
 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக   

நகரத்தை மீண்டும் ைிறப்பைற்கான 3 ஆம் நிதைக்கு, ஜூதை 31 ஆம் தைைி 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் நகர்கிறது 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஜூதை 30, 2020) –  பீல் பிராந்ைியத்தை மீண்டும் ைிறப்பைற்கு அனுமைித்து  

ஒன்ட்தடாிதயா அரசாங்கம் தநற்று அறிெிப்பிதன வெளியிட்டது; இதைத் வைாடர்ந்து, இந்ை ொரம் 

வெள்ளிக்கிழதம ஜூதை 31 ஆம் தைைியன்று ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின்  தமலும் அைிக ெணிகங்கள் மற்றும் 

தசதெகதள மீண்டும் பாதுகாப்பாக ைிறந்து ெிட  நகர நிர்ொகம் ையாராகிறது. 

3 ஆம் நிதையில் நகாின் ெசைியதமப்பு கட்டிடங்கள், தசதெகள் மற்றும் நிகழ்ச்சி த் ைிட்டங்கள் 

பூங்காக்கள், ெிதளயாட்டு தமைானங்கள் மற்றும் ைிறந்ைவெளி உடற்ைகுைி சாைனங்கள் 

நகாின் அதனத்து ெிதளயாட்டு தமைானங்கள், அைற்கான கட்டிடங்கள் மற்றும் ைிறந்ை வெளி 

உடற்ைகுைி சாைனங்கள் ஆகியதெ வெள்ளிக்கிழதம ஜூதை 31 ஆம் தைைியன்று மீண்டும் ைிறக்கின்றன. 

முதறயான சுகாைார மற்றும் பாதுகாப்பு நடெடிக்தககதள பழக்கத்ைில் வகாள்ளுமாறு 

குடியிருப்புொசிகதள அறிவுறுத்தும் ெதகயிைான அறிெிப்புப் பைதககள் அங்கங்கு தெக்கப்படும். 

ெிதளயாட ைிரும்பி ெரைாம் என்பைற்கான மாகாண அரசின் ெழிகாட்டுைல்களுக்கு  ஏற்ப ைிறந்ை வெளி 

ெிதளயாட்டுக் களங்கள் இப்தபாது  ெிதளயாட்டு அணி சங்களுக்காக ைிறந்து ெிடப்படுகிறது. 

ஆகஸ்ட் 10 ஆம் தைைி துெங்கி, ஓடம் (kayak) மற்றும் நாொய் (canoe)  படகுகள் ஆகியதெ 

ப்வராஃவபஸ்ஸர்ஸ் ஏாியில்  ொடதகக்கு கிதடக்கும். ஆன்தைனில் ெிபரங்கள் 

கிதடக்குமிடம்: brampton.ca/recreation. 

வபாழுதுதபாக்கு நிகழ்ச்சிகதள ைிட்டமிடல் 

ஆகஸ்ட் 10 இல் ஆரம்பிக்கும் ொரத்ைில், ப்ராம்ப்டன் நகரொசிகள் தகாதடகாைத்ைில்  ைாங்கள் மிகவும் 

ெிரும்புகின்ற, இைெசமான ைிறந்ைவெளி உடற்ைகுைி நிகழ்ச்சியாகிய  ஃபிட்னஸ் இன் ைி பார்க், எனும் 

ைிட்டத்தை மீண்டும் அறிமுகப்படுத்தும். மிைவெப்பமான மாைங்களில் மற்றும் வபாிய குழுக்களாக 

இருக்தகயில், உடல் ாீைியாக தபாதுமான தூரம் சாத்ைியப்படும் பகுைிகளில், பாதுகாப்பான, ைிறந்ைவெளி 

உடற்பயிற்சி நடெடிக்தககளில் ஈடுபடுெைற்கு, குடியிருப்பாளர்களுக்கு கூடுைல் ெிருப்பத்வைாிவுகதள 

ெழங்குெைற்காக, இந்ை ைிறந்ைவெளி டிராப்-இன் ைிட்டம் ெிாிவுபடுத்ைப்படுகிறது. அைிகமாதனார் 

பங்தகற்கும்ெதகயில்,  இைற்கான நாட்கள், அதமெிடங்கள் மற்றும் தநர இதடவெளிகள் ஆகியதெ 

அைிகாிக்கப்பட்டுள்ளன. நிகழ்ச்சி நிரல் சலுதககளில் துெக்க முகாம், ைியானம் மற்றும் ஜூம்பா 

(Zumba™) ஆகியதெ அடங்கும். முழுதமயான ஒரு காை அட்டெதணயானது,  brampton.ca/recreation. 

இல் கிதடக்கும். 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fu7061146.ct.sendgrid.net%2Fls%2Fclick%3Fupn%3D4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUeu58K6XWtrDnqkuwxCzymzbc-2BNoye5kitEBYE4hVS9-2Fw5-2F1ehbl7BzDH10gY565Dg-3D-3DNEpy_owvKMk-2Bv0MXNNhxeRqfbCQYMFXoly5TnIggl2Y-2BR4QYZTWsg9YVg5lzY2WvgjG-2Bx1IhW4TnYArGdDaz5ObVz8UXBbcTISRHTW2EEb8nFOOoOp-2FY8U0hL-2BpTM-2BNqei5U5zRFwnSvrod-2B0kbnWLAXTxgsNZO3qAc3wg-2BlKhGLfF1lBdAY4-2F1mGee-2B1TA7VP2aDSdG-2B9ONtB-2FJ2Iu5a-2BfpzcEgDtnPoPX2fm6BwEJ5bseeJFcQqOPLSIwFx8-2FnolR0bZ7L-2FiVZyjbVvI43smXmwvEGqTB1d5JiqfLs5LTW5k22DofRiCn9lT3E8rcLTswTtOdlsSe83jc6JwOyjweEH6WlKHLG1KY24ziNxC2vGQwc-3D&data=02%7C01%7Cmonika.duggal%40brampton.ca%7C3f21620bdd9a4d3d0a5f08d834d11a96%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637317419987674151&sdata=t90%2BB5LD2qZVcM9JQUxb9455Ecup5Ub15tY23WkJhzQ%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fu7061146.ct.sendgrid.net%2Fls%2Fclick%3Fupn%3DTeZUXWpUv-2B6TCY38pVLo9p4txWqMTpAVXd9raz-2F-2F14JzZjjTJTmS2HqnDzQQzk8MMnYz_owvKMk-2Bv0MXNNhxeRqfbCQYMFXoly5TnIggl2Y-2BR4QYZTWsg9YVg5lzY2WvgjG-2Bx1IhW4TnYArGdDaz5ObVz8UXBbcTISRHTW2EEb8nFOOoOp-2FY8U0hL-2BpTM-2BNqei5U5zRFwnSvrod-2B0kbnWLAXTxgsNZO3qAc3wg-2BlKhGLfF1lBdAY4-2F1mGee-2B1TA7VP2aDSdG-2B9ONtB-2FJ2Iu5a-2BfpzcGuSKZ5ok0e6pubr-2BB1eVANB2Ha8vXt0l4er6iVUvhPEZWHvrQTU03Rh-2BkI2qdOhJX4J7Sx3iFGPqeYEJnvdE05x9vlPQyRNzj9mm4xD8V5LZsG4mPtc8VJhZi2xWxIOZaYZ3rsoYo-2BB0hj5aN-2FDUiU-3D&data=02%7C01%7Cmonika.duggal%40brampton.ca%7C3f21620bdd9a4d3d0a5f08d834d11a96%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637317419987674151&sdata=sDG1chWL7LPbIQZMCazLl44swK%2F43Nu74AinJzRR6vg%3D&reserved=0
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உள்ளரங்க நீச்சல் குளங்கள், உடற்பயிற்சி ெசைிகள் மற்றும் குதறந்ை அளதெயான  டிராப்-இன் 

ைிட்டங்கள் (முன் பைிந்ை இடஒதுக்கீடு மூைம் மட்டுதம) ஆகியதெ, வைாழிைாளர் ைினத்ைிற்குப் பிறகு, 

மீண்டும் வபாது பயன்பாட்டிற்கு ைிறக்கப்படும். வபாது நீச்சல்குளங்கள்,  நீச்சல் ொிதசகள், அக்ொஃபிட் 

மற்றும் அக்ொ சிகிச்தசமுதற ஆகியதெ தைர்ந்வைடுக்கப்பட்ட உள்ளரங்க நீச்சல் குளங்களில் முன்பைிவு 

மூைம் மட்டுதம கிதடக்கும். டிராப்-இன் நிகழ்ச்சிகளில் கதை, ெிதளயாட்டு, நடனம் (பாடலுடன் மற்றும் 

பாடல் இல்ைாமல்), STEM மற்றும் ஸ்தகட்டிங் ஆகியதெ அடங்கும். டிராப்-இன் கார்டிதயா மற்றும் பளு 

தூக்கும் அதற,  உடற்ைகுைி சாைனெசைிகள் ஆகியதெ பயன்பாட்டிற்காக மீண்டும் ைிறக்கப்படும். 

வைாழிைாளர் ைினத்ைிற்குப் பிறகு வைாடங்கெிருக்கும் அதனத்து நிகழ்ச்சித் ைிட்டங்கள் மற்றும் தசதெகள் 

பற்றிய கூடுைல் ைகெல்கள், மற்றும் அைற்காக எவ்ொறு பைிவு வசய்ெது என்பது உள்ளிட்ட ைகெல்கள் 

brampton.ca/recreation இல் கிதடக்கும். 

தபாகிற தபாக்கில் பயன்படுத்ைிக் வகாள்ெைற்கான  அதனத்து வபாழுதுதபாக்கு தமயங்களும் 

இச்சமயத்ைில்  மூடப்பட்தட இருக்கும். தகள்ெிகள் ஏதும் இருப்பின், ையவுவசய்து எண் 311 ஐ 

அதழக்கவும் அல்ைது recconnects@brampton.ca மின்னஞ்சல் முகொிக்கு எழுைவும். 

ைிருெிழாக்கள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

நகாின் ெசைியதமப்புக் கட்டிடங்கள் மற்றும் ைி தராஸ் உள்ளிட்ட  கதை நிகழ்ச்சிகள் நடத்துெைற்கான 

தமயங்களில் நதடவபறும் அதனத்து நகர ெிழாக்கள், நிகழ்த்து கதைகள், நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் சமூக 

நிகழ்வுகளுக்கான அனுமைிகள் வசப்டம்பர் 7, 2020 அன்று வைாழிைாளர் ைினம் உள்ளிட்ட நாள் முடிய 

ரத்து வசய்யப்படுகின்றன. 

ப்ராம்ப்ட்டன் நூைகம் 

தைர்ந்வைடுக்கப்பட்ட நூைக கிதளகளில் வசல்ைத்ைக்க ஒரு நூைக அதடயாள அட்தடதயக் வகாண்டு 

தபாகிறதபாக்கில் ஜன்னதைார பிடிமானத்ைில் புத்ைகங்கள் எடுத்துக்வகாள்ளும்படி தெக்கப்படும். இந்ை 

தசதெதய குடியிருப்புொசிகள் உபதயாகப்படுத்ைிக்வகாள்ள தெண்டுவமன்றால், bramptonlibrary.ca  

யில் ஆன்தைனில்  தைதெயான புத்ைகங்கதள முன்னைாக ஒதுக்கீடு வசய்து ஐந்து நூைகக் கிதளகளில் 

ஒன்றில் இருந்து வபற்றுக்வகாள்ள அதழக்கப்படுகிறார்கள்.  ெிெரங்கள்  bramptonlibrary.ca மற்றும் 

பிராம்ப்டன் நூைகத்ைின் தபஸ்புக், ட்ெிட்டர் மற்றும் Instagram பக்கங்களில் @bramptonlibrary இல் 

கிதடக்கின்றன. இந்ை சமயத்ைில், அதனத்து பிராம்ப்டன் நூைக கிதளகளும் வபாதுமக்களுக்கு 

மூடப்பட்டுள்ளன. 

3 ஆம் கட்ட பாதுகாப்பு ெழிகாட்டுைல்கள் மற்றும் ஒழுங்குமுதறகள் 

நகர ெசைியதமப்பில் சுகாைாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு நடெடிக்தககள் 

சமூக ஆதராக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு ஆகியெற்தற மனத்ைில் வகாண்டபடி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகர 

பூங்காக்கள் மற்றும் உள்ளரங்க ெசைியதமப்புக்கள் ஆகியதெ மீண்டும் ைிறக்கப்படும்தபாது 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fu7061146.ct.sendgrid.net%2Fls%2Fclick%3Fupn%3DTeZUXWpUv-2B6TCY38pVLo9p4txWqMTpAVXd9raz-2F-2F14JzZjjTJTmS2HqnDzQQzk8McvJj_owvKMk-2Bv0MXNNhxeRqfbCQYMFXoly5TnIggl2Y-2BR4QYZTWsg9YVg5lzY2WvgjG-2Bx1IhW4TnYArGdDaz5ObVz8UXBbcTISRHTW2EEb8nFOOoOp-2FY8U0hL-2BpTM-2BNqei5U5zRFwnSvrod-2B0kbnWLAXTxgsNZO3qAc3wg-2BlKhGLfF1lBdAY4-2F1mGee-2B1TA7VP2aDSdG-2B9ONtB-2FJ2Iu5a-2BfpzcFVMOl4MAT09Dppd5yB-2FOmhMZzE-2BB4DEPYOvUvJixGrXqH2-2FFu1z6zb07azyk2rdWJmZsiV1UdGQoA-2Bw7xq1oSvSbkjoxWEtkKhlDWxcyzP6t46m39K4PzlPU7w2dcBzHtqA9pxtEK5eWW60CimbUVA-3D&data=02%7C01%7Cmonika.duggal%40brampton.ca%7C3f21620bdd9a4d3d0a5f08d834d11a96%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637317419987684145&sdata=ijRHnYCJTu4gHONZgLEnXeUd2cwz9BxNSpWxV12wf2o%3D&reserved=0
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கண்டிப்பான உடல் ாீைியான சமூக ெிைகல் நடெடிக்தககள் நதடமுதறயில் இருக்கும். ஒரு 

குடியிருப்புொசியானெர், ைன்னுடன் ெசிக்காை எொிடமிருந்தும் குதறந்ைபட்சம் 2.0 மீட்டர் (அல்ைது 

ஆறு அடி) தூரத்தை எல்ைா தநரங்களிலும் பராமாிக்க தெண்டும். 

ஆபத்துக்கதள வைாடர்ந்து கண்காணிப்பைற்காக,  ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகமானது,  பீல் பப்ளிக் 

வெல்த் மற்றும் ப்ராம்ப்ட்டன் அெசரநிதை தமைாண்தம அலுெைகம் ஆகியெற்றில் இருக்கும் அைன் 

கூட்டாளர்களுடன் வநருக்கமாக வசயல்படுகிறது. ெழக்கமான புதுப்பிப்புகளுக்கு 

brampton.ca/COVID19   ஐப் பார்தெயிடவும், மற்றும் எந்ை தநரத்ைிலும் ப்ராம்ப்ட்டன் நகர 

நிர்ொகத்தையும் பீல் பகுைி அதமப்தபயும் அதழக்க எண் 311 ஐ உபதயாகிக்கவும். 

கூட்டம் கூடுைல் மற்றும் உடல்ாீைியான சமூக ெிைகல் 

மறு ைிறப்பின் 3 ஆம் நிதையின் ஒரு பகுைியாக,  உள்ளரங்கக் கூட்டங்களுக்கு 50 தபர் ெதரயிலும், 

ைிறந்ைவெளிக் கூட்டங்களுக்கு 100 தபர் ெதரயிலும் அனுமைி அளிக்கப்படுகிறது. உங்கள் வீட்டார் 

அல்ைாைெராக,  அல்ைது 10 நபர்களின் சமூக ெட்டத்ைிற்கு வெளிதய உள்ளெர்களாக இருப்பின் 

அெர்களிடமிருந்து இரண்டு மீட்டர் உடல்ாீைியான  சமூக ெிைகல்  தைதெகளுக்கு இணக்கமாக 

இருப்பின், இப்படியான  கூட்டங்கள் கூடைாம். 

உடல் ாீைியான  சமூக ெிைகல் மீைான, நகரத்ைின் அெசர நடெடிக்தககள் தபாிைான சட்டங்கள் 

நதடமுதறயில் உள்ளன; எந்ைவொரு வபாதுச் வசாத்ைிலும் ஒருெருக்வகாருெர் 2.0 மீட்டருக்கும் 

குதறொன தூரத்தை பராமாிப்பதை இது ைதடவசய்கிறது. உடல் ாீைியான சமூக ெிைகல் 

ஒழுங்குமுதறதய பின்பற்றாை நபர்களுக்கு குதறந்ைபட்சம் $ 500 அபராைம் மற்றும் ஒவ்வொரு 

குற்றத்ைிற்கும் அைிகபட்சமாக, $100,000 ெதர அபராைம் ெிைிக்கப்படைாம். இணக்கமின்தம  

ஏதுமிருப்பின் அது பற்றி குடியிருப்பாளர்கள் எண் 311 இல் புகாரளிக்கைாம். 

கட்டாயமான  முகக் கெசங்கள் 

COVID-19 பரவுெதைத் ைடுப்பைற்காக, ஜூதை 10, 2020 முைல், ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் உள்ள அதனத்து  

வபாது இடங்களின் உட்புறமாக, மருத்துெம் அல்ைாை முகக் கெசங்கள் அல்ைது முகத்ைிதரகள் அணிெது 

அெசியமாகும். பீல் வபாது சுகாைார அதமப்பின் ஆதைாசதனதயப் பின்பற்றி, ப்ராம்ப்ட்டன் 

நகரசதபயானது  ப்ராம்ப்ட்டன் தகாெிட் -19 கட்டாய முகம் மதறப்புக்கள் உப சட்டத்தை 

நிதறதெற்றியது, இது அக்தடாபர் 1, 2020 ெதர நதடமுதறயில் இருக்கும். தமலும் ெிெரங்களுக்கு, 

brampton.ca/masks ஐப் பார்தெயிடவும் 

மறுைிறப்பு மற்றும் மீட்சி வபறுெைன் ெிதளவுகள் 

நகரத்ைின் மறு ைிறப்பு மற்றும் அைன் மீட்சிக்கான ைிட்டத்தை வைாிெிக்க உைவுெைற்காக, தம 5 முைல் 

ஜூன் 14, 2020 ெதர, நகாின் குடியிருப்பாளர்கள்,  தசதெகதள எவ்ொறு அணுகுகிறார்கள் மற்றும் 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fu7061146.ct.sendgrid.net%2Fls%2Fclick%3Fupn%3DTeZUXWpUv-2B6TCY38pVLo9nTGTQCBWKP6f6wKZI3OE8MrRheXAsl13sYo8EAQM4yVgGXV_owvKMk-2Bv0MXNNhxeRqfbCQYMFXoly5TnIggl2Y-2BR4QYZTWsg9YVg5lzY2WvgjG-2Bx1IhW4TnYArGdDaz5ObVz8UXBbcTISRHTW2EEb8nFOOoOp-2FY8U0hL-2BpTM-2BNqei5U5zRFwnSvrod-2B0kbnWLAXTxgsNZO3qAc3wg-2BlKhGLfF1lBdAY4-2F1mGee-2B1TA7VP2aDSdG-2B9ONtB-2FJ2Iu5a-2BfpzcMM44Yv4Duha-2BiKu5jCFpmET5wA0JMvODNaSxmjkF7XJK0-2BUyNw9pe0u7wkOueFi28ohQ4wfovAaLgtnoSMSe37pF3AEHrScCU-2F4XlUMsHp4yv7-2BK3dwiTy-2FyLuPk3UUB-2F7-2BlU1-2FRQyYifK9FBWEIi0-3D&data=02%7C01%7Cmonika.duggal%40brampton.ca%7C3f21620bdd9a4d3d0a5f08d834d11a96%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637317419987704133&sdata=nMBgmADhIQGnENQpMWD%2FVnPmCr2HvljzFayKYHbmjj0%3D&reserved=0
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நிகழ்ச்சித்ைிட்டங்கதள எப்படி வபறுகிறார்கள் என்பது பற்றி நகர நிர்ொகம் ஒரு கருத்ைாய்வு நடத்ைியது. 

வமாத்ைம் 4,500 பைில்கள் வபறப்பட்டன. அைன் முக்கிய சிறப்பம்சங்கள் பின்ெருமாறு: 

• பைிைளித்ைெர்களில் 87% தபர் வபாது பாதுகாப்புக்கு முன்னுாிதம அளிக்கின்ற நகர 

ெசைியதமப்புக்கதள மட்டுதம, அதெ ைாமைமாக நடந்ைாலும் கூட, மீண்டும் ைிறப்பைற்கான 

அணுகுமுதறதய ெிரும்பினர். 

• பைிைளித்ைெர்களில் 88% தபர், முடிந்ைெதர ஆன்தைனிதைதய பை தசதெகளும் கிதடக்கச் 

வசய்ய நகரம் வசயல்பட தெண்டும் என்று தகட்டுக் வகாண்டனர். 

• பைிைளித்ைெர்களில் 82% தபர் ஆன்தைனில் அல்ைது வைாதைதபசி மூைதம நகர தசதெகதள 

அணுக ெிரும்பினர். 

கூற்றுக்கள் 

“இந்ை அறிெிப்பானது, கடந்ை மாைத்ைில் நமது சமூகம் தமற்வகாண்ட முன்தனற்றத்ைின் ெிதளொக 

ஏற்பட்டைாகும்; தமலும் ஒருெருக்வகாருெதர பாதுகாப்பாக தெத்ைிருப்பைில் நமது குடியிருப்பாளர்கள், 

ெணிகங்கள், முன்னணி ஊழியர்கள் மற்றும் சுகாைாரப்பராமாிப்பு வைாழில்ைதகதமயாளர்களின் 

வைாடர்ச்சியான கடின உதழப்பு மற்றும் அர்ப்பணிப்தபதய இது எடுத்துதரக்கிறது. இந்ை 

வெள்ளிக்கிழதம மாகாணாீைியாக மீண்டும் ைிறக்கெிருக்கும் 3 ஆம் நிதைக்கு வசல்லும்தபாது, தகாெிட்-

19 வைாற்று பரவுெதைத் ைடுக்க உைவும் முயற்சிகதள நாம் வைாடர்ந்து வசய்ைபடிதய இருக்கதெண்டும் 

என்பதை அதனெருக்கும் நிதனவுபடுத்துகிதறன். பீல் வபாது சுகாைார அதமப்பின் பாதுகாப்பு 

ெழிகாட்டுைல்கதளப் பின்பற்றுெைில் நாம் உறுைியாக இருந்ைாக தெண்டும், இைன் மூைமாகதெ, நாம் 

நமது நகதர மீண்டும் ைிறப்பைிலும் அைதன மீட்சி வபறச்வசய்ெைிலும் வைாடர்ந்து முன்தனற முடியும். ” 

- தபட்ாிக் ப்ரவுன், தமயர், ப்ராம்ப்ட்டன்  நகரம் 

“நமது குடியிருப்பாளர்கள், ெணிகங்கள் மற்றும் சமூகக் குழுக்களிடமிருந்து நாங்கள் தகள்ெிப்பட்டதைப் 

வபாருத்து, 3 ஆம் கட்டத்ைில் தசதெகதள மீண்டும் வைாடங்குெைற்கும் ெசைிகதள மீண்டும் 

ைிறப்பைற்கும் நகரம் ஒரு பாதுகாப்பான மற்றும் படிப்படியான அணுகுமுதறதயத் வைாடர்ந்து எடுத்து 

ெருகிறது. நமது நகரத்தை மீண்டும் ைிறந்து முழுைாக மீட்சி வபறச்வசய்ெைற்கு, நாம் அதனெருதம  

பங்காற்றுகிதறாம்; மற்றும் நமது குடியிருப்புொசிகள் வபாருத்ைெதர அெர்கள் மருத்துெம் அல்ைாை முகக் 

கெசத்தை அணிந்துவகாள்ெைன் மூைமும், உடல் ாீைியான சமூக ெிைகதைக் கதடப்பிடிப்பைன் மூைமும், 

அடிக்கடி தககதள கழுவுெைன் மூைமும், தைதெப்பட்டால் தசாைதன வசய்து வகாள்ெைன் மூைமும் 

வைாடர்ந்து ைங்கள் பங்தகச் வசய்ய நாங்கள் ஊக்குெிக்கிதறாம். ” 

- மார்ட்டின் வமவடய்தராஸ், பிராந்ைிய கவுன்சிைர், ொர்டுகள் 3 & 4; ைதைதமப்வபாறுப்பு, மீண்டும் 

ைிறத்ைல் மற்றும் மீட்சி வபறுெைற்கான பனிக்குழு, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 



 

 

“COVID-19 க்கான எைிர்ெிதனயாற்றிெரும் இந்ைச் சமயம்  முழுெைிலுமாக, குடியிருப்புொசிகள், 

ெணிகங்கள் மற்றும் சமூகத்ைினருக்கு பாதுகாப்பான மற்றும் ெசைியான தசதெகள் மற்றும் ைிட்டங்கதள 

ெழங்குெைற்கான புைிய ெழிகதள நகர நிர்ொகம் அறிமுகப்படுத்ைியது. நாம் 3 ஆம் கட்டத்ைிற்குள் 

நுதழயும்தபாது, தமம்பட்ட பாதுகாப்பு நடெடிக்தககள் வைாடர்ந்து அமலில் இருக்கும், என்பதுடன், 

நமது நகரத்தை மீண்டும் ைிறப்பது மற்றும் மீட்வடடுப்பைில்  நாம் வைாடர்ந்து முன்தனறுெதை உறுைி 

வசய்ெைற்காக, பாதுகாப்புடன் ெணிகம் வசய்ெைற்கான புைிய மற்றும் புதுதமயான ெழிகதளத் 

தைடுதொமாக. ” 

- தடெிட் தபர்ாிக், ைதைதம நிர்ொக அைிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

                  

 

கனடா நாட்டில் மிக ெிதரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் ைன் ெசத்ைில் 650,000 மக்கதளயும் 70,000 

ெணிக அதமப்புக்கதளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்ைிலும் வபாதுமக்கதள மனத்ைில் தெத்தை 

வசய்கின்தறாம். பைைரப்பட்ட சமுைாயத்ைினர் எங்களுக்கு ெலு தசர்க்கின்றனர், முைலீட்தட நாங்கள் ஈர்க்கிதறாம், 

வைாழில்நுட்பாீைியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீைியிைான புதுதமப் பதடத்ைலில் முன்னணி ெகிப்பைற்கான பயணத்ைில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிதறாம். பாதுகாப்பான, நிதைத்து நிற்கெல்ை மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆதராக்கியமிக்க ஒரு நகதரக் 

கட்டதமப்பைற்கான ெளர்ச்சிப்பாதையில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிதறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

எங்களுடன் இதணயுங்கள்.   www.brampton.ca இல் இன்னும் வைாிந்துவகாள்ளுங்கள். 

 

ஊடக வைாடர்பு 

தமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிதணப்பாளர், ஊடகம் & சமுைாய  ஈடுபாடு 

யுக்ைிாீைியான ைகெல் வைாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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