

ெருபெர்ககளயும் உள்ளூாிதைதய வபாருட்கள் ொங்கி ெிற்பகேச் வசய்து, பாதுகாப்பாக 

இருந்து, நமது இந்ே  வபாிய நகரம் மற்றும் டவுண்டவுகன ஆோிக்கவும் ஊக்குெிக்கிதறன். ”  

- சூஸி காட்ஃப்ராய், வசயல் இயக்குனர், டவுண்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டன்BIA 

“ப்ராம்ப்ட்டன் உழெர் சந்கே என்பது எனது ெணிகத்ேின் ஒரு பகுேியாக இருப்பேில் நான் 

எப்தபாதும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் ஒரு பாரம்பாிய இடமாகும். ொடிக்ககயாளர்கள் 



 

 

உள்ளூாிதைதய ொங்குேல்/ெிற்பகன வசய்ேல் என்பது முன் எப்தபாகேக் காட்டிலும் இப்தபாது 

மிக முக்கியமானோகும். இந்ே ஆண்டு, நான் சந்கேயில்தபஸ்ட்ாிகள், வராட்டி மற்றும் 

ஷ்னிட்வெல் சாண்ட்ெிச்கள் ெிற்பகன வசய்யும்  பகுேியில் இருப்தபன். ேயவுவசய்து உடல் 

ாீேியான சமூக ெிைககையும் நல்ை சுகாோரத்கேயும் ககடப்பிடிக்கவும், இேன் மூைம் நாம் 

அகனெரும் பாதுகாப்பாக இருந்து சந்கேகய அனுபெிக்க முடியும்.  

-       வெரா கர்ெொக், உாிகமயாளர், க்வீன் ஜிப்ஸி 

 

கனடா நாட்டில் மிக ெிகரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் ேன் ெசத்ேில் 650,000 மக்ககளயும் 70,000 

ெணிக அகமப்புக்ககளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்ேிலும் வபாதுமக்ககள மனத்ேில் கெத்தே 

வசய்கின்தறாம். பைேரப்பட்ட சமுோயத்ேினர் எங்களுக்கு ெலு தசர்க்கின்றனர், முேலீட்கட நாங்கள் ஈர்க்கிதறாம், 

வோழில்நுட்பாீேியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீேியிைான புதுகமப் பகடத்ேலில் முன்னணி ெகிப்பேற்கான பயணத்ேில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிதறாம். பாதுகாப்பான, நிகைத்து நிற்கெல்ை மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆதராக்கியமிக்க ஒரு நககரக் 

கட்டகமப்பேற்கான ெளர்ச்சிப்பாகேயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிதறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

எங்களுடன் இகணயுங்கள்.   www.brampton.ca இல் இன்னும் வோிந்துவகாள்ளுங்கள். 

 

 

 

 

ஊடக வோடர்பு 

தமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிகணப்பாளர், ஊடகம் & சமுோய ஈடுபாடு 

யுக்ேிாீேியான ேகெல் பாிமாற்றம்  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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