
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரமானது மீண்டும் தன்னன பாதுகாப்பாக திறந்துெிடுெதில்  

2 ஆம் நினைக்கு நகர்கிறது  

ப்ராம்ப்ட்டன் , ON (ஜூன் 24, 2020) – இன்னறய தினம், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரமானது தன்னன 

மீட்டுக்வகாள்ெதற்கான 2 ஆம் நினைக்குள் நுனைகிறது; பிரததச ொாியாக மறுதிறப்பு வசய்ெதில் 2 ஆம் 

நினைக்கு நகர்ெதற்காக, ாீஜன் ஆஃப் பீல் அனமப்புக்கு, ஒன்ட்தடாிதயா அரசாங்கம் அனுமதியளித்ததன் 

தபாில் இது நிகழ்கிறது. 

2 ஆம் நினையின் ஒரு அங்கமாக, நகர நிர்ொகம் பின் ெரும் தசனெகள், கட்டிட ெசதிகள் மற்றும் 

உபதயாகிப்பதற்கான ெசதிகனள பாதுகாப்புடன் மறுதிறப்பு வசய்யும்: 

தகானடக்காை முகாம்கள் 

4 முதல் 10 ெயது ெனரயிைான குைந்னதகளுக்கு ஜூனை 13 முதல் வசப்டம்பர் 4 ெனர 

திருத்தியனமக்கப்பட்ட தகானடக்காை முகாம்கனள ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் ெைங்குகிறது. இதற்கான பதிவு 

ஜூன் 29 ஆம் வததியன்று ஆன்னைனிலும் எண் 311 மூைமாகவும் வசய்யப்படுகிறது. பங்தகற்பாளர்கள் 

அனனொின் பாதுகாப்னப உறுதிப்படுத்துெதற்காக, நிகழ்ச்சி நிரைாக்கமானது, தனிவயாருெருக்வகன 

ஆக்கப்பட்ட உள்ளரங்க மற்றும் திறந்தவெளி வசயல்பாடுகனளக் வகாண்டிருக்கும். கீழ்க்கண்டனெ 

உள்ளிட்ட  கூடுதல் தமம்படுத்தப்பட்ட பாதுகாப்பு நடெடிக்னககளும் இதில் அடங்கும்: 

• முகாமின் ஒரு குழுெிற்கு அதிகபட்சம் எட்டு பங்தகற்பாளர்கள் மற்றும் இரண்டு பயிற்றுநர்கள் 

• முகாம் தனைெர்கள் அணிகின்ற தனிநபர் பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் 

• கட்டிடத்தின் அனனத்து பகுதிகளிலும் சுத்தம் வசய்தல் மற்றும் கிருமிநாசினி வதளித்தனை 

அதிகாித்தல் 

ஸ்ப்ளாஷ் தபட்கள் (Splash Pads) மற்றும் புவராஃவபஸ்ஸர்’ஸ் தைக் (Professor’s Lake) 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் முழுெதுமாக ஸ்ப்ளாஷ் தபட்கள் ஜூன் 27 ஆம் தததி சனிக்கிைனம திறக்கப்படும். 

ஜூனை மாத மத்தியில் புவராஃவபஸ்ஸர்’ஸ் தைக் –ஐ  திறக்கைாம் என நகர நிர்ொகம் எதிர்பார்க்கிறது; 

மற்றும் முன்பதிவு மூைம் வபாதுமக்கள் கடற்கனரக்கு வசல்ைைாம். 

அரங்கங்கள்: ஃபிகர் ஸ்தகட்டிங் / ஹாக்கி பயிற்சி 

ஜூன் மாதம் 29 ஆம் தததி முதல், அரங்கங்கள் பயிற்சிக்கு மட்டுதம திறக்கப்படும். இந்த சமயத்தில் 

தபாகிற தபாக்கில் தநரடியாக ெருெது ஏற்றுக்வகாள்ளப்படாது மற்றும் 905-874-BOOK இல்  நகர 



 

 

ஊைியர்கள் மூைமாக முன்பதிவு வசய்யப்படும். ொடனக முன்பதிவு ஜூன் 25 ஆம் தததி வதாடங்கும். 

பயிற்றுெிப்பாளர்கள் உட்பட அதிகபட்சம் 10 பங்தகற்பாளர்களுக்கும் மிகாமல் இருக்கும் ெனகயில்  

தமம்படுத்தப்பட்ட பாதுகாப்பு நடெடிக்னககள் இருக்கும். இந்த சமயத்தில் உனடகள் மாற்றுெதற்கான 

அனறகள் திறக்கப்பட மாட்டாது. 

ெினளயாட்டு களங்கள், தடகளம் & னமதானம், கூனடப்பந்து னமதானங்கள் 

ஜூன் 26 ஆம் தததி முதல், திறந்தவெளி கூனடப்பந்து னமதானங்கள் வபாதுப் பயன்பாட்டிற்கு 

திறக்கப்படும். 

ஜூனை 3 ஆம் தததி, திறந்தவெளி ெினளயாட்டு னமதானங்கள் மற்றும் தபட்டிங் வசய்ெதற்கான 

மனறப்பிடங்கள் பயிற்சிக்கு மட்டுதம பயன்படுத்த அனுமதிக்கப்படும். இந்த சமயத்தில் தபாகிறதபாக்கில் 

தநரடியாக ெருெது ஏற்றுக்வகாள்ளப்படாது மற்றும் 905-874-BOOK இல் நகர ஊைியர்கள் மூைமாக 

முன்பதிவு வசய்யப்படும். உனடகள் மாற்றுெதற்கான அனறகள் திறக்கப்பட மாட்டாது. ஒரு களத்திற்குள் 

பயிற்றுெிப்பாளர்கள் உட்பட அதிகபட்சம் 10 பங்தகற்பாளர்கள் மட்டுதம அனுமதிக்கப்படுொர்கள். 

ப்ராம்ப்ட்டனில் உள்முற்றம் ெசதி  

இன்று முதல், உணெகங்களின் உள் முற்றம் ெிாிொக்கங்களுக்கான ெிண்ணப்பங்கள் அந்தந்த அந்தந்த 

நிறுெனங்களிடம் இருந்து ஏற்றுக்வகாள்ளப்படுகின்றன. ப்ராம்ப்ட்டனில் உள்ள உணெகங்கள் மற்றும் 

பார்கள் தங்கள் வெளிப்புற இருக்னக ெசதினய ெிாிவுபடுத்த அனுமதிக்கப்படுகின்றனர்;  இதில் 

நனடபானதகளின் ஓரம் மற்றும் தனியார் பார்க்கிங் பகுதிகனள ஒட்டிய  தங்கள் உள் முற்றம் ஆகியனெ 

அடங்கும். ெணிகங்களுக்கான கூடுதல் தகெல்கள் நகரத்தின்  Patio Brampton page பக்கத்தில் 

கினடக்கின்றன. 

ப்ராம்ப்ட்டன் நூைகம் 

ப்ராம்ப்ட்டன் நூைகமானது, அதன் கினளகள் இருக்கும் இடங்கனள மீண்டும் திறக்கும் திட்டத்தின் 

இரண்டாம் கட்டமாக,  ததர்ந்வதடுக்கப்பட்ட கினளகளில் உடல்ாீதியான வதாடுதல் இல்ைாத, ஜன்னல் 

பக்கொட்டில் இருந்து எடுத்துக்வகாள்ளக்கூடிய தசனெனய அறிமுகப்படுத்த தயாராகி ெருகிறது,  இது 

நகரத்னத மீண்டும் திறப்பதற்கான திட்டத்தின் இரண்டாம் நினையில்,  ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் 

மற்றும் பீல் வபாது சுகாதார அனமப்புடன் கைந்தாதைாசித்துவசய்யப்படுகிறது. ெிெரங்கள் 

www.bramptonlibrary.ca  மற்றும் பிராம்ப்டன் நூைகத்தின் தபஸ்புக் மற்றும் 

ட்ெிட்டாில்  @bramptonlibrary  ஐ பின்பற்றுெதன் மூைம் கினடக்கின்றன. 

லின்குகள் 

• தகளிக்னக 2 ஆம் நினைக்கான நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் தசனெகள் மீண்டும் வதாடர்தல் (Recreation 

Stage 2 Programs and Services Resuming) 

https://www.brampton.ca/EN/Business/Licensing/Pages/Patio-Brampton.aspx
http://www.bramptonlibrary.ca/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.twitter.com%2Fbramptonlibrary&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cc52bce668b3f461a131908d818763a9b%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637286243365250328&sdata=bcFlHbjuxOOpcPae8%2BAoP0Rqs4VSq2iRiTTs0V6pHJk%3D&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Pages/Announcement-COVID-19-Stage-2-Update.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Pages/Announcement-COVID-19-Stage-2-Update.aspx


 

 

• நகரத்னத மீண்டும் திறப்பது மற்றும் மூடப்பட்டெிஷயங்கள் பற்றிய முழு பட்டியல் (Full list of City 

reopening and closures 

• ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்னத மீண்டும் திறத்தல் மற்றும் மீட்சி வபறுதல் (City of Brampton Reopening 

and Recovery) 

• ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்தில் தகாெிட்-19 வதாற்று பரெல் பற்றிய புதிய தகெல்கள் (City of Brampton 

COVID-19 Updates) 

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

“மாகாண அரசானது, மீண்டும் திறக்கும் கட்டனமப்பில் எடுத்த சிந்தனனமிக்க, பிராந்திய அணுகுமுனற 

பற்றி  நான் மிகவும் மகிழ்ச்சியனடகிதறன். அெசரநினைனய அறிெித்து மூன்று மாதங்களுக்கு பின்னர் 

இன்னறக்கு முதைாெதாக ஒரு னமல்கல்னை எட்டியிருக்கிதறாம்; இது பீல் வபாது சுகாதார அனமப்பின் 

ஆதைாசனனனயப் பின்பற்றுெதில் எங்கள் சமூகம் வகாண்டிருக்கின்ற உறுதிப்பாட்டின் ெினளொக 

மாறுகின்ற ஒரு தருணமாகும். நமது குடியிருப்புொசிகளும் ெணிகர்கள் பைரும் பரெசமாக இருப்பனத 

நான் அறிதென்;  இந்த தெகத்னதத் தக்க னெத்துக் வகாள்ெதற்காக சிறந்த சுகாதார மற்றும் பாதுகாப்பு 

நனடமுனறகனள நாம் வதாடர்ந்து பின்பற்ற தெண்டும் என்பனத அனனெருக்கும் நினனவுபடுத்த 

ெிரும்புகிதறன்.” 

- தபட்ாிக் ப்ரவுன், தமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 “குடியிருப்புொசிகள் மற்றும் உள்ளூர் பங்களிப்பாளர்களுடன் பை ொரங்களாக தமற்வகாள்ளப்பட்ட 

திட்டமிடல் மற்றும் ஈடுபாட்னடத் வதாடர்ந்து, மாகாண அரசின் அறிெிப்புக்கு இணங்க, அதன் பை 

ெசதிஅனமப்புக் கட்டிடங்கனள பாதுகாப்புடன் மீண்டும் திறக்கவும், தசனெகனள மீண்டும் வதாடங்கவும் 

நகரம் தயாராகியுள்ளது. தகாெிட்-19 வதாற்று பரெனைக் குனறப்பதற்கும் நமது நகரத்தின் முழுனமயான 

மீட்புக்கும் நமது சமூகத்தினர் வதாடர்ச்சியான ஆதரெளிப்பதற்கான உறுதிப்பாட்டுக்கு நான் நன்றி கூற 

ெிரும்புகிதறன். ” 

- மார்ட்டின் வமவடய்தராஸ், பிராந்திய கவுன்சிைர், ொர்டுகள் 3 & 4, தனைனமப் வபாறுப்பு, தமயாின் 

மறுதிறப்பு மற்றும் மீட்சி வபறுதலுக்கான பணிக்குழு 

“நகர நிர்ொகமானது, நமது ெசதி அனமப்புக் கட்டிடங்கள் மற்றும் அெற்றிலிருக்கும் பயன்பாட்டு 

ெசதிகனள மீண்டும் திறப்பதில், பீல் வபாது சுகாதார அனமப்பின்  உடல்நை மற்றும் பாதுகாப்பு 

ெைிகாட்டுதல்கள் மற்றும் ெிதிமுனறகளுக்கு இணக்கமாக இருக்க அெர்களுடன் வநருக்கமாக 

வசயல்படுகிறது. எங்கள் ஊைியர்கள், குடியிருப்புொசிகள் மற்றும் ெருனகயாளர்களின் உடல் 

ஆதராக்கியதம முன்னுாினம வகாண்ட ெிஷயமாக உள்ளது; தமலும் நமது நகர அனமப்பின் பகுதிகனள 

https://letsconnect.brampton.ca/recovery-reopenings-and-closures?preview=true
https://letsconnect.brampton.ca/recovery-reopenings-and-closures?preview=true
https://letsconnect.brampton.ca/reopening
https://letsconnect.brampton.ca/reopening
http://www.brampton.ca/COVID19
http://www.brampton.ca/COVID19


 

 

மறுதிறப்பு வசய்யத் வதாடங்கும்தபாது தமம்பட்ட பாதுகாப்பு நடெடிக்னககள் நகரம் முழுெதும் 

இருக்கும்.” 

- தடெிட் தபர்ாிக், தனைனம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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கனடா நாட்டில் மிக ெினரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 650,000 மக்கனளயும் 70,000 

ெணிக அனமப்புக்கனளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுமக்கனள மனத்தில் னெத்தத 

வசய்கின்தறாம். பைதரப்பட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு தசர்க்கின்றனர், முதலீட்னட நாங்கள் ஈர்க்கிதறாம், 

வதாைில்நுட்பாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூைல்ாீதியிைான புதுனமப் பனடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிதறாம். பாதுகாப்பான, நினைத்து நிற்கெல்ை மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆதராக்கியமிக்க ஒரு நகனரக் 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஊடக வதாடர்பு 

தமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கினணப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாய 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

