
 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக    

            

ஹால்ல ாவீன் எனப்படும் திருஷ்டி கழிக்கும் நிகழ்ச்சிகளள இந்த ஆண்டு 

பாதுகாப்புடன் வகாண்டாடுங்கள்! 

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (அக்லடாபர் 20, 2020) – இந்த ஆண்டு, திருஷ்டி கழிக்கும் நிகழ்வு 

வகாண்டாட்டமானது லகாெிட்-19 வதாற்று பரெல் காரணமாக, ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் சற்று 

ெித்தியாசமாக இருக்கப்லபாகிறது.  இந்த ஆண்டு, குடியிருப்பாளர்கள் தங்கள் திருஷ்டி வபாம்ளமகளளத் 

வதாங்கெிட்டு, தங்கள் ஸ்பூக்-டாக்கு ர் (மாறுலெட பூதம் பயமுறுத்துதல்) ஹால ாவீன் 

வகாண்டாட்டத்ளத வீட்டிற்குள்ளாகலெ  மகிழ்ச்சியாக அனுபெிக்க திட்டமிடுளகயில், அெற்ளற 

குடியிருப்பாளர்கள் பாதுகாப்பாக அனுபெிப்பதற்கான ெழிகளளயும் ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் ெழங்குகிறது. 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் மாறுலெடமிட்டு வபாய்முகம் காட்டி குஷிப்படுத்தல் 

 

மாகாண அரசாங்கம் மற்றும் பீல் பப்ளிக் வஹல்த் அளமப்பின் அறிவுறுத்தள ப் பின்பற்றி, பீல் 

பிராந்தியம் மற்றும் ப்ராம்ப்ட்டன் உள்ளிட்ட, மாற்றியளமக்கப்பட்ட நிள  2 வபாது சுகாதார பிாிவு 

பகுதிகளில், மாறுலெடம் இட்டு, வீட்டுக்கு வீடு வசன்று குஷிப்படுத்துகின்ற  பாரம்பாியமான 

வகாண்டாட்டம் பாிந்துளரக்கப்படெில்ள ; லமலும் மக்கள் வகாண்டாடுெதற்கான மாற்று ெழிகளளக் 

கருத்தில் வகாள்ள லெண்டும் என லகட்டுக்வகாள்ளப்படுகிறார்கள். அப்படியான மாற்று ெழிகளில் 

பின்ெருென அடங்கும்: 

• வமய்நிகர் வசயல்பாடுகள் மற்றும் ெிருந்து உபசாிப்புக்களில் குழந்ளதகளுக்கு அ ங்காரம் வசய்து 

பங்லகற்க ஊக்கப்படுத்தல் 

• வீடுகளில லய பூசனிக்காயில் சிற்பம் வசதுக்குதல் 

• இரெில் திகில் படம் பார்த்தல் அல் து திகில் களதகள் கூறுதல் 

• வீட்டு ொசல் முற்றங்களள அ ங்காித்தல் 

 

நமது சமூகத்ளத பாதுகாப்பாக ளெத்திருப்பதில் உதவுெதற்காக, குடும்பத்தினர் அளனெரும் இந்த 

ஆண்டு, ஆன்ள னில் ரசிக்கும் ெளகயில்  ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் ப ெிதமான லெடிக்ளகயான, 

இ ெச ஹால ாவீன் நிகழ்வுகளளக் வகாண்டுள்ளது! 

 

பூசனிக்காய் அ ங்காரப் லபாட்டி 

 

பயமுறுத்தல் வசய்யும் ஆெிக்குள் புகுந்து  பூசனிக்காளய அ ங்காிக்கும் உங்கள் திறளன 

வெளிப்படுத்துங்கள். அக்லடாபர் 16 முதல் 29 ெளர உங்கள் அ ங்காிக்கப்பட்ட பூசணிக்காயின் 

புளகப்படத்ளத சமர்ப்பியுங்கள்; இதன் மூ ம் நீச்சல், ஸ்லகட் வசய்தல்  அல் து உடற்தகுதி காட்டுதல் 

நிகழ்ச்சித் திட்டத்தில் க ந்து வகாள்ெதற்வகன பாிசாக வகாடுக்கப்படும்  50 ல ாடி ப்ராம்ப்ட்டன் 

வபாழுதுலபாக்கு பாஸ்களில் ஒன்ளற வெல்லுங்கள் ! முழு ெிெரங்களளக் காண ெருளக தரவும்: 

www.brampton.ca/recreation.  

http://www.brampton.ca/recreation


 

 

 

மான்ஸ்ட்டர் லமஷ்  எனும் பட்டணத்தில் பூதம் வசயல்பாட்டுக்கான இ ெச அட்ளடக்காகித வபாருட்கள்  

 

வீட்டில் இருந்தபடிலய ஹால்ல ாவீன் வசயல்பாட்ளட வசய்தபடி, பளடப்பாற்றல் வசய்யக்கூடியெராக 

ஆகுங்கள்! தயார்நிள  அட்ளடக்காகித வபாருட்களளப் பயன்படுத்தி படிப்படியான ஆன்ள ன் 

டுலடாாியள ப் பின்பற்றி, உங்கள் வசாந்த பூதத்திளன உருொக்குங்கள். அக்லடாபர் 19 ஆம் லததி முதல் 

இந்த வசயல்பாட்டுப் வபாருட்கள் இ ெசமாக கிளடக்கும் இடம் பற்றி வதாிந்துவகாள்ள, ெருளக தரவும்: 

www.brampton.ca/recreation.  

 

கள நயமிக்க ஆளட ெடிெளமப்பு லபாட்டி 

 

 இந்த ஹால்ல ாவீன் பருெத்தில், கள நயமிக்க கள ஞர் ஆகுங்கள்;  நகரத்தின் மிகச்சிறந்த ஹால ாவீன் 

ஆளடளய ெடிெளமப்பு வசய்யுங்கள்! 10 மற்றும் அதற்கு கீழான ெயதுளடய குழந்ளதகளுக்கான முதல் 

மூன்று லதர்ந்வதடுக்கப்படும் ஆளடகளுக்கான ெிருதுகளள நகர நிர்ொகம் ெழங்கும்; இதில் பங்லகற்கும் 

அளனெருக்கும் சிறப்பு சான்றளிப்பு பட்டய சுருள் மற்றும் பாிசு ெழங்கப்படும். நமது நீதிபதிகள் குழுெில் 

லமயர் லபட்ாிக் பிரவுன், நகர கவுன்சி ர் டக் ெில் ன்ஸ், பிராந்திய கவுன்சி ர் லராவீனா சாண்லடாஸ், பீல் 

பிராந்திய லபாலீஸ் கண்காணிப்பாளர் நாவ் சின்ஸர், பீல் மாெட்ட பள்ளி ொாிய அறங்காெ ர் லகத்தி 

வமக்வடானால்ட் மற்றும் நகரத்தின் சமூக லசளெக்கான தற்காலிக ஆளணயர் வடவரக் பாய்ஸ் ஆகிலயார் 

அடங்குெர். 

 

அக்லடாபர் 31 முதல் நெம்பர் 6 ெளர சமூக ஊடகங்களில் பங்லகற்று உங்கள் ஆளட ெடிெளமப்பின் 

படத்ளதப் பகிருங்கள்,  இதற்காக ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் உள்ளூர் சில் ளற ெிற்பளனயாளர்களிடம் இருந்து 

சி  அருளமயான பாிசுகளள வெல்  ாம்; இதற்கான ொய்ப்பிற்காக # BramptonCraftiestCostume2020 ஐப் 

பயன்படுத்தி பங்லகற்க ாம்! 

 

வெற்றியாளர்கள் நகரத்தின் சமூக ஊடக லசனல்களின் ெழியாக லநரடியாகத் வதாடர்புவகாள்ளப்பட்டு 

அறிெிக்கப்படுொர்கள். 

 

மிகப்வபாிய பூசனிக்காய்  ெிருந்துபசாரம் மற்றும் சமூக ஊடகப் லபாட்டி 

 

 இந்த ஆண்டு, மிகப்வபாிய பூசணிக்காய் ெிருந்துபசார காட்சி வமய்நிகர் நிகழ்ச்சியாகத்தான் 

இருக்கப்லபாகிறது. பூசனிக்காய் வசதுக்குெதில் வதாழில்முளறயான கள ஞர்களாகிய ாிக் ல க்கப்ஸன் 

மற்றும் ராய் சிலஷால்ம் ஆகிலயார்,  பூசனிக்காய்களள சிற்பமாகவும் மற்றும் 3D  ாக்-ஓ- ாண்வடர்ன்ஸ் 

ஆகியெற்ளறயும் உருொக்குெளத கண்டுகளியுங்கள்! உதெிக்குறிப்புகள் மற்றும் தந்திரங்களளக் கற்றுக் 

வகாண்டு  பூசணிக்காய் அ ங்காிக்கும் லபாட்டியில் உங்கள் பளடப்ளப உள்ளீடு வசய்ய மறொதீர்கள். 

 

ஹால ாவீளனத் வதாடர்ந்து, உங்கள் உளட அ ங்காரத்ளத களடசியாக ஒரு முளற உங்கள் 

பூசணிக்காய் சிற்பத்துடன் லசர்த்து ளெத்து புளகப்படம் எடுத்துக் வகாள்ளுங்கள். உங்கள் பூசணிக்காளய 

எவ்ொறு பதிெிடுெது  என்பளத இங்லக காணவும். நெம்பர் 1 முதல் 6 ெளர உங்கள் படத்ளத சமூக 

http://www.brampton.ca/recreation
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fscripts%2Fwaste%2Fhow-to-sort-your-waste.pl%3Faction%3Dsearch%26query%3Dpumpkin&data=04%7C01%7CNatalie.Stogdill%40brampton.ca%7C12c37e572b7c4734ba4d08d871ffff50%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637384691610780016%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=gaVcVj2UBT8z1kjdyXSx9htiQgh%2BI4gqbzcGoKhGHgo%3D&reserved=0


 

 

ஊடகங்களில் பகிருங்கள்; சி  சிறந்த பாிசுகளள வெல்லும் ொய்ப்புக்கு # BramptonHalloween2020 ஐப் 

பயன்படுத்துங்கள்! 

 

கடந்த ஆண்டுகளில், வகட்டுப்லபாக முடியாத உணவுப் வபாருட்களள இந்த மகத்தான பூசணிக்காய் 

ெிருந்துக்கு வகாண்டு ெருமாறு குடியிருப்பாளர்களள நகர நிர்ொகம் லகட்டுக் வகாண்டிருந்தது. இந்த 

ஆண்டில் முன்வனப்லபாளதயும் ெிட , உள்ளூர் உணவு ெங்கிகளுக்கு ஆதரவு அளிப்பது 

லதளெப்படுகிறது. உங்களால் முடிந்த வதாளகளய உள்ளூர் உணவு ெங்கிகளுக்கு நன்வகாளடயாக 

ெழங்குெளதக் கருத்தில் வகாள்ளுங்கள். 

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

 

“மாறுலெடம் இட்டு வீட்டுக்கு வீடு வசன்று குஷிப்படுத்துகின்ற வசயள ச் வசய்யாமல் இருத்தல் ந ம் 

என மாகாண அரசாங்கம் முடிவு வசய்ததின் லபாில்,  அளதச் வசய்யாமல லய இந்த ஆண்டு 

ஹால்ல ாவீளன ப்ராம்ப்ட்டனில் வகாண்டாட நகர நிர்ொகம் ப  நடெடிக்ளககளள எடுத்து ெருகிறது; 

லமலும் கள நயமிக்க ளகெிளன ஆளட ெடிெளமப்புப் லபாட்டி, பூசனிக்காய் அ ங்காித்தல் மற்றும் 

மகத்தான பூசனிக்காய் ெிருந்துபசாரம்  உள்பட நாங்கள் திட்டமிட்டுள்ள லெடிக்ளகயான 

வசயல்பாடுகளள மகிழ்ந்து அனுபெிக்க அளனெளரயும் ஊக்குெிக்கிலறன். ” 

- லபட்ாிக் ப்ரவுன், லமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“ இந்த ஹால்ல ாவீன் வகாண்டாட்ட சமயத்தில், எங்கள் சமூகத்தின் ஆலராக்கியம் மற்றும் நல்ொழ்ளெ 

மனதில் ளெத்திருப்பளத உறுதிவசய்யுங்கள்;  உங்கள் அன்புக்குாியெர்களுடன் வீட்டில் பாதுகாப்பாக 

வகாண்டாடுங்கள். உங்களுளடய குடும்பத்தினருடன் அனுபெித்து ரசிப்பதற்கு எங்களிடம் ப  

பரெசமான வசயல்பாடுகள் உள்ளன; எங்கள் லபாட்டிகளில் பங்லகற்று, சிறந்த சி  பாிசுகளள வெல்லும் 

ொய்ப்பிற்காகவும் பங்லகற்பளத உறுதிவசய்யுங்கள்! ” 

-  ஹர்கிரத் சிங், நகர கவுன்சி ர், ொர்டுகள் 9 & 10, தள ளமப்வபாறுப்பு, வபருநிறுென 

லசளெகள், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“இந்த ஆண்டு சற்று எட்ட இருந்தபடிலய  ஹால்ல ாவீன் வகாண்டாட்டங்களள நிகழ்த்துலொம், ஆனால் 

ஒருெருக்வகாருெர் இளணப்பில் இல்ள  என்று இதற்கு அர்த்தமாகாது. பயமுறுத்தும் ஒரு மாறுலெட 

உளடளய அணிந்து, எங்கள் ஆன்ள ன் வசயல்பாடுகளளப் பாருங்கள்; லமலும் 

#BramptonCraftiestCostume2020 ஐப் பயன்படுத்தி  10 மற்றும் அதற்கு கீழான ெயதுளடய 

குழந்ளதகளுக்கான உங்கள் ஆளட ெடிெளமப்புக்களள சமூக ஊடகங்களில் பகிர்ந்து வகாள்ள 

மறக்காதீர்கள், லமலும் #BramptonHalloween2020 யில் உங்கள் ஆளட உடுத்திய பூசனிக்காளய  

பகிர்ெதற்கு மறக்காதீர்கள் 

- வராவீனா சாண்ட்லடாஸ், பிராந்திய கவுன்சி ர் ொர்டுகள் 1 & 5, துளணத்தள ளம வபாறுப்பு , 

வபருநிறுென லசளெகள், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 



 

 

“ப்ராம்ப்ட்டன் முழுெதுமாக ஹால்ல ாவீன் வகாண்டாட்ட நிகழ்ச்சிகள் நளடவபறுளகயில், மக்களின் 

ஆலராக்கியமும் பாதுகாப்பும்தான் எங்கள் முன்னுாிளம வகாண்ட ெிஷயமாகும். பீல் பப்ளிக் வஹல்த் 

அளமப்பின் பாதுகாப்பு நடெடிக்ளககளள மனத்தில் இருத்தியபடி வீட்டில் இருந்தபடிலய இளதக் 

வகாண்டாட மறக்காதீர்கள். ஒரு பூசனிக்காளய அ ங்காியுங்கள், பூதம் வசய்யும் அட்ளடக் காகித 

வதாகுப்ளப வபற்றுக்வகாள்ளுங்கள், நாள் முழுெதும் மகிழ்ந்து வகாண்டாடுங்கள்! ” 

- லடெிட் லபர்ாிக், தள ளம நிர்ொகாதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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கனடா நாட்டில் மிக ெிளரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 650,000 மக்களளயும் 70,000 

ெணிக அளமப்புக்களளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுமக்களள மனத்தில் ளெத்லத 

வசய்கின்லறாம். ப தரப்பட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு லசர்க்கின்றனர், முதலீட்ளட நாங்கள் ஈர்க்கிலறாம், 

வதாழில்நுட்பாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியி ான புதுளமப் பளடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிலறாம். பாதுகாப்பான, நிள த்து நிற்கெல்  மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆலராக்கியமிக்க ஒரு நகளரக் 

கட்டளமப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பாளதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிலறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

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

 

 

ஊடக வதாடர்பு 

லமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிளணப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாய  ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியான தகெல் வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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