
 

  

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                                            

 

இன்னும் சிறப்பாக மீண்டு ொருங்கள். ப்ராம்ப்ட்டன் நகருக்கக தடுப்பூசி 

வசலுத்துங்கள் (Get Back to Better. Vaccinate Brampton) 

நகர நிர்ொகம் கெக்ஸிகனட் ப்ராம்ப்ட்டன் (Vaccinate Brampton) எனும் பிரச்சாரத்தத துெக்கி 

குடியிருப்புொசிகள் அதனெரும் தடுப்பூசி வசலுத்திக் வகாள்ள ஊக்கமளித்து ெருகிறது 

  

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (June 2, 2021) – தடுப்பூசி வசலுத்துெது வதாடர்ந்து நதடவபறுெதாலும், இந்தக் 

ககாதடப்பருெத்தில், தடுப்பூசி ெரவு அதிகாிப்பததப் வபாருத்து - தடுப்பூசியின் இரண்டாெது கடாஸ் 

அளிக்கப்படுெதத கெகப்படுத்துெதற்கான  மாகாண அரசின் அறிெிப்பிதனத் வதாடர்ந்து, நகர நிர்ொகம் 

தனது  ”இன்னும் சிறப்பாக மீண்டு ொருங்கள், ப்ராம்ப்ட்டன் நகருக்கக தடுப்பூசி வசலுத்துங்கள்” (Get Back 

to Better. Vaccinate Brampton) எனும் பிரச்சாரத்தத முடுக்கி ெிட்டிருக்கிறது; இது ப்ராம்ப்ட்டன் மற்றும் பீல் 

பிரகதசங்களில் தடுப்பூசி வசலுத்தும் கெகத்தத முடுக்கி ெிடுெதற்ககயாகும். 

”இன்னும் சிறப்பாக மீண்டு ொருங்கள், ப்ராம்ப்ட்டன் நகருக்கக தடுப்பூசி வசலுத்துங்கள்” (Get Back to 

Better. Vaccinate Brampton) எனும் பிரச்சாரமானது, தடுப்பூசி வசலுத்தப்படகெண்டும் எனும் முடிெிதன, 

வசல்ொக்கு வசலுத்தும் உள்ளூர் ப்ராம்ப்ட்டன்ொசிகள் ஏன் கமற்வகாண்டார்கள்  என்பதன் தனி நபர் 

பின்னணிக் காரணத்தின் மீது கெனம் வசலுத்துகிறது;  மற்றும்  இந்த பிரச்சாரமானது, குடியிருப்புொசிகள் 

தங்களுக்கான தடுப்பூசி கடாஸ்கள் கிதடக்கப்வபறும்கபாகத  அெர்கள் அதனெரும் இந்த தடுப்பூசிகதள 

வசலுத்திக்வகாள்ெதன் மூலமாக,  சமுதாயத்தினர் தங்கதளச் சுற்றியிருப்பெர்கதள பாதுகாத்து, ககாெிட்-19 

வபருந்வதாற்றின் காரணமாக தாங்கள் இழந்த ொழ்ெின் அம்சங்கதள திரும்ப அதடெது எப்படி எனவும் 

எடுத்துதரக்கிறது.  

நமது சமுதாயம் தானாககெ இன்னும் சிறப்பாக மீண்டு ெருெதற்கு, தடுப்பூசிகள் நமது சமுதாயத்தில் ஒரு 

முக்கிய பங்காற்றுகிறது. ககாெிட்-19 வதாற்றின்கபாது ஒவ்வொருெர் ொழ்வும் வெவ்கெறு ெிதத்தில் 

பாதிப்பதடந்துள்ளது, மற்றும் தடுப்பூசி வசலுத்திக்வகாள்ெதற்காக அதனத்து குடியிருப்புொசிகளும் 

தங்களுக்ககயான காரணம் வகாண்டுள்ளனர். 

தடுப்பூசிகள் 

கம மாதம் 25 ஆம் கததிப்படி, 357,008 குடியிருப்புொசிகள் –அல்லது 52.3 சதவீதம் கபர் – தங்களின் 

ககாெிட்-19 வதாற்றுக்கு எதிரான முதல் கடாஸ் தடுப்பூசிதய வசலுத்திக்வகாண்டனர். 12 க்கும் கமற்பட்ட 

ெயதுவகாண்ட, பீல் பிரகதசத்தில் ெசிக்கின்ற, கெதல வசய்கின்ற மற்றும் பள்ளியில் படிக்கின்ற தனி 

நபர்கள் இப்கபாது தங்களுக்கான முதலாெது கடாஸ் வசலுத்திக்வகாள்ெதற்காக, பீல் பகுதியில் முன்பதிவு 

வசய்து வகாள்ளலாம். 



 

  

 

 2021, கம மாதம் 28 ஆம் கததியன்று, ஒன்ட்கடாிகயா அரசாங்கம், ககாதடக் காலத்திற்குள்ளாக இரண்டு 

கடாஸ் தடுப்பூசிகதளயும் வசலுத்திெிட  கெண்டும் என்னும்  இலக்குடன் கெகம் கூட்டுகிறது  என்று 

அறிெித்தது. கபாதுமான தடுப்பூசி கடாஸ்களின் ெரவு இருக்கும் பட்சத்தில்,  தடுப்பூசி வசலுத்திக் வகாள்ள 

கெண்டும் என ெிருப்பப்படும் வபரும்பாலான ஒன்ட்கடாிகயா குடியிருப்புொசிகள் அதனெரும் 

தங்களுக்கான கடாதை வபற்றுக்வகாள்ள இயலும்  என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

தற்கபாது, பீல் பிரகதசத்தில் ெசிக்கின்ற 80 க்கும் கமற்பட்ட ெயதுதடகயார்,  தங்களுக்கான இரண்டாெது 

கடாதை வபற்றுவகாள்ளும் கால இதடவெளி குதறக்கப்பட்டிருப்பதால் அதற்காக முன்பதிவு 

வசய்துவகாள்ள தகுதி வபறுகிறார்கள். கமலும் அதிக தகெல்கதள இங்கு வபறலாம்.   

சுகாதார மற்றும் பாதுகாப்பு நடெடிக்தககள் 

குடியிருப்புொசிகள் தடுப்பூசி வசலுத்திக்வகாண்டகபாதிலும் கூட, நமது சமுதாயத்திதன பாதுகாப்பாக 

தெக்கவும், ககாெிட்-19 வதாற்று பரெலில் இருந்து  தடுக்கவும் ஏற்படுத்தப்பட்ட அதனத்து சுகாதார மற்றும் 

பாதுகாப்பு நடெடிக்தககதளப் பின்பற்றுெதன் முக்கியத்துெம் பற்றி நிதனவூட்டப்படுகிறார்கள். 

ப்ராம்ப்ட்டன்ொசிகள் வதாடர்ந்து முகக் கெசம் அணிய கெண்டும், உடல்ாீதியான சமூக ெிலகதலக் 

கதடப்பிடிக்க கெண்டும், நல்ல சுகாதாரப் பழக்கம் வகாண்டிருக்க கெண்டும் மற்றும் தங்களுக்கு உடல் 

நிதல சாியில்லாகதார் வீட்டிகலகய இருந்துெிட கெண்டும். 

உங்களுக்கும் உங்கள் அன்புக்குாியெர்களுக்கு தடுப்பூசி வசலுத்தி பாதுகாத்திடுங்கள்; அப்படி நீங்கள் 

இன்னமும் வசய்யெில்தலயானால், உங்களுக்கான முதலாெது ககாெிட்-19 தடுப்பூசி கடாஸ்-க்கு முன்பதிவு 

வசய்துவகாள்ளுங்கள்.  இரண்டாெது கடாஸ் வபறுெதற்கான தகுதிவபறுதல் பற்றி அவ்ெப்கபாததய வசய்தி 

வபற, மாகாணத்தின்  தடுப்பூசிக்கு முன்பதிவு வசய்துவகாள்ளும் கபார்ட்டலில் பார்த்து வதாிந்து வகாண்டு, 

கூடிய ெிதரெில் உங்களுக்கான தடுப்பூசி கடாஸ்-க்கு முன்பதிவு வசய்துவகாள்ளுங்கள். நாவமல்லாரும் 

ஒன்றுபட்டு, ககாெிட்-19 வதாற்று பரெதல தடுத்து நிறுத்துகொமாக. 

லின்குகள் 

• ெதலத்தளம்- இன்னும் சிறப்பாக மீண்டு ொருங்கள். ப்ராம்ப்ட்டன் நகருக்கக தடுப்பூசி வசலுத்துங்கள் 

(Website – Get Back to Better. Vaccinate Brampton). 

• வீடிகயா -இன்னும் சிறப்பாக மீண்டு ொருங்கள். ப்ராம்ப்ட்டன் நகருக்கக தடுப்பூசி வசலுத்துங்கள் 

(Video – Get Back to Better. Vaccinate Brampton.) 

• பீல் பிராந்திய தடுப்பூசிக்கு முன்பதிவு வசய்யும் கபார்ட்டல் (Region of Peel vaccine booking portal) 

• ஒன்ட்கடாிகயா அரசின் தடுப்பூசிக்கு முன்பதிவு வசய்யும் கபார்ட்டல் (Government of Ontario 

vaccine booking portal) 

• ககாெிட்-19 க்கு எதிரான ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நடெடிக்தக (The City of Brampton’s response to 

COVID-19) 

• பீல் பிரகதசத்தில் ககாெிட்-19 வதாற்று கநாயாளிகள் (Cases of COVID-19 in Peel 

அறிஞர் கூற்று 

“சமீபத்தில் மிதவெப்பமான பருெகாலம் வதாடங்கியதன் காரணமாக, அதனத்து ப்ராம்ப்ட்டன்ொசிகளும், 

ெரெிருக்கும் நல்ல காலத்திற்கான ஒளிக்கீற்தற பார்க்கிறார்கள் என எனக்குத் வதாியும். தடுப்பூசிகள் நமக்கு 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnews.ontario.ca%2Fen%2Frelease%2F1000217%2Fontario-accelerates-rollout-of-second-shots-targeting-a-two-dose-summer&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cdd2195fbc8cc4beea2e108d925f005d1%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637582535099149625%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2BsjBvDnjg2b5dvscM3%2FX0VTq7EfvlaEAGNlhyZ8OVAk%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnews.ontario.ca%2Fen%2Frelease%2F1000217%2Fontario-accelerates-rollout-of-second-shots-targeting-a-two-dose-summer&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cdd2195fbc8cc4beea2e108d925f005d1%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637582535099149625%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2BsjBvDnjg2b5dvscM3%2FX0VTq7EfvlaEAGNlhyZ8OVAk%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fvaccine%2Fgetting-the-vaccine%2F%23rebook&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cdd2195fbc8cc4beea2e108d925f005d1%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637582535099159625%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=tjKc4dfRa2qGChgpxK%2BGA%2FI2G%2Fm%2FoXF9DOk6iyBdhpI%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid-19.ontario.ca%2Fbook-vaccine%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cdd2195fbc8cc4beea2e108d925f005d1%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637582535099159625%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=PUjsMzvwdiItamlin20corH8EZckBP56TQNlD4gX%2FEE%3D&reserved=0
https://www.brampton.ca/vaccinatebrampton
https://www.brampton.ca/vaccinatebrampton
https://www.brampton.ca/vaccinatebrampton
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fx-kXyfsJmL0&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cdd2195fbc8cc4beea2e108d925f005d1%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637582535099169617%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=vNUwTo9Qm1kAH7%2FbTYSF4jJ0v8ozZSZdCKXQ66Gol0M%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fx-kXyfsJmL0&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cdd2195fbc8cc4beea2e108d925f005d1%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637582535099169617%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=vNUwTo9Qm1kAH7%2FbTYSF4jJ0v8ozZSZdCKXQ66Gol0M%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fx-kXyfsJmL0&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cdd2195fbc8cc4beea2e108d925f005d1%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637582535099169617%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=vNUwTo9Qm1kAH7%2FbTYSF4jJ0v8ozZSZdCKXQ66Gol0M%3D&reserved=0
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முற்றிலும் அத்தியாெசியமான பங்காற்றுகிறது;  நாம் இன்னாள் ெதர பார்க்க முடியாதிருந்தெர்கதளப் 

பார்ப்பது, குழுொக பங்ககற்பது மற்றும் நமக்குப் பிடித்தமான வெளியிடங்களில் வசயல்பாடுகதள 

கமற்வகாள்ெது - இததவயல்லாம் வசய்ய அனுமதிக்கும். முதலாெது கடாஸ்-ஐப் வபற்றுக்வகாண்ட 

அதனெருக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகள்; மற்றும் இதுெதர தடுப்பூசி வபறாதெர்கள், ஆனால் தகுதி 

உள்ளெர்கள் தயவுவசய்து உங்களுக்கான தடுப்பூசிக்கு முன்பதிவு வசய்யவும். இந்தக் 

ககாதடப்பருெத்திற்குள்ளாக தடுப்பூசியின் இரண்டு கடாஸ்கதளயும் வபற்று, அதனத்து சுகாதார 

பாதுகாப்பு நாடெடிக்தககதளப் பின்பற்றுெதன் மூலம் உண்தமயிகலகய மீண்டும் நாம் நமது பாததக்கு 

ெந்து, ‘இன்னும் சிறப்பாக மீண்டு ெருகொமாக’.”  

- கபட்ாிக் ப்ரவுன், கமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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கனடா நாட்டில் மிக ெிதரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 700,000 மக்கதளயும் 75,000 

ெணிக அதமப்புக்கதளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுமக்கதள மனத்தில் தெத்கத 

வசய்கின்கறாம். பலதரப்பட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு கசர்க்கின்றனர், முதலீட்தட நாங்கள் ஈர்க்கிகறாம், 

வதாழில்நுட்பாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுதமப் பதடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிகறாம். பாதுகாப்பான, நிதலத்து நிற்கெல்ல மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆகராக்கியமிக்க ஒரு நகதரக் 

கட்டதமப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பாததயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிகறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

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

 

 
ஊடக வதாடர்பு 

கமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிதணப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாய ஈடுபாடு 

யுதிாீதியான தகெல்வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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