
 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக  

 

இந்தக் குளிர்கால பருெத்தின்பபாது ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் ெின்ட்டர் 

ஒண்டர்பலண்ட்  (Winter Wonderland) எனப்படும் குளிர்கால அதிசய உலகிற்கு 

பாதுகாப்பானதும் ஆபராக்கியமானதுமான ெருகக புாிய குளிர்கால உகடககள 

அணிந்து கிளம்புங்கள்! 
 

 

இந்தக் குளிர்ப் பருெத்தில் ப்ராம்ப்ட்டன் நகருக்கு நான்கு புதிய பனிச்சறுக்கு கமதானங்கள், 

ஸ்கீயிங் மற்றும் ஸ்பனாஷூயிங் ஓடுபாகதகள், இன்னும் பல ெிஷயங்கள் ெரெிருக்கின்றன. 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (நெம்பர் 26, 2020) – ப்ராம்ப்ட்டன் நகரமானது குளிர்காலத்திற்பகற்ற ஆகடகள் 

அணிந்து ெின்ட்டர் ஒண்டர்பலண்ட் (Winter Wonderland) ற்குத் தயாராகிறது – பனித்தகரவகாண்ட  

சறுக்குதளங்கள், சறுக்குப்பாகதகள் இன்னும் பல ெிஷயங்கள் வகாண்ட, நிகறய பரெசமூட்டுகின்ற 

திறந்தவெளி வசயல்பாடுகள் ஆகியெற்றுக்காக ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் தயாராகிறது. சுறுசுறுப்புடன் 

இருப்பது நமது ஆபராக்கியம் மற்றும் நல்ொழ்வுக்கு அத்தியாெசியமாகும்; இந்தக் குளிர்கால மாதங்களில் 

குடியிருப்புொசிகள் பாதுகாப்பாக மகிழ்ந்து அனுபெிப்பதற்கான, அபத சமயத்தில்  உடல்ாீதியான சமூக 

ெிலககலக் ககடப்பிடிக்கும் ெககயிலான பல ெிருப்பத்வதாிவுககள நகர நிர்ொகம் ெழங்குகிறது. 

குகறந்த பபர்கபள கலந்து வகாள்ெது, உடல்ாீதியான சமூகெிலகல் மற்றும் முகக் கெசம் அணிதல் 

உள்ளிட்ட வபாது சுகாதார நடெடிக்கககள் இந்த வசயல்பாடுகளில் ககடப்பிடிக்கப்படும், மற்றும் இந்த 

பதகெப்படும் வநறிமுகறககள தங்கள் ெககயில் பின்பற்ற அகனத்து பங்பகற்பாளர்களும் 

எதிர்பார்க்கப்படுகிறார்கள்.  

இபதா, இகெதான் ெின்ட்டர் ஒண்டர்பலண்ட் (Winter Wonderland) –இல் உங்களுக்கு கிகடக்க 

இருக்கும் ெிஷயங்கள்! 

திறந்தவெளி பனிச்சறுக்கல் (ஸ்பகட்டிங்) 

நமது நகாில் கீழ்க்கண்ட இடங்களில் அகமந்துள்ள நான்கு பனிச்சறுக்குத் தகரகள் வகாண்ட நான்கு 

வெளிகள் மக்கள் அகனெரும் மகிழ்ந்து அனுபெிக்கும் ெககயில் உள்ளன: 

• பெல்லிப்ரூக் பார்க் (Valleybrook Park) – முதலாெது வசயற்கக பனிச்சறுக்குத் தகர 

• ஏர்ன்ஸ்க்லிஃப் பார்க் (Earnscliffe Park)– வசயற்ககப் பனி 

• பமார்ாிஸ் வகர்வபல் பார்க் (Morris Kerbel Park)– வசயற்ககப் பனி 

• ஃப்ளெர் சிட்டி கம்யூனிட்டி பகம்பஸ் (Flower City Community Campus_ – வசயற்ககப் பனி 

பகஜ் பார்க், பகார் வமபடாஸ் கம்யூனிட்டி வசன்டர், மவுண்ட் ப்வளசண்ட் கம்யூனிட்டி வசன்டர் மற்றும் 

சிங்க்ொகவ்ஸி பார்க் ஆகியெற்றில் தற்பபாதுள்ள வெளிப்புற பனிச்சறுக்குத் தகரகள் மற்றும் சறுக்குப் 

பாகதககளப் பயன்படுத்த அகனெருக்கும் அகழப்பு ெிடுக்கப்படுகிறது. 



 

 

ொனிகல அனுமதிக்கும் பட்சத்தில், டிசம்பர் 18 ஆம் பததி இந்த பனிச்சறுக்குத் தகரகள் திறக்கப்படும் 

என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

ஸ்பகட்டிங் வசய்ெதற்கான பனிச்சறுக்கு தகரகள் மற்றும் சறுக்குப் பாகதககளப் பயன்படுத்துபெர்கள் 

கனடிய ஸ்டாண்டர்ட் அபசாசிபயஷன் (CSA)  சான்றளித்த,  ஹாக்கி ெிகளயாட்டுக்கு 

உபபயாகிக்கப்படுகின்ற வஹல்வமட் (தகலக்கெசம்) அணிய ஊக்குெிக்கப்படுகிறார்கள். உங்கள் 

சறுக்குப் பலககககள (skates)   வசம்கமப்படுத்திக்வகாள்ளுங்கள். இரட்கட- பிபளட் வகாண்ட  

சறுக்குப் பலகககள் அனுமதிக்கப்பட மாட்டாது. 

இந்தக் குளிர்ப் பருெத்தில் கடுகமயான அல்லது சீரற்ற ொனிகல ஏற்பட்டால், நகர நிர்ொகம் தனது 

பனிச்சறுக்குத் தகரககள மூடிெிடக்கூடும்; பனிகயப் பராமாிக்க பபாதுமான குளிர்ச்சி இல்லாதபபாது 

அல்லது வெப்பநிகல மிகவும் குளிர்ச்சியாக இருந்தாலும்கூட (-20 டிகிாி வசல்சியஸுக்கு கீபழ) 

மூடப்பட்டுெிடும். 

உங்கள் பயணத்கதத் திட்டமிட www.brampton.ca/winterwonderland க்கு ெருகக புாிந்து குறிப்பிட்ட 

பனிச்சறுக்குத் தகர திறந்திருக்கிறதா அல்லது இல்கலயா எனத் வதாிந்துவகாண்டு பிறகு ெரவும்.  

திறந்த வெளியில்  இடம் ெிட்டு இடம் வபயரும் ெககயிலான பனிச்சறுக்கல் (Skiing) மற்றும் 

ஸ்பனாஷூயிங் சறுக்குப் பாகதகள் 

தனி நபர் உபபயாகத்திற்கான சிங்க்ொகவ்ஸி-யில் உள்ள பனிச்சறுக்கல் (Skiing) மற்றும் ஸ்பனாஷூயிங் 

சறுக்குப் பாகதகய இந்த குளிர்ப்பருெத்தில் நகர நிர்ொகம் அறிமுகம் வசய்கிறது. இதில் ெிகளயாட, 

உங்கள் வசாந்த சறுக்கல் உபகரணங்கள், பனிச்சறுக்கலுக்கான காலணிகள் மற்றும் பாதுகாப்பு 

உபகரணங்ககளக் வகாண்டுொருங்கள். 

இந்தச் சறுக்குப்பாகதகள் வபாதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்காக டிசம்பர் 18 ஆம் பததியன்று காலநிகலகயப் 

வபாருத்து  திறந்துெிடப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.  சிங்க்ொகவ்ஸி பார்க் சுற்றுப்புறத்தில் 

சறுக்குப்பாகத அகமந்துள்ள இடங்ககளப் பற்றி அறிய ெருகக 

புாியவும்: www.brampton.ca/winterwonderland. 

நடந்து வசல்ெதற்கான பாகதகள் & சறுக்குப்பாகதகள் 

பனிச்சறுக்குப்பாகத திட்டத்துடன் இந்த குளிர்காலத்தில் பண்டிகக வகாண்டாடும் ெககயிலான 

வசயலில் ஈடுபடுங்கள். ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் பிரமிக்க கெக்கும் பூங்காக்கள் மற்றும் நகட பாகதககளக் 

கண்டறியுங்கள்;  அந்தச்சமயத்தில், அகனத்து ெயதினருக்குமான, ெழிகாட்டிகளுடன் கூடிய ஹாலிபட 

கஹக் (Holiday Hike)  பபான்ற நகடப்பயணங்களில் வெவ்பெறு நாட்களில் ப்ராம்ப்ட்டன் 

வபாழுதுபபாக்கு ஊழியர்களின் ெழிகாட்டுதலுடன் கலந்துவகாள்ளுங்கள்.  ொனிகல அனுமதிக்கும் 

பட்சத்தில்,  நகரத்தால் ெழங்கப்பட்ட ஸ்பனாஷூக்ககளப் பயன்படுத்தி இந்த திட்டம் நிகழ்த்தப்படும். 

குழந்கதகள் தங்கள் வபற்பறார் அல்லது பாதுகாப்பாளருடன்தான் ெர பெண்டும். நடந்துவசல்லக்கூடிய 

பனிச்சறுக்குத் தகரகள், பததிகள் மற்றும் பநரம் பற்றி அறிய ெருகக 

புாியவும்: www.brampton.ca/winterwonderland . 

http://www.brampton.ca/winterwonderland
http://www.brampton.ca/winterwonderland
http://www.brampton.ca/winterwonderland


 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் முழுக்கவுமாக உள்ள பல்பெறு வபாழுதுபபாக்குாீதியான பனிச்சறுக்குப்பாகதகளில் 

மகிழ்ந்து அனுபெிக்க குடியிருப்புொசிகள் ெரபெற்கப்படுகின்றனர்; இதில், சிங்க்ொகவ்ஸி 

சறுக்குப்பாகத, டான் டூென் (Don Doan) சறுக்குப்பாகத, எஸ்க்கர் பலக் (Esker Lake) சறுக்குப்பாகத, 

எட்படாபிக்பகாக் க்ாீக் (Etobicoke Creek)சறுக்குப்பாகத மற்றும் ஃப்வளட்ச்சர்ஸ் க்ாீக் (Fletcher’s Creek) 

சறுக்குப்பாகத ஆகிய பமன்கமப்படுத்தப்பட்ட சறுக்குப்பாகதகள் அடங்கும். பமலும் அறிய இங்கு க்ளிக் 

வசய்க . 

கண்டுகளிப்பதற்கான குடும்ப வசயல்பாடுகள் 

பனியில் பகாட்கடகட்டுதல் மற்றும் பனியில் ககல ெடிெம் வசய்தல் உள்ளிட்ட, குடும்பத்தினருடன் 

கண்டு களிப்பதற்கான திறந்த வெளி  நிகழ்ச்சிககளக் காண, குடும்பத்திருடன் ஒன்று பசர்ந்து 

ப்ராம்ப்ட்டன் ாிக்ாிபயஷன் உடன் இகணயுங்கள். கண்டுகளிக்கும் நிகழ்ச்சிகளின் பததிகள் மற்றும் 

இடங்ககள  டிசம்பர் மாதத்தில் www.brampton.ca/winterwonderland in யில் காணலாம். 

பபானஸ்: உங்களுக்பக வசாந்தமான சமுதாய திறந்தவெளி பனிச்சறுக்குத் தகரகய உருொக்குங்கள் 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர சமுதாய திறந்தவெளி பனிச்சறுக்குத் தகர நிகழ்ச்சியின் ஒரு பாகமாக, 

குடியிருப்புொசிகள் தங்களுக்வகன அருகாகமயில் ஒரு பனிச்சறுக்கு தகரகயக் பகாரலாம்! உங்கள் 

அண்கட அயலில் ெசிக்கின்ற, குகறந்தது ஐந்து குடியிருப்புொசிகள் வகாண்ட ஒரு கமிட்டிகய 

உருொக்கி,  உங்கள் பெண்டுபகாகள இந்த மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்பினால் 

பபாதுமானது:  bramptongreencity@brampton.ca . 

பமற்வகாள்ளப்பட்ட ஸ்தல ெருககயின் பபாது உங்கள் பெண்டுபகாளுக்கு வெற்றிகரமாக 

வசெிசாய்க்கப்பட்டால், நகர ஊழியர்கள் உங்கள் சுற்றுப்புறத்தில் ஒதுக்கீடு வசய்யப்பட்ட  ஒரு  இடத்தில் 

உங்கள் பனிச்சறுக்கு கமதானத்திற்கான பலககககள அகமப்பார்கள், பமற்வகாண்டு தண்ணீர் 

பாய்ச்சுதல், பராமாிப்பு, பமற்பார்கெ மற்றும் தினசாி ஆய்வு வசய்தலின் பபாிலான பதிவுத் தாள்ககள 

நிரப்புெதற்கு உங்கள் குழுபெ வபாறுப்பாகும். பனித்தகர கமதானத்தில் மக்கள் அகனொின் 

பாதுகாப்கபயும் உறுதிப்படுத்துெதற்காக, நகர நிர்ொகம் உங்கள் குழுவுடன் வநருக்கமாக வசயல்படும். 

குளிர்கால  ஒண்டர்பலண்ட் க்கான நிகனவூட்டல்கள்  

இந்த திறந்தவெளி நிகழ்ச்சிகளில் நீங்கள் பங்பகற்றபடி குளிர்கால ெசதிககள பார்கெயிட்டுக் 

வகாண்டிருக்கும்பபாபத நீங்கள் நிகனெில் வகாள்ள பெண்டியகெ: 

பகாெிட்-19 சுகாதார மற்றும் பாதுகாப்பு பதகெப்பாடுகள் 

வபாதுமக்கள் மற்றும் நகர ஊழியர்களின் நல்ொழ்கெ உறுதி வசய்ெதற்காக ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் 

பாதுகாப்பு நடெடிக்ககககள வதாடர்ந்து வசயல்படுத்தி ெருகிறது. நாளது பததிெகரயிலான பகாெிட்-19 

பாதுகாப்பு பற்றிய தகெல்களுக்கு ெருகக தரவும்: www.brampton.ca/winterwonderland . 

கால நிகல எச்சாிக்கககள் 

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Tourism-Brampton/Visitors/Pages/Recreational-Trails.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Tourism-Brampton/Visitors/Pages/Recreational-Trails.aspx
http://www.brampton.ca/winterwonderland
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=bramptongreencity@brampton.ca
http://www.brampton.ca/winterwonderland


 

 

இந்தக் குளிர் பருெத்தில் மிகக் கடுகமயான சீரற்ற சீபதாஷ்ண நிகல எனும் பட்சத்தில்  நகர நிர்ொகம் 

இந்த நிகழ்ச்சிககள ரத்து வசய்யக்கூடும். நீங்கள் ெிரும்பி பார்கெயிடுெதற்கான   ெசதிகள் அல்லது 

நிகழ்ச்சிகள், சீபதாஷ்ணநிகல காரணமாக நகடவபறுமா இல்கலயா என்பகதத் வதாிந்துவகாள்ள 

ெருகக தரவும்; www.brampton.ca/winterwonderland . 

 

சுகாதாரப் பாதுகாப்பு பற்றிய பீல் பப்ளிக் அகமப்பு ெழங்குகின்ற  நிகனவூட்டல்கள் 

இந்த குளிர்காலத்தில் முகக் கெசம் அணிந்து, உடல் ாீதியான தூரத்கத ககடப்பிடிப்பதன் மூலமும், நல்ல 

சுகாதாரத்கத பபணுெதன் மூலமும் ஆபராக்கியமாகவும் பாதுகாப்பாகவும் இருக்குமாறு ப்ராம்ப்ட்டன் 

நகர நிர்ொகம் மற்றும் பீல் வபாது சுகாதார அகமப்பு ஆகியகெ ஒன்றுபசர்ந்து  அகனெருக்கும் 

நிகனவூட்டுகின்றனர். 

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

“சமூக வதாடர்கபப் பபணுெது கடினம் என்னும் இந்தச் சமயத்தில், இந்த குளிர்காலத்கத  

அகனெருக்கும் பாதுகாப்பான மற்றும் பெடிக்ககயான வசயல்பாடுகள் வகாண்ட பருெமாக நாங்கள் 

ஆக்கியுள்பளாம்! ஒவ்வொருெரும் தங்கள் ஸ்பகட் பலககககள அணிந்துவகாள்ளவும், 

பனிச்சறுக்கிற்கான காலணிககள அணிந்து வகாள்ளவும்; அபத சமயத்தில் தங்களுக்கான 

வெதுவெதுப்பான முக கெசத்கதயும் அணிந்து  ஆபராக்கியமான மற்றும் பாதுகாப்பான ெழியில் 

குளிர்கால ஒண்டர்பலண்டிற்கு ெருகக தரும்படி, நான் ஒவ்வொருெகரயும் ஊக்குெிக்கிபறன் 

- பபட்ாிக் ப்ரவுன், பமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“குளிர்கால ஒண்டர்பலண்டின் ஒரு பகுதியாக நான்கு புதிய பனிச்சறுக்கு கமதானங்கள், புதிய சறுக்குப் 

பாகதங்கள் மற்றும் நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் எராளமான பெடிக்கக ஆகியகெ ப்ராம்ப்ட்டன் நகர 

மக்களுக்காக ெரெிருக்கின்றன. இந்த ஆண்டில் நமது சமூகத்திற்கு இது சாத்தியப்படும் என்பதில் 

நாங்கள் பரெசமகடகிபறாம்; பமலும் இந்த நடெடிக்ககககள குடியிருப்பாளர்கள் அனுபெிக்கும்பபாது 

அெர்கள் பாதுகாப்பாக, வெதுவெதுப்புடன் இருக்குமாறு நிகனவூட்டுகிபறன். ” 

- வராவீனா சான்ட்படாஸ், தகலகமப் வபாறுப்பு, சமுதாய பசகெகள், பிராந்திய கவுன்சிலர், 

ொர்டுகள் 1 & 5, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“முன்வனப்பபாகதக் காட்டிலும் பீல் வபாது சுகாதார ெழிகாட்டுதல்ககளப் பின்பற்றியபடிபய,  

பெடிக்ககயாகவும் சுறுசுறுப்பாகவும் இருக்க நாம் நமது மனசாட்சிப்படி ஒரு முயற்சிகய பமற்வகாள்ெது  

இப்பபாது மிக முக்கியமானதாகும். இந்த குளிர்காலத்தில் ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் ெழங்குகின்ற 

பெடிக்கககளில், நீங்கள் ஸ்பகட்டிங், ஸ்கீயிங் மற்றும் ஸ்பனாஷூ பபான்ற வசயல்களில் 

ஈடுபடும்பபாது, பாதுகாப்பு நடெடிக்ககககளப் பின்பற்றுெகத உறுதிப்படுத்திக் வகாள்ளுங்கள். ” 

http://www.brampton.ca/winterwonderland


 

 

- சார்பமய்ன் ெில்லியம்ஸ், துகணத்தகலகமப்வபாறுப்பு, சமுதாய பசகெகள், பிராந்திய 

கவுன்சிலர், ொர்டுகள்  7 & 8,  ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“இந்த ஆண்டின் குளிர்காலத்தில் நமது சமூகத்திற்கு பெடிக்கக நிகழ்ச்சிககளக் வகாண்டு ெருெதற்காக, 

நகர ஊழியர்கள் தங்ககள அர்ப்பணித்துக் வகாண்டுள்ளனர்! எல்லா ெயதினருக்கும் எல்லா திறன் 

வகாண்டெர்களுக்குமான வசயல்பாடுகள் இருப்பதால், குளிர்கால ஒண்டர்பலண்டின் பபாது 

அகனெருக்கும் ஏபதா ஒரு ெிஷயம் கிகடக்கும். குளிர்கால உகடயணியுங்கள், முக கெசம் அணியுங்கள், 

அதன் பின்னர் மகிழ்ச்சியாக இருங்கள். ” 

- படெிட் பபர்ாிக், தகலகம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“  நீங்கள் வதாடர்ந்து சுறுசுறுப்பாக இருந்தபடி உங்கள் அன்றாட உடற்பயிற்சிகய வசய்கிறீர்கள் 

என்பது,  குறிப்பாக இந்த கடினமான பநரத்தில் மிகவும் முக்கியம் என்பகத உறுதிப்படுத்திக் 

வகாள்ளுங்கள். இந்த 28 நாள் இகடநிறுத்தத்தின் பபாது, நீங்கபள சுயமாக அல்லது உங்களுடன் 

ஏற்கனபெ ெசிக்கும் நபர்களுடன் உடற்பயிற்சி வசய்ெகத நிகனெில் வகாள்ளுங்கள்; அதுபெ இந்த 

அத்தியாெசிய நடெடிக்கககளில் பங்பகற்பதற்கான பாதுகாப்பான ெழியாகும். சறுக்குப்பாகதகள் 

இருக்கின்றனொ எனச் சாிபார்த்து, அெற்றில் சிலெற்கற திறந்தவெளியில் ரசிக்கும்படி நான் உங்ககள 

உற்சாகப்படுத்துகிபறன்;  அத்துடன், இந்த ஆண்டு குளிர்கால ஒண்டர்பலண்கட மகிழ்ந்து அனுபெிக்கும் 

பபாவதல்லாம், பீல் வபாது சுகாதார ெழிகாட்டுதல்ககளயும் பின்பற்ற பெண்டும் என்பகத 

நிகனவூட்டுகிபறன். ” 

- டாக்டர். லாரன்ஸ் பலா, சுகாதார மருத்துெ அதிகாாி, பீல் பிரபதசம் 
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கனடா நாட்டில் மிக ெிகரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 650,000 மக்ககளயும் 70,000 

ெணிக அகமப்புக்ககளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுமக்ககள மனத்தில் கெத்பத 

வசய்கின்பறாம். பலதரப்பட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு பசர்க்கின்றனர், முதலீட்கட நாங்கள் ஈர்க்கிபறாம், 

வதாழில்நுட்பாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுகமப் பகடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிபறாம். பாதுகாப்பான, நிகலத்து நிற்கெல்ல மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆபராக்கியமிக்க ஒரு நககரக் 

கட்டகமப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பாகதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிபறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

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

 

ஊடக வதாடர்பு 

பமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிகணப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாய  ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியான தகெல் வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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