
 

  

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக           

 

ககாெிட்-19 வைாற்று பரெலின் கெகத்தைக் குதைப்பைற்காகவும் சிைிய மற்றும் 

நடுத்ைர ெணிகங்களுக்கு ெிதரொன ைகுைியகநாய் கண்டைிைல் வசய்து உள்ளூர்ப் 

வபாருளாைாரத்தை மறுதுெக்கம் வசய்ெைற்காகவும், RIC தமயம் மற்றும் 

கம்ம்யூனிட்வடக் (Communitech) அதமப்புக்களுடன் ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் 

கூட்டு கசருகிைது    

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஜூன் 9, 2021) – இன்தைய ைினம், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் அைன் வபாருளாைார கமம்பாட்டு 

அலுெலகம், ப்ராம்ப்ட்டன் அெசரநிதல கமலாண்தம அலுெலகத்துடன் ஒருங்கிதணந்து, ஆர்.ஐ.சி (RIC ) 

தமயம் மற்றும் கம்யூனிட்வடக் (Communitech ) ஆகிய அதமப்புக்களுடன் கூட்டு கசர்ந்து ப்ராம்ப்ட்டனில்  

இருக்கின்ை சிைிய மற்றும் நடுத்ைர ெணிகங்களுக்கு  இலெசமான  ெிதரொக COVID-19  வைாற்று 

ைகுைி/கநாய் கண்டைியும் கருெித் வைாகுப்புக்கதள ெழங்குெைாக அைிெித்ைது. பாதுகாப்பாக இருக்கவும் 

(StaySafe), என வபயாிடப்பட்ட இந்ை ைிட்டம் COVID-19 வைாற்று பரெலின் கெகத்தைக் குதைக்க 

உைவுகிைது மற்றும் உள்ளூர் வபாருளாைார மீட்சிதய ெிதரவுபடுத்துெதை  உறுைி வசய்கிைது. 

ெிதரொன ஆன்டிவஜன் ைகுைி/கநாய் கண்டைிைல்  என்பது பணியிடங்களில் வைாற்று பரெி ெிடுெைற்கு 

முன்பாககெ அைிகுைியற்ை COVID-19  நபர்களுக்கு வைாற்று இருக்கிைைா இல்தலயா என  அதடயாளம் 

காண உைவும் ஒரு ெிதரொன ெழியாகும். அைிகுைியற்ை மற்றும் அைிகுைிக்கு முந்தைய நிதல நபர்கதள 

ஆரம்பத்ைிகலகய அதடயாளம் கண்டுெிடுெது,  பணியிடங்கள் மற்றும் சமூகம் இரண்டிலும் வைாற்று 

பரவுெதைக் கட்டுப்படுத்துெைற்கான ஒரு சிைந்ை ெழியாகும். பாதுகாப்பாக இருக்கவும் (StaySafe) ைிட்டம் 

ெிதரொக ைகுைி/கநாய் கண்டைிைல்  கருெித் வைாகுப்புக்களுக்கான அணுகதல ெழங்குகிைது, இைனால்  

பணியிட ைகுைி/கநாய் கண்டைியும் ைிட்டத்தை, ெணிகங்கள் நிர்ெகிக்க முடியும். 

பாதுகாப்பாக இருக்கவும் (StaySafe) 

கூட்டதமப்பு மற்றும் மாகாண அரசுகளினால் நிைியளிக்கப்படுகின்ை பாதுகாப்பாக இருக்கவும் (StaySafe) 

ைிட்டமானது 150 க்கும் குதைொன பணியாளர்கதளக் வகாண்ட, அதனெருகம வீட்டிலிருந்ைபடி கெதல 

வசய்ய முடியாை, அல்லது உடல்ாீைியான சமூக ெிலகதலப் கபண முடியாை, அதனத்து ெணிகங்களுக்கும் 

இலெசமாகும். 

ெிதரொன ஆன்டிவஜன் பாயிண்ட்-ஆஃப்-ககர் ைகுைி/கநாய்கண்டைிைல் கசாைதனகள், பணியாளர்களுக்கு 

கெதலக்கு ெருெைற்கு முன்பாககெ ைங்கதளத் ைாங்களாககெ கசாைித்துப் பார்த்துக்வகாள்ளவும், அந்ை 

கசாைதனயின் முடிவுகதள சில நிமிடங்களில் வைாிந்து வகாள்ளவும் உைவுகிைது. ஒரு ஊழியருக்கு வைாற்று 

இருப்பைாக கசாைதனயில் வைாியெந்ைால், இன்னும் உறுைியான இறுைி முடிவுக்கு ெருெைற்கு, அெரது 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftests.staysafescreen.ca%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Ca1758f4f52da40667ace08d92b5b5daf%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637588493684139312%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=qe9Y5DUnSQ14BSqgdt3UdT4l7zyei8%2BmDhufkuHUO0Y%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftests.staysafescreen.ca%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Ca1758f4f52da40667ace08d92b5b5daf%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637588493684139312%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=qe9Y5DUnSQ14BSqgdt3UdT4l7zyei8%2BmDhufkuHUO0Y%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftests.staysafescreen.ca%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Ca1758f4f52da40667ace08d92b5b5daf%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637588493684139312%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=qe9Y5DUnSQ14BSqgdt3UdT4l7zyei8%2BmDhufkuHUO0Y%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftests.staysafescreen.ca%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Ca1758f4f52da40667ace08d92b5b5daf%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637588493684139312%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=qe9Y5DUnSQ14BSqgdt3UdT4l7zyei8%2BmDhufkuHUO0Y%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftests.staysafescreen.ca%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Ca1758f4f52da40667ace08d92b5b5daf%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637588493684139312%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=qe9Y5DUnSQ14BSqgdt3UdT4l7zyei8%2BmDhufkuHUO0Y%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftests.staysafescreen.ca%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Ca1758f4f52da40667ace08d92b5b5daf%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637588493684139312%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=qe9Y5DUnSQ14BSqgdt3UdT4l7zyei8%2BmDhufkuHUO0Y%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftests.staysafescreen.ca%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Ca1758f4f52da40667ace08d92b5b5daf%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637588493684139312%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=qe9Y5DUnSQ14BSqgdt3UdT4l7zyei8%2BmDhufkuHUO0Y%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftests.staysafescreen.ca%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Ca1758f4f52da40667ace08d92b5b5daf%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637588493684139312%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=qe9Y5DUnSQ14BSqgdt3UdT4l7zyei8%2BmDhufkuHUO0Y%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftests.staysafescreen.ca%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Ca1758f4f52da40667ace08d92b5b5daf%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637588493684139312%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=qe9Y5DUnSQ14BSqgdt3UdT4l7zyei8%2BmDhufkuHUO0Y%3D&reserved=0


 

  

 

முைலாளி அெதர மிக அருகாதமயில் இருக்கின்ை ககாெிட்  கசாைதன தமயத்ைிற்கு அனுப்பிெிடலாம், 

கமலும் பிை ஊழியர்கதள தெரஸுக்கு ஆட்ப்படுத்தும் அபாயத்ைிலிருந்தும் ைடுக்கலாம். 

இந்ை ொய்ப்பானது  150 அல்லது அைற்கும் குதைொன ஊழியர்கதளக் வகாண்ட ப்ராம்ப்ட்டன் 

நிறுெனங்களுக்கு வகாடுக்கப்படுகிைது. முைல் ஆர்டதர எடுப்பைற்கு முன் இந்ை ைிட்டத்ைில் பங்ககற்க 

பயிற்சி மற்றும் பைிவு வசய்து வகாள்ெது அெசியமாகும். நிறுெனங்கள் ைிட்டத்தைப் பற்ைி இங்கு கமலும் 

அைிந்துவகாள்ளலாம் மற்றும் இங்கு பைிவு வசய்யலாம்.  

150 க்கும் கமற்பட்ட ஊழியர்கதளக் வகாண்ட வைாழில் அதமப்புக்கள் ஒன்ட்கடாிகயா  அரசாங்க 

கபார்ட்டலுக்கு வசன்று கநரடியாக ஆர்டர் வசய்யலாம். 

வபாருளாைார  மீட்சி 

மீண்டும் ைிைந்து ெிடுெைற்கான மாகாண பயணத்ைில் எடுத்து தெக்கும் முைல் அடியாக,   அத்ைியாெசியமற்ை 

வபாருட்களுக்கான சில்லதை ெிற்பதன கதடகளில் அைன் வகாள்ளளெில் 15 சைவீை கபர் மட்டுகம 

அனுமைிக்கப்படுொர்கள், ெிற்கக்கூடிய வபாருட்களுக்கு எந்ை ைதடயும் இல்லாமல், அத்ைியாெசிய மற்றும் 

பிை கைர்ந்வைடுக்கப்பட்ட சில்லதை ெிற்பதன கதடகளில் அைன் வகாள்ளளெில் 25 சைவீை கபர் மட்டுகம 

அனுமைிக்கப்படுொர்கள், இைிலும் ெிற்கக்கூடிய வபாருட்களுக்கு எந்ை ைதடயும் இல்தல . ெணிக 

அதமப்புக்கள் மீண்டும் ைிைக்கத் ையாராகும்கபாது, ெிதரொன ஆன்டிவஜன் கசாைதன வசய்ெது என்பது, 

வைாழிலாளர்கதளப் பாதுகாக்க உைவுெது மட்டுமல்லாமல், உள்ளூர் ெணிக அதமப்புகளுக்குள் 

ப்ராம்ப்ட்டன் குடியிருப்பாளர்கள் நம்பிக்தகயுடன் நுதழயவும் உைவும். 

கடந்ை ஆண்டு, உள்ளூர் வபாருளாைாரத்தை மறுவைாடக்கம் வசய்ெைன் மூலம் நகரம் முன்கனறுெைற்கான 

ஒரு கட்டுக்ககாப்பு பணியாக ப்ராம்ப்ட்டனின் வபாருளாைார மீட்பு ெியூகத்ைிற்கு ப்ராம்ப்ட்டன் நகர சதப 

ஒப்புைல் அளித்ைது. வபாருளாைார மீட்பு உத்ைியானது, ப்ராம்ப்டனின் வபாருளாைாரம் முன்கனறும்கபாது 

ைாக்குப்பிடிக்கும் ைன்தம மற்றும்  கபாட்டியின் அனுகூலத்தையும் வகாண்டுெருெதை கநாக்கமாகக் 

வகாண்டுள்ளது. மூகலாபாயமானது நான்கு எல்தலக்கற்களாக ஒழுங்கதமக்கப்பட்டுள்ளது: புதுதம 

பதடத்ைல், வைாழில்நுட்பம் மற்றும் வைாழில்முதனவு, இைில் வைாழில்முதனகொர் மற்றும் சிறு 

ெணிகங்களுக்கு சிைந்ை ஆைரவு உள்ளது; முைலீடு; கதல, கலாச்சாரம் மற்றும் சுற்றுலா; மற்றும் 

உள்கட்டதமப்பு. கமலும் அைிய ெருதக புாியவும்: www.brampton.ca   

அைிஞர் கூற்றுக்கள் 

”COVID-19 வபருந்வைாற்று பரெல் நமது உள்ளூர் ெணிகங்கதளயும் ப்ராம்ப்ட்டன் வபருநகர சமூகத்தையும் 

வபாிதும் பாைித்துெிட்டது. வைாடர்ச்சியாக ஒன்ைிதணந்து வசயல்படுெைன் மூலமும், நமக்குக் கிதடக்கின்ை,  

உடல் ாீைியான சமூக ெிலகல், முகக் கெசம் அணிெது, நல்ல சுகாைாரத்தைக் கதடபிடிப்பது மற்றும் 

அதனத்து வபாது சுகாைார நடெடிக்தககதளயும் பின்பற்றுெது, இெற்றுடன் கூடுைலாக ெிதரொன 

கநாய்/ைகுைி கண்டைிைல் கபான்ை அதனத்து கருெிகதளயும் பயன்படுத்துெைன் மூலம்  நாம் அதனெரும் 

இதுநாள் ெதர காணாமல் ைெித்ை நபர்கதளப் பார்ப்பைற்காக,  நாம் ெிரும்பும் வசயல்களில் 

பங்ககற்பைற்காக  மற்றும் நமது  அற்புைமான ப்ராம்ப்ட்டன் ெணிகங்கதள பாதுகாப்பாக 

http://www.brampton.ca/rapidtesting
http://www.brampton.ca/rapidtesting
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fcovid-19.ontario.ca%2Fhow-your-organization-can-help-fight-coronavirus%23testing&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Ca1758f4f52da40667ace08d92b5b5daf%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637588493684149315%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=wNwFKboyqLnDGDtHnjdOAl6%2FCzR%2B%2BYqnKpL5IDCWdNU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fcovid-19.ontario.ca%2Fhow-your-organization-can-help-fight-coronavirus%23testing&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Ca1758f4f52da40667ace08d92b5b5daf%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637588493684149315%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=wNwFKboyqLnDGDtHnjdOAl6%2FCzR%2B%2BYqnKpL5IDCWdNU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ontario.ca%2Fpage%2Freopening-ontario%23section-2&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Ca1758f4f52da40667ace08d92b5b5daf%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637588493684149315%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=aS1%2BK1lNjwSZ5TppUHMRAqQSmTcet0RVSg8CZOs3HFQ%3D&reserved=0
http://www.brampton.ca/


 

  

 

அனுபெிப்பைற்காக இன்வனாரு அடி எடுத்து தெக்கிகைாம். ஆர்.ஐ.சி (RIC) தமயம் மற்றும் 

கம்யூனிட்வடக்கில் (Communitech)  உள்ள நமது பங்காளிகளுக்கு நான் நன்ைி கூைிக்வகாள்கிகைன், கமலும் 

பாதுகாப்பாக இருக்கவும் (StaySafe) ைிட்டத்ைின் மூலம் உங்களுக்கான ெிதரொக ைகுைி/கநாய் கண்டைியும் 

கருெி வைாகுப்புக்கதளப் வபற்றுக்வகாள்ள ப்ராம்ப்ட்டனில் உள்ள அதனத்து சிறு மற்றும் நடுத்ைர 

ெணிகங்கதளயும் ஊக்குெிக்கிகைன். ” 

- கபட்ாிக் ப்ரவுன், கமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“ககாெிட்-19 வைாற்றுகநாயிலிருந்து நாம் மீண்டு, வெளிெருதகயில் ொழ்க்தகதய பாதுகாப்பாக 

ெழிநடத்துெைில் கூட்டாண்தம மற்றும் புதுதம பதடக்கும் சிந்ைதன ஆகியதெ முக்கிய பங்காற்ைல் 

வசய்யும். ஆர்.ஐ.சி  (RIC) தமயம் மற்றும் கம்யூனிவடக் Communitech உடனான எங்கள் கூட்டு முயற்சி 

மற்றும் சிறு மற்றும் நடுத்ைர ெணிகங்களுக்கான ெிதரொன கசாைதனதயப் பயன்படுத்துெது 

ஆகியெற்ைின் மூலம், ப்ராம்ப்ட்டன்ொசிகதளயும் ப்ராம்ப்ட்டனில் உள்ள எங்கள் அர்ப்பணிப்பு மிக்க 

வைாழிலாளர்கதளயும் பாதுகாப்கபாம், அகை கநரத்ைில் எங்கள் வபாிய உள்ளூர் ெணிகங்களுக்கும் 

நிச்சயமாக நம்பிக்தகயுடன் ஆைரெளிப்கபாம். ” 

- மார்ட்டின் வமவடய்கராஸ், பிராந்ைிய கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 3 & 4; ைதலெர், வபாருளாைார கமம்பாடு, 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

"COVID-19 வைாற்றுகநாயின் ைாக்கங்களிலிருந்து நாம் ெிடுபட்டு முன்கனைிக்வகாண்டிருக்கும்கபாகை, 

ப்ராம்ப்ட்டனில் உள்ள நமது குடியிருப்பாளர்கள் மற்றும் வைாழிலாளர்களின் பாதுகாப்பில் வைாடர்ந்து 

கெனம் வசலுத்ை கெண்டும்; அகை சமயத்ைில் உள்ளூர் வபாருளாைாரத்தையும் மறுவைாடக்கம் வசய்ய 

ஒன்ைிதணந்து வசயல்படகெண்டும். ைகுைிொய்ந்ை அதனத்து ப்ராம்ப்ட்டன் நிறுெனங்களும் ஸ்கட கசஃப் 

ைிட்டத்ைின் மூலம் ெிதரொக ைகுைி/கநாய்கண்டைியும் கருெி வைாகுப்புகதள வபற்றுக்வகாள்ள 

ஊக்குெிக்கிகைாம். பாதுகாப்பிற்கு முைலிடம் வகாடுப்பைன் மூலம், நாம் அதனெரும் நம்பிக்தகயுடன் 

மற்றும் பாதுகாப்பாக நமது வபாிய உள்ளூர் ெணிகங்கதள ஆைாிக்க இயலும். ” 

- பால் ெிவசன்ட், பிராந்ைிய கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 1 & 5; துதணத் ைதலெர், வபாருளாைார கமம்பாடு 

மற்றும் கலாச்சாரம், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

”ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்ைின் பணியாளர்கள் நமது சமூகத்ைில் உள்ள நமது குடியிருப்பாளர்கதளயும் 

வைாழிலாளர்கதளயும் பாதுகாப்பாக தெத்ைிருக்க உறுைி வகாண்டிருக்கிைார்கள், அகை கநரத்ைில் 

நகரத்தைமீண்டும் ைிைந்து ெிடுெைற்கான மாகாண பயணத்ைில் எடுத்து தெக்கும்  முைல் அடியாக,  நமது 

உள்ளூர் ெணிகங்களுக்கு ஆைரெளிப்கபாம். ஆர்.ஐ.சி (RIC) தமயம் மற்றும் கம்யூனிவடக் (Communitech) 

நிறுெனத்ைில் உள்ள எங்கள் கூட்டாளர்களுக்கு நன்ைி. ெிதரொன கசாைதனகள் நமது சமூகத்ைில் ககாெிட் -

19 வைாற்று பரவும் கெகத்தைக் குதைப்பைற்கும் உள்ளூர் வபாருளாைார மீட்சிதய உறுைி வசய்ெைற்கும் 

உைவும். ” 

- கடெிட் பாாிக், ைதலதம நிர்ொக அைிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftests.staysafescreen.ca%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Ca1758f4f52da40667ace08d92b5b5daf%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637588493684139312%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=qe9Y5DUnSQ14BSqgdt3UdT4l7zyei8%2BmDhufkuHUO0Y%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftests.staysafescreen.ca%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Ca1758f4f52da40667ace08d92b5b5daf%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637588493684139312%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=qe9Y5DUnSQ14BSqgdt3UdT4l7zyei8%2BmDhufkuHUO0Y%3D&reserved=0


 

  

 

"நமது சமூகத்ைில் அைிகமானெர்கதளப் பாதுகாக்க உைவும் கநாக்கில் இந்ை ைிட்டத்ைில் பங்குைாரராக 

இருப்பைில் ஆர்.ஐ.சி (RIC) தமயம் வபருமிைம் வகாள்கிைது. ஸ்கட கசஃப் கபான்ை ைிட்டங்கள், இயல்பு 

நிதலக்குத் ைிரும்புெைற்கும் பாதுகாப்பாக இருப்பைற்கும் இதடயிலான இதடவெளிதயக் குதைக்க 

உைவுகின்ைன. மாற்ைத்ைிற்கு கைதெயான ஒரு புதுதமபதடத்ைலுக்கான  ெிதனயூக்கியாக, ஆர்.ஐ.சி (RIC) 

தமயம் இந்ை ைிட்டத்தை வெளிக்வகாண்டுெருெதை எைிர்கநாக்குகிைது; கமலும் மற்றும் அதனத்து 

ைகுைியுள்ள நிறுெனங்கதளயும் பைிவு வசய்துவகாள்ள ஊக்குெிக்கிைது. " 

- கபம் கபன்க்ஸ் (Pam Banks), நிர்ொக இயக்குநர், ஆர்ஐசி (RIC)தமயம் 
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கனடா நாட்டில் மிக ெிதரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்ைான ப்ராம்ப்ட்டன் ைன் ெசத்ைில் 700,000 மக்கதளயும் 75,000 

ெணிக அதமப்புக்கதளயும் வகாண்டிருக்கிைது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்ைிலும் வபாதுமக்கதள மனத்ைில் தெத்கை 

வசய்கின்கைாம். பலைரப்பட்ட சமுைாயத்ைினர் எங்களுக்கு ெலு கசர்க்கின்ைனர், முைலீட்தட நாங்கள் ஈர்க்கிகைாம், 

வைாழில்நுட்பாீைியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீைியிலான புதுதமப் பதடத்ைலில் முன்னணி ெகிப்பைற்கான பயணத்ைில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிகைாம். பாதுகாப்பான, நிதலத்து நிற்கெல்ல மற்றும் வெற்ைிகரமான  ஆகராக்கியமிக்க ஒரு நகதரக் 

கட்டதமப்பைற்கான ெளர்ச்சிப்பாதையில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிகைாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்ைில் 

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

 

 

 

 

ஊடக வைாடர்பு 

கமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிதணப்பாளர், ஊடகம் & சமுைாய ஈடுபாடு 

யுைிாீைியான ைகெல்வைாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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

 
 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

