
 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக   

 

 

நகாின் வபாது உபய ாக கட்டிடங்களளப் பாதுகாப்புடன் திறக்கவும் யேளெகளள 

மறுபடி துெக்கவும் ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் த ாராகிறது. 
  

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஆகஸ்ட் 26, 2020) – வேப்டம்பர் 9 ஆம் யததி துெங்கி, ேிட்டி ஹால் உள்ளிட்ட நகாின் 

வபருநிறுென வபாது உபய ாகக் கட்டிடங்களள வபாது மக்களின் ப ன்பாட்டிற்காக முன்பதிந்த ேந்திப்பு 

பதிவு வேய்துவகாள்ெதன் யபாில், மீண்டும் திறக்கெிருக்கிறது. சுகாதார மற்றும் பாதுகாப்பு 

நடெடிக்ளககளில் உதெிகரமாக இருக்க, யபாகிறயபாக்கில் ெரும்  எெரும் ெராமல் இருப்பதற்காக இந்த 

அளனத்து கட்டிடங்களும் மூடப்பட்யட இருக்கும்.  
  

வேப்டம்பர் 16 ஆம் யததி துெங்கி, கவுன்ேிலின் யேம்பர் கட்டிடத்தில் வபாதுமக்கள் நுளை   

அனுமதிக்கப்படுொர்கள்; இது முன் பதிெின் யபாில் 50 யபர் மட்டுயம கலந்துவகாள்ளும் ெளக ில் 

அனுமதிக்கப்படும். அளனத்து கமிட்டி மற்றும் நகர கவுன்ேில் கூட்டங்களிலும் கலந்துவகாள்ள, 

ஆெணங்கள் ேமர்ப்பிக்க மற்றும் பிரதிநிதித்துெம் ெகிக்க, நகர நிர்ொகம் ஆன்ளலன் 

ெிருப்பத்வதாிவுகளள வதாடர்ந்து ெைங்கி ெரும்.  
  

வபாதுமக்கள் யநாில் ெந்து  வபற்றுக்வகாள்ளும் யேளெகள், மற்றும் முன் பதிந்த ேந்திப்பு பதிவு வேய்யும் 

வே ல்முளற பற்றி  ெிபரங்கள், ெரெிருக்கும் நாட்களில் நகாின் ெளலத்தளத்தில் கிளடக்கப்வபறும். 

ெருளக தரும்யபாது எளதவ ல்லாம் எதிர்பார்க்கலாம் மற்றும் வபாதுமக்களள பாதுகாப்பாக ளெத்திருக்க 

நகர நிர்ொகத்தினர் என்ன வேய்கிறார்கள் என்பது பற்றி  யமலும் ெிபரங்களுக்கு ெருளக 

தரவும்:  brampton.ca/reopening. 

  

வபாழுதுயபாக்கு ளம ங்கள் 

  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் யதர்ந்வதடுக்கப்பட்ட வபாழுதுயபாக்கு வபாது உப்ய ாக கட்டிட ெேதிகள் 

முன்பதிந்த ேந்திப்புக்களின் யபாில் மட்டுயம திறக்கப்படும்.  உள்ளரங்க நீச்ேல் குளங்கள், உடற்தகுதி 

வேய்துவகாள்ளும் ோதன ெேதிகள் மற்றும் குளறந்த அளெியல ான வபாது நிகழ்ச்ேிகள் ஆகி ளெ 

(வேப்டம்பர் 7 ) வதாைிலாளர் தினத்திற்கு பின்னயர மீண்டும் துெங்கும். வதாைிலாளர் தினத்திற்கு பின்னர் 

மீண்டும் துெங்க இருக்கும் அளனத்து நிகழ்ச்ேிகள் மற்றும் யேளெகள், மற்றும் ஒரு இடத்ளத முன்பதிவு 

வேய்ெது எப்படி என்பது உள்ளிட்ட  யமலும் தகெல்கள் வேப்டம்பர் 1 ஆம் 

யததி www.brampton.ca/recreation எனும் ெளலப்பக்கத்தில் கிளடக்கும். 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

“இந்த நிளலக்கு ெர எங்களுக்கு உதெி  நமது ேமுதா த்தினாின் மு ற்ேிகளுக்காக அெர்களுக்கு எங்கள் 

நன்றி உாித்தாகுக. எச்ோிக்ளகயுடன் படிப்படி ாக மீண்டும் திறப்பது, மற்றும் மக்கள் யநாில் 

வபற்றுக்வகாள்ளும் யேளெகளள மீண்டும் அறிமுகப்படுத்துெதில் யபாதி  கெனம் வேலுத்துெதன் மூலம் 

வபாதுமக்களுக்கான நமது சுகாதார நிபுணர்களின் ஆயலாேளனள  நாங்கள் வதாடர்ந்து பின்பற்றி 

http://www.brampton.ca/reopening
http://www.brampton.ca/recreation%20on%20September%201


 

 

ெருகியறாம். இது நம் அளனெருக்கும் ஒரு புதி   தார்த்தம் என்ற யபாதிலும், பாதுகாப்பான மற்றும் 

தளட ற்ற மாற்றமாக நம் அளனெருக்கும் அளம  நாங்கள் பணி ாற்றி ெருகியறாம் 

- யபட்ாிக் ப்ரவுன், யம ர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“மீண்டும் திறப்பதற்காக நடத்தப்பட்ட எங்கள் கருத்தாய்ெின் மூலமாக, முடிந்தெளர ஆன்ளலன் 

யேளெகளளய  ெைங்கயெண்டும் என  70% குடி ிருப்புொேிகள் ெிரும்புெதாக நாங்கள்  

யகள்ெிப்பட்யடாம். வபாது உபய ாக கட்டிடங்களுக்கான அனுமதி, நிகழ்வுகள், வபாதுமக்கள் 

ஆயலாேளன என அளனத்துக்குயம, நமது ேமூகத்தினர் மற்றும் ெணிகர்களுக்கான பாதுகாப்பான 

ஆன்ளலன் ெிருப்பத்வதாிவுகளளய  நாங்கள் ெைங்க முன்ெருகியறாம்.  பாதுகாப்பான, அணுகக்கூடி  

மற்றும் ெேதி ான ெணிகம் வேய்ெதற்கான புதுப்புது ெைிகளளக் கண்டுபிடிப்பதற்கு நாங்கள் வதாடர்ந்து 

முன்னுாிளம அளிப்யபாம்; படிப்படி ாக மீண்டும் திறக்கப்படும்யபாயத  இதுவும்  நளடவபறும்.”  

- மார்டின் வமவடய்யராஸ், பிராந்தி  கவுன்ேிலர், ொர்டுகள் 3 & 4; தளலளமப்வபாறுப்பு, யம ாின் 

மீண்டும் திறத்தல் மற்றும் மீட்ேிக்கான பணிக்குழு, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“கடந்த ேில மாதங்களாகயெ, நமது வபாது உபய ாக கட்டிடங்களள  மீண்டும் திறக்க நமது ஊைி ர்கள் 

த ார் வேய்து ெருகின்றனர். உடல் ாீதி ான ேமூக ெிலகல் நடெடிக்ளககள், யமம்படுத்தி  துப்புரவு 

வே ல்முளறகள், அளனத்து ஊைி ர்களுக்கும் தினோி அடிப்பளட ில் வதாற்று இருக்கிறதா எனக் 

கண்டறிதல் ஆகி ெற்ளறஅறிமுகம் வேய்து,  மற்றும் எட்ட இருந்தபடிய  பணி வேய்ெளதயும் 

ஊக்குெித்யதாம். இந்த மு ற்ேிகள் அளனத்துயம நாங்கள் எங்கள் ேமூகத்திற்கு ெைங்கும் யேளெ ில் 

எந்தெித ேமரேமும் வேய்துெிடாமல் இருந்தபடி, வபாது சுகாதார ெைிகாட்டுதல்களுடன் இணங்குெளத 

உறுதிவேய்கியறாம்.” 

- யடெிட் யபர்ாிக், தளலளம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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ஊடகத் வதாடர்பு 

யமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிளணப்பாளர், ஊடகம் & ேமுதா  ஈடுபாடு 

யுக்திாீதி ான தகெல்வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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