
 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக  

ெிடுமுறை நாட்களில் வீடட ஆனந்தமான இடம்! இந்தக் குளிர்காலத்தில் 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் இலெசமான வமய்நிகர் வ ாழுதுட ாக்கு முகாம்கள் 

மற்றும்  யிற்சிப்  ணிமறனகறள வகாண்டுெருகிைது  

குழந்றதகளுக்கு  வமய்நிகர் ெிடுமுறை நாள் வ ாழுதுட ாக்கு முகாம்கறளயும் மற்றும் ெயதான 

குடிமக்களுக்கு   யிற்சிப்  ணிமறனகறளயும் இப்ட ாடத  திவு வசய்துவகாள்ளவும். 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (டிசம் ர் 8, 2020) – கறலநயம் ஏற் டுத்திக்வகாண்டு  புதிய திைன்கறள 

கற்றுக்வகாள்ளலாம் – 6 லிருந்து 10 ெயது ெறரயுள்ள குழந்றதகள் மற்றும் 55+ ெயதுறடய 

முதுமக்களும் அெரெர் வீட்டின் ெசதிக்டகற்  இந்த ெிடுமுறைக்காலத்தில் வமய்நிகர்  யிற்சிப் 

 ணிமறன காாியங்களில் ஈடு டலாம். 

6 லிருந்து 10 ெயதுறடய குழந்றதகளுக்கு வமய்நிகர் ெிடுமுறை வ ாழுதுட ாக்கு முகாம்கள் மற்றும் 

 யிற்சிப்  ணிமறனகள் 

டிசம் ர் 19 ஆம் டததி துெங்கி, 6 முதல் 10 ெயது ெறரயிலான குழந்றதகள் வமய்நிகர் ெிடுமுறை 

வ ாழுதுட ாக்கு முகாம்கள் மற்றும்  ட்டறைகறள, மற்றும்  ண்டிறக டெடிக்றககறள அெரெர் 

வீட்டின் ெசதியிலிருந்த டிடய,  ாதுகாப் ாக அனு ெித்து மகிழ முடியும். டெடிக்றக ெிறளயாட்டுடன்  

குச்சி மிட்டாய் அைிெியல் (candy cane science )  ாிடசாதறனகள், ஆ ரணம் அலங்காித்தல் மற்றும் 

 லெற்றைக் வகாண்டு டெடிக்றகயாக இருங்கள். 

 ங்டகற் ாளர்கள் புதிய நட்பு ெட்டத்றத உருொக்கலாம், அெர்களின் சமூக திைன்கறள அதிகாிக்கலாம், 

டமலும் அெரெர் டெகத்திற்டகற்  உற்சாகமான திட்டங்களில்  ணியாற்ைலாம்; அடத டநரத்தில் 

அெர்களின் ஒத்த ெயதினருடன் நிகழ் டநரத்தில் வதாடர்பு வகாள்ளலாம். இந்த நடெடிக்றககறள வெப்-

எக்றை (WebEx)  யன் டுத்தி ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின்  யிற்சி வ ற்ை முகாம்  யிற்றுநர்கள் 

ெழிநடத்துொர்கள். 

நிகழ்ச்சிகள் வதாடங்குெதற்கு ஒரு ொரத்திற்கு முன்பு க்ாீன்ப்றரயர் வ ாழுதுட ாக்கு றமயத்தில் 

ட ாகிைட ாக்கில் ஜன்னடலாரமாக எடுத்துக்வகாள்ளும் முறையில்  வ ாருட்கறள டசகாித்து 

எடுத்துக்வகாள்ள டெண்டும். ஆன்றலன்  திெின் ட ாடத,  ங்டகற் ாளர்கள் தங்களுக்கு ெிருப் மான 

வ ாருள் எடுக்கும் டநரத்றதத் டதர்வு வசய்துவகாள்ளலாம். 

டமலும் தகெல்களுக்கும்  திவு வசய்துவகாள்ளவும் ெருறக தரவும்: www.brampton.ca/recreation அல்லது 

311 என்ை எண்றண அறழக்கவும். 

55+ ெயதுறடய முதியெர்களுக்கான வமய்நிகர் ெிடுமுறைக்கால  யிற்சிப்  னிமறனகள் 

http://www.brampton.ca/recreation


 

 

டிசம் ர் 17, 2020, மற்றும் ஜனொி 5, 2021 ஆகிய டததிகளில் மட் ாண்டங்கள் மற்றும் முப் ாிமாண (3டி) 

மாடல் கருெிகளுடன், வமய்நிகர்  ட்டறைகளில் மற்றும் இரவு டநர ஓெியம் தீட்டலில் 

டசர்ந்துவகாள்ளுமாறு, 55 ெயதுக்கு டமற் ட்ட முதியெர்கள்அறழக்கப் டுகிைார்கள். இந்த 

நடெடிக்றககள்  யிற்சி வ ற்ை ப்ராம்ப்ட்டன்  நகர  யிற்றுநர்களால் வெப்எக்றை (WebEx)  யன் டுத்தி 

ெழிநடத்தப் டும். 

மூத்தகுடிமக்களுக்கான வ ாழுதுட ாக்கு றமயமான ஃப்ளெர் சிட்டி (Flower City) யில் நிகழ்ச்சிகள் 

வதாடங்குெதற்கு ஒரு ொரத்திற்கு முன்ட  ட ாகிைட ாக்கில் எடுத்துக்வகாள்ளும் ெறகயில் வ ாருட்கள் 

கிறடக்கும். ஆன்றலன்  திெின் ட ாடத,  ங்டகற் ாளர்கள் தங்களுக்கு ெிருப் மான வ ாருள் எடுக்கும் 

டநரத்றதத் டதர்வு வசய்துவகாள்ளலாம். 

டமலும் தகெல்களுக்கும்  திவு வசய்துவகாள்ளவும் ெருறக தரவும்: www.brampton.ca/recreation அல்லது 

311 என்ை எண்றண அறழக்கவும். 

குழந்றதகளுக்வகன்டை வீட்டில் இன்னும் நிறைய வசய்யும் வசயல் ாடுகள் 

ெிடுமுறை நாள் கறலப்வ ாருள் வசய்யும் வதாகுப்புகள் 

அறனத்து இளம் றகெிறனஞர்கறளயும் அறழக்கிடைாம்! அறனத்து ெயதினறரயும் அடக்கிய 

குடியிருப்புொசிகளுக்கான உடற் யிற்சி மற்றும் றகெிறன  யிற்சிகளின் ஆன்றலன் றமயமான 

ப்ராம்ப்ட்டன் ாிக்ாிடயஷனின் வரக் அட் ட ாம் (Brampton Recreation’s Rec At Home ) நிகழ்ச்சித் 

திட்டத்தின் ஒரு  குதியாக, குழந்றதகள் கூடுதலாக வீட்டில் றெத்டத வசய்துவகாள்ளும் ெிடுமுறை 

நடெடிக்றககறள இலெசமாக வசலவு ஏதுமில்லாமல் அனு ெிக்க முடியும். 

 டிப் டியான ஆன்றலன்  யிற்சிகறளப்  ின் ற்றுெதன் மூலம் குழந்றதகள் வீட்டில் றெத்டத 

வசய்துவகாள்ளும் ெிடுமுறை நடெடிக்றககளில்  ங்டகற்கலாம். தயார்நிறல வசயல் ாட்டு 

உ கரணங்கள் மூலம் உங்கள் வசாந்த கறலமான் அல்லது  னி பூடகாள உருண்றடறய உருொக்கவும். 

வ ாருட்களின் சரக்கு இருக்கும்ெறர,  டிசம் ர் 19 முதல் டதர்ந்வதடுக்கப் ட்ட திைந்த வெளியிடங்களில் 

ட ாகிைட ாக்கில் டசகாித்துக்வகாள்ளும் ெறகயில், வசயல் ாட்டு உ கரணங்கள் இலெசமாக 

கிறடக்கின்ைன. உங்கள்  றடப்புகறள சமூக ஊடகங்களில்  கிர்ந்துவகாண்டு எங்கறள 

@CityBrampton யில் டசர்த்து( tag ) ெிடவும். டமலும் ெிெரங்களுக்கு  www.brampton.ca/recreation ஐப் 

 ார்றெயிடவும். 

மிகச்சிைிய வமய்நிகர் ெிறளயாட்டுக்கள் நடெடிக்றககள் 

6 முதல் 10 ெயது ெறரயிலான குழந்றதகள் டிசம் ர் 19 முதல்  யிற்சி வ ற்ை நகர  யிற்றுெிப் ாளாின் 

தறலறமயில் 45 நிமிடடநர,  ரஸ் ர வசயல்புாியும் ெறகயிலான, வமய்நிகர் ெிறளயாட்டுகள் மற்றும் 

வசயல் ாடுகளுக்கு இலெசமாக  திவு வசய்யலாம். ெிறளயாட்டுகறள ெிறளயாடுங்கள், ஒளித்து றெத்த 

வ ாருட்கறள கண்டு ிடிக்கும் டெட்றட ெிறளயாட்டுகளில்  ங்டகற்கலாம்; இதல்லாமல் ஆன்றலனில் 

இன்னும்  லவும் உள்ளன! ெிெரங்களுக்கு www.brampton.ca/recreation  ஐப்  ார்றெயிடவும். 

http://www.brampton.ca/recreation
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அைிஞர் கூற்றுக்கள் 

"இந்த ெிடுமுறை நாட்களில் எங்கள் வமய்நிகர் வ ாழுதுட ாக்கு முகாம்கள் மற்றும்  யிற்சிப் 

 ணிமறனகளுடன் அெரெர் வீட்டிடலடய இருங்கள். சமூக அனு ெமும் திைறமயும் நிறைந்த எங்கள் 

 யிற்சி வ ற்ை  யிற்றுநர்களுடன் டசர்ந்து, குழந்றதகளும் ெயதானெர்களும் இந்த அனு ெங்கறள 

அெரெர்  டெகத்தில் அனு ெித்து மகிழ முடியும். ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் இருக்கின்ை குழந்றதகள் மற்றும் 

ெயதானெர்கறள இப்ட ாடத  திவு வசய்ய நான் ஊக்குெிக்கிடைன்!”. 

-ட ட்ாிக்  ிரவுன், டமயர்,  ிராம்ப்டன் நகரம் 

"குழு நடெடிக்றககளுக்காக நாம் டநாில் ஒன்றுகூட  முடியாமல் ட ாகலாம், ஆனாலும் குழந்றதகள் 

மற்றும் ெயதானெர்கள் இந்த வ ாழுதுட ாக்கு முகாம்களிலும்  யிற்சிப்  ணிமறனகளிலும் இதமான 

சூட்டுடனும்  ாதுகாப் ாகவும் வீட்டில் இருந்த டிடய  ங்டகற்கலாம். டகாப்ற யில் சூடான 

டகாக்டகாறெ ருசித்த டிடய, றகெிறனப்வ ாருட்கறளச் வசய்து மகிழுங்கள். ” 

- டராவீனா சாண்டடாஸ், தறலெர், சமூக டசறெகள் துறை;  ிராந்திய கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 1 & 5, 

 ிராம்ப்டன் நகரம் 

“வீட்டில் இருந்த டிடய வசய்யும் வசயல் ாடுகறள ஊக்குெிப் து முன்ற  ெிட இப்ட ாது மிக 

முக்கியமானது. சமூக ஆடராக்கியம் மற்றும்  ாதுகாப்பு எங்கள் முன்னுாிறம வகாண்ட ெிஷயமாகும்; 

டமலும் குழந்றதகள் மற்றும் ெயதானெர்களுக்கு வீட்டில் இருந்த டிடய டெடிக்றக வகாள்ெதற்காக 

இந்த வமய்நிகர் நிகழ்ச்சிகறள ெழங்குெதில் நாங்கள் மகிழ்ச்சியறடகிடைாம். உங்கள்  றடப்புகள் 

மற்றும் அனு ெங்களின் சில புறகப் டங்கறள எடுத்து சமூக ஊடகங்களில்  எங்கறள @CityBrampton 

யில் டசர்த்து( tag ) ெிடவும்! ” 

- சார்வமய்ன் ெில்லியம்ஸ், துறணத் தறலெர், சமூக டசறெகள் துறை; நகர கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 7 & 8, 

 ிராம்ப்டன் நகரம் 

"இந்த குளிர்காலத்தில் நகர ஊழியர்கள் உங்கள் வீட்டிற்டக வசயல் ாடுகறளக் வகாண்டு ெருகிைார்கள். 

குழந்றதகள் மற்றும் ெயதானெர்களுக்கு,  றடப் ாற்ைல் மற்றும் சுறுசுறுப்பு வகாண்ட,  மற்றும் அெர்களின் 

சகாக்களுடன் இறணெதற்கான,  வமய்நிகர் வ ாழுதுட ாக்கு முகாம்கள் மற்றும்  யிற்சிப்  ணிமறனகறள 

ெழங்குெதில் வ ருறம வகாள்கிடைாம். எங்கள்  யிற்றுனர்கள் அைிொர்ந்தெர்கள், கனிொனெர்கள் மற்றும் 

டெடிக்றக வசய் ெர்கள். ” 

- டடெிட் ட ர்ாிக், தறலறம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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ஊடக வதாடர்பு 

டமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிறணப் ாளர், ஊடகம் & சமுதாய ஈடு ாடு 

யுக்திாீதியான தகெல் வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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