
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக   

 

யாரை அரைப்பது என எப்படி வொிந்துவகாள்ெது 

311, 211 மற்றும் 9-1-1 ஆகிய எண்கள்  

தெரெ வகாண்ட குடியிருப்புொசிகளுக்கானது 

ப்ைாம்ப்ட்டன், ON (டிசம்பர் 16, 2020) – தெரெ ஏற்படும் காலங்களில் ப்ைாம்ப்ட்டன் 

குடியிருப்புொசிகளுக்கு பலெிெமான தசரெகள் கிரடக்கின்றன; சில சமயங்களில் யாரை அரைப்பது 

என்று வொிந்து வகாள்ெது சிைமமாக இருக்கலாம். ப்ைாம்ப்ட்டன் ொசிகளுக்கு நகைாட்சி சார்ந்ெ, சமூகம் 

சார்ந்ெ அல்லது எந்ெ ஒரு அெசை உெெி தெரெப்பட்டாலும், அெர்களுக்கு  உெவுெெற்காகதெ 311, 211 

மற்றும் 9-1-1 ஆகிய எண்கள் உள்ளன. 

311 

ப்ைாம்ப்ட்டன் நகைம் மற்றும் பீல் பிைாந்ெிய அரமப்பால் ெைங்கப்படும் அெசைம்-அல்லாெ  அரனத்து 

நகைாட்சி அைசாங்க ெகெல்கள், நலத்ெிட்டங்கள் மற்றும் தசரெகளுக்கு எளிொன தநைடியான 

அணுகலுக்கு, குடியிருப்புொசிகள் 311 என்ற எண்ரை வொடர்பு வகாள்ளலாம். 311 இல் கிரடக்கின்ற 

தசரெகள் பின்ெருமாறு: 

• பனி அகற்றுெது பற்றிய நகாின் ப்தளா ட்ைாக்கர் மற்றும் சம்பந்ெப்பட்ட ெகெல்கள் 

• ொகன நிறுத்ெ தசரெகள் மற்றும் நடமாடும்  உாிமம் வபறுெல் 

• வசாத்து பற்றிய கெரலகள் மற்றும் தகாெிட் – 19 ெிஷயங்கள் உள்ளிட்ட சட்ட அமலாக்கம்   

• சாரலகள் மற்றும் பக்கொட்டு நரடபாரெகள் 

• ெிலங்குகளுக்கான தசரெகள் 

நகைாட்சி தசரெகள் மற்றும் ெகெல்கரள எளிொக அணுகுெெற்காக, 2019 டிசம்பாில், ப்ைாம்ப்ட்டன் நகை 

நிர்ொகம் ப்ைாம்ப்ட்டன் 311 (Brampton 311 ) என்னும் ஒரு புெிய வமாரபல் வசயலி மற்றும் 

311Brampton.ca என்ற  ெரலத்ெளத்ரெ அறிமுகப்படுத்ெியது. இந்ெப் புெிய ெரலத்ெளம் மற்றும் 

வசயலியின் மூலம், குடியிருப்புொசிகள் ெங்கள் ஸ்மார்ட்தபானில், ஆன்ரலனில் அல்லது 311 ஐ 

அரைப்பென் மூலம் ெிரைொகவும் எளிொகவும் Service Brampton  ஐ அரடய முடியும். 

குடியிருப்பாளர்கள் ெங்களுக்கு தெண்டிய தசரெக்கான தகாாிக்ரககரள இெில் சமர்ப்பிக்கலாம் மற்றும் 



 

 

கண்காைிக்கலாம், சமூகத்ெில் வசயல்பாட்டில் உள்ள தசரெ தகாாிக்ரககரள தெடி அறிந்து  நகைாட்சி 

தசரெகரளப் பற்றி தமலும் அறியலாம். 

ொடிக்ரகயாளர் தசரெயானது ஒரு நாளின் 24 மைி தநைமும், ொைத்ெில் 7 நாட்களும் 150 வமாைிகளில் 

கிரடக்கிறது.  

 Brampton 311 வசயலிரய இப்தபாது Google Play மற்றும் App Store ஆகியெற்றில் இருந்து ெைெிறக்கிக் 

வகாள்ளலாம். 

211 

 211 என்பது ஒரு இலெசமான மற்றும் ைகசியமான தசரெயாகும், இது  ெங்கள் சமூகத்ெினருக்கு 

கிரடக்கின்ற அைசு, சுகாொைம், சமூகம் ஆகியரெ சார்ந்ெ முழுரமயான சமூக தசரெகரளக் வகாண்டு 

ெனிநபர்கரளயும் குடும்பங்கரளயும் இரைக்கிறது. தமலும் ெகெலுக்கு குடியிருப்புொசிகள் 211 ஐ 

வொடர்பு வகாள்ளலாம்: 

• சுகாொை தசரெகள் மனநலம் சார்ந்ெ ஆெைவுகள் 

• ெருமானம் வபற துரைபுாிெல் மற்றும் நிெிாீெியான ஆெைவு 

• உைவு ெங்கிகள் மற்றும் சாப்பாட்டு ெிட்டங்கள் 

• வீட்டுெசெி உெெி 

• மூத்ெ குடிமக்களுக்கான ஆெைவு தசரெகள் 

211 என்ற எண்ரை அரைப்பென் மூலம், ஆன்ரலன் ெைியாக, 21166 என்ற எண்ணுக்கு  வசய்ெி 

அனுப்புெல், தநைரல உரையாடல் மூலமாக அல்லது  gethelp@211Ontario.ca எனும் மின்னஞ்சல் 

ெைியாக 211 என்ற எண்ரை அணுகலாம்.  

9-1-1 

9-1-1 என்பது மிக அெசை நிரலகளுக்கு மட்டுதமயானது. இந்ெ அெசை வொரலதபசி எண்ைானது, ஒரு 

அெசைம் எனும்தபாது, ஆம்புலன்ஸ், தபாலீஸ் அல்லது ெீயரைப்புத்துரற ஆகியெற்றுடன் 

குடியிருப்புொசிகரள இரைக்கிறது. குடியிருப்பாளர்களுக்கு உடனடி உெெி தெரெப்படும்தபாது 9-1-1 

ஐ அரைப்பது அெசைகால தசரெகரள அரடய உெவுகிறது. 

மக்கள் அல்லது வசாத்ெின் பாதுகாப்பு ஆபத்ெில் இருக்கும்தபாது உடனடி உெெி தெரெப்படும் 

எந்ெவொரு சூழ்நிரலயும் அெசைநிரல என கருெப்படும். 9-1-1 அெசைநிரலகளுக்கு எடுத்துக்காட்டுகள் 

பின்ெருமாறு: ெீப்பிடித்ெல், ஒரு குற்றம் நடந்து வகாண்டிருக்கிறது அல்லது ஒரு மருத்துெ அெசைநிரல. 

mailto:ஆன்லைன்%20வழியாக
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குடியிருப்புொசிகள் 9-1-1 என்ற எண்ரை டயல் வசய்யும் தபாது, அெர்களின் வொரலதபசி 

அரைப்புக்கு வொைில் ாீெியாக பயிற்சி வபற்ற அெசை வொடர்பாளர் ஒருெர் பெிலளிப்பார், அெர்கள் 

ஆம்புலன்ஸ், தபாலீஸ் அல்லது ெீயரைப்பு துரறயினருடன் இரைப்பார்கள். 

ஒரு குடியிருப்பாளர் 9-1-1 ஐ அரைத்து, ெகெல்வொடர்பாளருடன் தபசதொ அல்லது அெர் வசால்ெரெ 

புாிந்துவகாள்ளதொ முடியாெிட்டால், 9-1-1 வொரலதபசி அரமப்பில் ொனியங்கி இருப்பிட அரடயாள 

அரமப்பு மற்றும் ொனியங்கி எண் அரடயாள அரமப்பு உள்ளது. இரெ அெசைநிரல ெகெல் 

வொடர்பாளருக்கு 9-1-1 இல் அரைப்பு ெந்ெவுடன் அரைப்பொின் முகொி மற்றும் வொரலதபசி 

எண்ரைக் கூறுகின்றன. இந்ெ அம்சம் சில வசல்தபான்களில் இருக்காமல் தபாகலாம், இருப்பினும், 

ெற்தபாது அெற்கான வசயல்முரறகள் ஏற்பாடு வசய்யப்பட்டு ெருகின்றன, இெனால் வபரும்பாலான 

வசல்தபான்களிலிருந்து ெரும் அரைப்புகரள அெிக துல்லியத்துடன் ெகெல்வொடர்பாளர்கள் 

கண்டுபிடிக்க முடியும் 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

“ப்ைாம்ப்ட்டன் நகைம் ஆதைாக்கியமான மற்றும் பாதுகாப்பான நகைமாகும், தமலும் 211 மற்றும் 9-1-1 

ஆகிய எண்களில் இருக்கின்ற எங்கள் கூட்டாளர்களுடன் தசர்ந்து, தெரெப்படும் தநைங்களில் 

குடியிருப்புொசிகளுக்கு உெெதெ நாங்கள் இங்கு இருக்கிதறாம். கடந்து தபாய்க் வகாண்டிருக்கும்  இந்ெ 

ஆண்டானது நமது சமூகத்ெிற்கு மிகவும் கடினமான ஒன்றாகும், ஆனாலும் உெெி எப்தபாதுதம கிரடத்து 

ெந்ெது. யாரைத் வொடர்புவகாள்ெது என்பது, உெெிரயப் வபறுெெற்கான முக்கியமான முெல் 

படியாகும். உங்களுக்கு நகைாட்சி, சமூகம் சார்ந்ெ அல்லது அெசை தசரெகள் என எது 

தெரெப்பட்டாலும், நாங்கள் உங்களுக்கு ஆெைெளிக்கதெ இங்தக இருக்கிதறாம் என்பரெ அறிந்து 

வகாள்ளவும். ” 

- தபட்ாிக் ப்ைவுன், தமயர், ப்ைாம்ப்ட்டன் நகைம் 

“ப்ைாம்ப்ட்டன் நகைத்ெில் ொழும் நமது சமூகத்ெின் ஆதைாக்கியமும் நல்ொழ்வுதம எங்களுக்கு மிக 

முக்கியமான ெிஷயமாகும். அரனத்து அெசைகால நகைாட்சி ெகெல்கள், ெிட்டங்கள் மற்றும் 

தசரெகளுக்காக Service Brampton ஊைியர்கரள 24 மைி தநைமும் அரடயலாம். 211 மற்றும் 9-1-1 

ஆகிய எண்களில் எங்கள் கூட்டாளர்களுடன் தசர்ந்து, எங்கள் குடியிருப்பாளர்கரள ஆொிக்க எப்தபாது 

தெண்டுமானாலும் யாதைா ஒருெர் இங்தக இருந்து வகாண்டிருக்கிறார். ” 

- தடெிட் தபர்ாிக், ெரலரம நிர்ொக அெிகாாி, ப்ைாம்ப்ட்டன் நகைம் 

“ தசரெகளுக்கான அணுகல் என்பதெ ஆதைாக்கியத்ெிரன ெீர்மானிப்பெற்கான  முக்கிய காைைியாகும். 

இப்தபாது முன்வனப்தபாரெக் காட்டிலும், உைவு ெிநிதயாகம், உைவு ெங்கிகள், மனநல சுகாொை 



 

 

தசரெகள் மற்றும் நிெி உெெி தபான்ற அரனத்து ெரகயான ெிட்டங்களுக்கும் மக்கள் ெிரைொன, 

எளிொன அணுகலுக்கான தெரெ வகாண்டிருக்கிறார்கள். 211 Central  என்பது பிைாம்ப்டன் நகைத்துடன் 

கூட்டாளியாக இருப்பெில் மகிழ்ச்சியரடகிறது, இது வொற்றுபைெலின் தபாது குடியிருப்புொசிகள் 

ெங்களுக்குத் தெரெயான நலத்ெிட்டங்கள் மற்றும் தசரெகரள அணுக உெெி ெருகிறது. ” 

- ஸ்யூ ெில்கின்ஸன், வசயல்பாட்டு இயக்கம்,  ஃரபண்ட்வெல்ப் (Findhelp) | 211 Central 
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கனடா நாட்டில் மிக ெிரைொக ெளர்ந்து ெரும் நகைங்களில் ஒன்றான ப்ைாம்ப்ட்டன் ென் ெசத்ெில் 650,000 மக்கரளயும் 70,000 

ெைிக அரமப்புக்கரளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்ெிலும் வபாதுமக்கரள மனத்ெில் ரெத்தெ 

வசய்கின்தறாம். பலெைப்பட்ட சமுொயத்ெினர் எங்களுக்கு ெலு தசர்க்கின்றனர், முெலீட்ரட நாங்கள் ஈர்க்கிதறாம், 

வொைில்நுட்பாீெியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூைல்ாீெியிலான புதுரமப் பரடத்ெலில் முன்னைி ெகிப்பெற்கான பயைத்ெில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிதறாம். பாதுகாப்பான, நிரலத்து நிற்கெல்ல மற்றும் வெற்றிகைமான  ஆதைாக்கியமிக்க ஒரு நகரைக் 

கட்டரமப்பெற்கான ெளர்ச்சிப்பாரெயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிதறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

எங்களுடன் இரையுங்கள்.   www.brampton.ca இல் இன்னும் வொிந்துவகாள்ளுங்கள். 

 
ஊடக வொடர்பு 

தமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிரைப்பாளர், ஊடகம் & சமுொய  ஈடுபாடு 

யுக்ெிாீெியான ெகெல் வொடர்பு  

ப்ைாம்ப்ட்டன் நகைம் 

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