
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                    

 

ஹால்ல ாவீன் எனப்படும் திருஷ்டி கழிக்கும் நிகழ்ச்சி திரும்பவும் ெந்து ெிட்டது!  

இந்த ஆண்டில்  ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் சுதாாிப்புடனும் பாதுகாப்புடனும் இருத்தல்  

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (அக்லடாபர் 13, 2021) – திருஷ்டி கழிக்கும் நிகழ்வு வகாண்டாட்டமானது நெருங்கி 

வந்துவிட்டது; ஒவ்நவொருவரும் இந்த ஆண்டு தங்கள் இருப்பிடத்தத விட்டு நவளியில் நென்று 

பொதுகொப்பொக இருந்தபடி தந்திரம் நெய்தல் மற்றும் வவடிக்தகயொன பயமுறுத்ததை நெய்ய பரவெமுடன் 

இருக்கிறொர்கள்.  

 

இதத இந்த ஆண்டில் நகொண்டொடும்வபொது, தங்கள் ஆவரொக்கியம் மற்றும் பொதுகொப்பிதன மனதில் 

நகொள்ள வகட்டுக்நகொள்ளப்படுகிறொர்கள். தந்திரம் மற்றும் வவடிக்தகயொன பயமுறுத்தல் நெய்ய 

விரும்புபவர்களிடம் வகட்டுக்நகொள்ளப்படுவது: 

• உடல் ெைம் இல்ைொதிருப்பின் வீட்டிவைவய தங்கி விடவும். 

• தந்திரம் மற்றும் வவடிக்தகயொன பயமுறுத்தல் நெய்ெதத கூடிய மட்டில் வீட்டுக்கு நவளியில் 

நெய்யவும். 

• புதுதம பதடயுங்கள், முக கவெங்கதளவய ஆதடகளொக மாற்றி அதமயுங்கள்! ெிதனவில் 

நகொள்ளவும்! ஆதட அணிகைன் திதர என்பது முக கவெத்திற்கு மொற்றொனது கிதடயொது. ஆதட 

அணிகைன் திதர ஒன்தற மருத்துவம் அல்ைொத முக கவெத்தின் வமல் அணியைொகொது; ஏநனனில் 

இது சுவொெிப்பதத ெிரமத்திற்குள்ளொக்கி அபொயகரமொனதொக்கிவிடும்.. 

• வொெல் கதவுகளருகில் கூட்டம் கூட வவண்டொம் – ஒருவர் பின் ஒருவரொக அவரவர் முதறதய 

எடுத்துக்நகொள்ளவும். 

• வவடிக்தக பயமுறுத்தல் நெய்பவருடன் பரஸ்பர நெயல்புொியும் வெரத்ததக் குதறக்கவும். 

• ெல்ை சுகொதொர பழக்கத்ததக் கதடப்பிடித்து தக ெொனிட்தடஸதர அடிக்கடி பயன்படுத்தவும். 

 

வவடிக்தக பயமுறுத்தல் நெய்வநதன்றொல்:  

• உடல் ெைமில்ைொதிருப்பின் திருஷ்டி கழிக்கும் விழொ ெிகழ்ச்ெிகளில் பங்வகற்காமல் இருத்தல். 

• வவடிக்தக பயமுறுத்தல் நெய்பவருடன் பரஸ்பர நெயல்புொியும் வெரத்ததக் குதறத்தல். 

• உடல்ொீதியொன இதடநவளி விடுவது ெொத்தியமில்ைொத வபொது முக கவெம் அணிவததப் பற்றி 

கருத்தில் நகொள்ளுதல். 

• ஆதட அணிகைனில் முக கவெத்ததயும் ஒரு அங்கமொக ஆக்குதல். 

• நவளியில் வொங்கிய மற்றும் நபொட்டைமொக கட்டிய பொிசுகதளவய நகொடுக்கவும். 



 

 

• வவடிக்தக பயமுறுத்தல் நெய்ெதில், பொிசு நகொடுப்பவர்கதள பொடச்நெொல்லிவயொ திடீவரன கத்தச் 

நெொல்லிவயொ வகட்கொதீர்கள். 

• மொதை லநரம் முடியும் வதர தககதள வெொப்பு மற்றும் ெீர் அல்ைது தக ெொனிட்தடஸரொல் 

அடிக்கடி கழுவுங்கள். 

 

ஹொல்வைொவீன் பொதுகொப்பு 

விழிப்புடன் இருக்கவும், தீ ஆபத்துக்கதளத் தவிர்க்கவும் மற்றும் ஹொல்வைொவீன் ஆவிக்குள் புகும்வபொது 

கொயம் ஏற்படொமல் பொர்த்துக்நகொள்ளவும். 

 

ஆதட அணிகைதனத் வதர்ந்நதடுக்கும்வபொது: 

• தடுக்கி விழுததைத் தவிர்க்கும் வதகயில் ஆதடகதளத் வதர்ந்நதடுக்கவும்.  

• தீப்பிடிக்கொத ஆதடகள் மற்றும் அணிகைன்கதள நதொிவு நெய்யவும். 

• நவளிச்ெமொன இடத்தில் இருக்கவும். வொகனம் ஓட்டுபவர்களுக்கு நதளிவொகத் நதொியும் வதகயில் 

பிரகொெமொன வண்ணம் நகொண்ட ஆதடகதள வதர்வு நெய்யவும். 

 

அைங்கொரம் நெய்யும்வபொது: 

• காய்ந்த பூக்கள், லசாளத்தட்டு மற்றும் காகிதம் ஆகியவெ மிக எளிதாக தீ பிடிக்கும். 

எாிந்துவகாண்டிருக்கும் தீப்பிழம்புகள் மற்றும் வெப்ப ஆதாரங்களிலிருந்து அ ங்காரங்கவள 

தூரமாக வெக்கவும். 

• வெளிலயறும் கதவுகளில் இருந்து அ ங்காரங்கவள தூரமாகவும் மற்றும் தவடகள் 

ஏற்படுத்தாமலும் வெத்திருங்கள். 

• வமழுகுெர்த்திவய ஏற்றி வெப்பதற்கு பதி ாக லபட்டாி மூ ம் இயக்கப்படும் வமழுகுெர்த்திகள் 

அல் து பளபளப்பான குச்சிகவளக் வகாண்டு உங்கள் ஜாக்-ஒ- ாந்தர் ெிளக்கிவன ஏற்றி 

வெக்கவும். 

• தந்திரம் அல் து லெடிக்வக பயமுறுத்தல் வசய்லொவர பாதுகாப்பாக வெக்க, தடுக்கி 

ெிழுந்துெிடும் ஆபத்துக்கவள நீக்கும் ெவகயில் வெளிப்புற ெிளக்குகவள அவமக்கவும். 

• வீட்டில் உள்ள அவனத்து புவக அ ாரங்களும் சாியாக லெவ  வசய்கிறதா என்பவத 

உறுதிப்படுத்தவும். 



 

 

பாிசுவகாடுத்தலுக்கான அணுகல் 

ப்ராம்ப்ட்டன் ஒரு ப க வெ நகரம் ஆகும், லமலும் ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் அதன் மாறுபட்ட சமூகத்வதச் 

லசர்ந்த அவனெருக்கும் அணுகவ  அதிகாிப்பதற்கான ொய்ப்புகவளயும் ெலுொன உணர்வெயும் 

அவடயாளம் காண அர்ப்பணிப்பு வகாண்டுள்ளது. இந்த ஆண்டின் வதாடக்கத்தில், தந்திரம் அல் து 

லெடிக்வக பயமுறுத்தலுக்கு தவடயில் ாத மற்றும் எளிதில் அணுகக்கூடிய ெழிகவள ஊக்குெிப்பதற்காக 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர கவுன்சில் அதன் அறிெிப்பு ப வக சட்டத்தில் திருத்தம் வசய்ய ஒப்புதல் அளித்தது. 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர வீட்டு உாிவமயாளர்கள் தங்கள் வீட்டின் முன்புற புல்வெளியில் ஒரு லெடிக்வக 

பயமுறுத்தல் வசய்பெருக்கு ஒரு இய ாவம இருந்தால், அெர்கள் தங்கள் வீட்டில் தவடயில் ாமல் 

ஹால ாவீவன அனுபெிக்க முடியும் என்பவத அறிெிக்கும் ெவகயில்  ஒரு அணுகல் அவடயாளக் 

குறிவய வெக்க ெரலெற்கப்படுகிறார்கள். 

 

லெடிக்வக பயமுறுத்தல் வசய்ெதற்கான அணுகலுக்கு  வீட்டுச் வசாந்தக்காரர்கள் பின்ெரும் குறிப்புகவள 

மனதில் வகாள்ள ாம்: 

• லெடிக்வக பயமுறுத்தல் வசய்யெரும் நபருக்கான பாவத நன்கு வெளிச்சமாக்கப் பட்டிருத்தல். 

• நவடபாவதகள் மற்றும் ொகன பாவதகவள தவடகள் இல் ாமல் வெத்தல் 

• லெடிக்வக பயமுறுத்தல் வசய்லொருக்கு உதவும் ெவகயில் கார்கவள ொகனப் பாவதவய ெிட்டு 

தூரமாக தள்ளிவெத்தல்  

• தந்திரம் மற்றும் லெடிக்வக பயமுறுத்தலுக்கான இடத்வத ொகனப்பாவதயின் கவடயில், 

லகலரவஜ ெிட்டு வெளியில் உருொக்குதல். 

• பக்கொட்டில் நீட்டிக்வகாண்டிருக்கும் ெிளக்குகள் திடீவரன்ற உரக்க ஒலிக்கும் இவரச்சல்கவள 

தெிர்த்தல். 

• வசல் ப்பிராணிகவள பாதுகாப்பாக பத்திரமாக வெத்தல். 

லெடிக்வக பயமுறுத்தலுக்கான அணுகல் பற்றி www.treataccessibly.com யில் லமலும் அறியவும். நகாில் 

எளிதில் அணுகும் இடங்கள் பற்றி அறிய ெருவக தரவும்: www.brampton.ca/accessibility 

 

லெடிக்வக பயமுறுத்தல் இரவுகள் 

அக்லடாபர் 16, 22, 23 மற்றும் 29 லததிகளில் மாவ  5 மணி முதல் இரவு 8 மணி ெவர 

லதர்ந்வதடுக்கப்பட்ட ப்ராம்ப்ட்டன் லகளிக்வக வமயங்களில்  இரெில் லநரடியாக லெடிக்வக 

பயமுறுத்தல் நிகழ்ச்சி மீண்டும் ெந்துெிட்டது. பதிவு வசய்ெது அெசியம் மற்றும் அனுமதி இ ெசம். 

கீழ்க்காணும் லெடிக்வக பயமுறுத்தல் நிகழ்ச்சிகள் உள்ளிட்ட குடும்ப லெடிக்வககளுக்கு அணுகவும்: 

• இரெில் லநரடியாக லெடிக்வக பயமுறுத்தல் * 

• ொகன சொாிகள்* 

• லஸாம்பி ஸும்பா™ 

• ஏர் பிரஷ் பச்வச குத்துதல் 

• வகெிவனப்வபாருட்கள் 

• லகளிக்வக  

• மார்ஷ் மால்ல ா லராஸ்டிங் 

 

http://www.treataccessibly.com/
http://www.brampton.ca/accessibility


 

 

*வதாிவு வசய்யப்பட்ட இடங்களில் 

 

அக்லடாபர் 13, 20 மற்றும் 29 லததிகளில் ப்ராம்ப்ட்டன் லகளிக்வக வமயம் ஸ்பூக்கி நீச்சல் மற்றும் 

சறுக்குதவ  சி  வதாிவு வசய்யப்பட்ட வமயங்களில் ஏற்பாடு வசய்கிறது. பயமுறுத்தல் இரவுகள் மற்றும் 

ஸ்பூக்கி நீச்சல் மற்றும்  சறுக்குதலுக்கு பதிவு வசய்ய , இங்லக க்ளிக் வசய்க. 

 

பூசணிக்காய் ெிருந்துபசாரம் 

மீண்டும், மற்றும் முன்னவரக் காட்டிலும் சிறப்பாக – இந்த பூசணிக்காய் ெிருந்துபசாரம் ஹால்ல ாவீன்  

ஆெிவய லமலும் ஒரு நாளுக்கு தக்க வெக்கிறது! உங்கள் ஆவட அணிக ன்கவள அணிந்தொறு வகன் 

ெில் ான்ஸ் சதுக்கத்திற்கு நெம்பர் 1 அன்று மாவ  4 மணி முதல் 8 மணி ெவர ொருங்கள். 

என்ெிலராட்ரம் (EnviroDrum) அளிக்கும் லநரடி லகளிக்வகவய கண்டு களியுங்கள், இதில் லெடிக்வக 

பாிசுகள், சூடான ஆப்பிள் வசடர் மற்றும் பாப் கார்ன் ஆகியவெயும் உண்டு. நிகழ்ச்சிக்குப் பின்னர் 

பூசணிக்காய்கள் உவடக்கப்படும்.  

 

லகளிக்வகயாக இருக்கும்லபாது பாதுகாப்பாகவும் இருக்கவும்.  முக கெசம் அணிெது 

ெலியுறுத்தப்படுகிறது – உடல்ாீதியான சமூக ெி கல் இய ாத பட்சத்தில்.  

பூசணிக்காய் ெிருந்துபசாரத்திற்கு ஸ்ெிஸ் ச்சாவ ட் (Swiss Chalet) -இனால் உபசரவண 

ெழங்கப்படுகிறது . ெிபரங்களுக்கு ெருவக தரவும்: www.brampton.ca/recreation 

 

 

வகெிவன ஆவட ஆபரண லபாட்டி  

லமயர் லபட்ாிக் ப்ரவுன் அெர்களால் உபசாிக்கப்படுகின்ற 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான ஹால்ல ாவீன் 

வகெிவன ஆவட ெடிெவமப்பு லபாட்டியில் பங்லகற்க உங்கவள அவழக்கிலறாம். உங்களுக்கு 

உள்ளிருக்கும் பவடப்பாற்றவ  பயமுறுத்தல் ெவகயில் வெளிப்படுத்துங்கள்; 

#BramptonCraftiestCostume2021 ஐ உபலயாகித்து நீங்கள் அணியெிருக்கும் ஆவட அணிக வன 

புவகப்படம் எடுத்து வெளியிடுங்கள் அல் து events@brampton.ca எனும் மின்னஞ்சலுக்கு  அக்லடாபர் 

31 ஆம் லததி மாவ  8 மணிக்குள் பதிெிடுங்கள். வெற்றியாளர்கள் நெம்பர் 1 அன்று 

அறிெிக்கப்படுொர்கள்.  பங்லகற்பாளர்கள் 10 மற்றும் அதற்கு குவறொன ெயதினராக இருக்க 

லெண்டும்.  

 

லபாட்டிக்கான ெிதிகள் மற்றும் தகுதிவய இங்கு காண ாம்: brampton.ca/recreation  

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

 

https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Pages/Announcement-Fright-Night.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Pages/Announcement-Fright-Night.aspx
http://www.brampton.ca/recreation
mailto:events@brampton.ca


 

 

"எங்கள் குடியிருப்பாளர்கள் இந்த ஆண்டு மீண்டும் ஹால்ல ாவீன் வகாண்டாட தயாராெதில் நான் 

மகிழ்ச்சியவடகிலறன், லமலும் ப்ராம்ப்ட்டன் ொசிகள் நகரம் முழுக்கவுமாக லெடிக்வக பயமுறுத்தல் 

நிகழ்ச்சிகவள பயன்படுத்திக் வகாள்ள ஊக்குெிக்கிலறன். பயமுறுத்தும் இரவுகளில் இருந்து, வகெிவன 

ஆவட லபாட்டி, பிரம்மாண்டமான பூசணிக்காய் ெிருந்துபசாரம் ெவர, அவனெரும் அனுபெிக்க நிவறய 

உள்ளன. வகாண்டாடும்லபாது தயவுவசய்து நம் சமூகத்தின் ஆலராக்கியத்வதயும் பாதுகாப்வபயும் 

மனதில் வெத்துக்வகாள்ளுங்கள். மற்றும் அவனத்து குடியிருப்பாளர்களுக்கும் -  மிகவும் மகிழ்ச்சியான 

ஹால ாவீன் ொழ்த்துக்கவள வதாிெித்துக் வகாள்கிலறன்! " 

  

− லபட்ாிக் ப்ரவுன், லமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

"ப்ராம்ப்ட்டன் ஒரு ப க வெ வகாண்ட நகரம், மற்றும் ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் மற்றும் பீல் பிராந்திய 

ஆகியெற்றின்  அணுகலுக்கான ஆல ாசவனக் குழுக்களின் உறுப்பினராக இருந்தபடி, எங்கள் கவுன்சில் 

எங்கள் அறிெிப்பு ப வக உப  சட்டத்வத திருத்தி, லெடிக்வக பயமுறுத்தல் நிகழ்வுகவள ஆதாிப்பதற்காக 

வபருவமப்படுகிலறன். ப்ராம்ப்ட்டன் குடியிருப்பாளர்கள்  தங்கள் ெவகயில் தங்கள் முன் ொசல் 

புல்வெளிகளில் உபசாிப்புக்கான ஒரு அறிெிப்பு ப வக வெப்பவத நான் ஊக்குெிக்கிலறன்; லமலும் 

எங்கள் சமூகத்தில் உள்ள குழந்வதகளுக்கு பாதுகாப்பான, இ குொக அணுகக்கூடிய மற்றும் 

அவனெருக்குமான ஹால ாவீன் ொழ்த்துக்கள். " 

- பாட் ஃலபார்டினி, பிராந்திய கவுன்சி ர், ொர்டுகள் 7 & 8; உறுப்பினர், அணுகல் தன்வமக்கான 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர ஆல ாசவனக் குழு; உறுப்பினர், அணுகல் தன்வமக்கான பீல் பிராந்திய 

ஆல ாசவன குழு 

   

 

”இந்த ஆண்டு பூசணிக்காய் ெிருந்துபசாரம் மீண்டும் ெருெவதக் கண்டு நான் மிகவும் 

மகிழ்ச்சியவடகிலறன். ப்ராம்ப்ட்டன் ஒரு பசுவம நகரமாகும் மற்றும் இந்த நிகழ்வு குடியிருப்பாளர்களுக்கு 

அெர்களின் வகெிவன திறன்கவள மீண்டும் ஒருமுவற வெளிப்படுத்துெதற்கு மட்டுமல் ாமல், 

பூசணிக்காவய உரமாக மாற்றுெதற்கான ொய்ப்வபயும் ெழங்குகிறது. சி  சிறந்த பாிசுகவள வெல்லும் 

ொய்ப்புக்காக கிராஃப்டி ஆவட லபாட்டியில் (Crafty Costume Contest) பங்லகற்க மறக்காதீர்கள். 

- ஹர்கிரத் சிங், நகர கவுன்சி ர், ொர்டுகள் 9 & 10; தவ ெர், வபருநிறுென லசவெகள், 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

"ஹால ாவீன் மீண்டும் ெந்துெிட்டது, அதுலபா லெ லநாில் காணும் ெவகயி ான எங்கள் அற்புதமான 

நிகழ்வுகள், லெடிக்வக பயமுறுத்தல் நிகழ்ச்சிக்கான இரவுகள் மற்றும் வபாிய பூசணி ெிருந்து 

ஆகியவெயும் ெந்து ெிட்டன. பாதுகாப்பாக வகாண்டாடவும், உடல் ாீதியான சமூக ெி கவ க் 

கவடபிடிக்கவும், அது சாத்தியமில் ாத லபாது முக கெசத்வத அணியவும் நான் அவனெவரயும் 

ஊக்குெிக்கிலறன். ப்ராம்ப்ட்டன் நகரொசிகலள தங்களுக்கு ஹால ாவீன் ொழ்த்துக்கள்! ” 



 

 

- வராவீனா சான்ட்லடாஸ், பிராந்திய கவுன்சி ர், ொர்டுகள் 1 & 5; தவ ெர், சமூக லசவெகள்,     

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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கனடா நாட்டில் மிக ெிவரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 

700,000 மக்கவளயும் 75,000 ெணிக அவமப்புக்கவளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் 

ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுமக்கவள மனத்தில் வெத்லத வசய்கின்லறாம். ப தரப்பட்ட 

சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு லசர்க்கின்றனர், முதலீட்வட நாங்கள் ஈர்க்கிலறாம், வதாழில்நுட்பாீதியில் 

மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியி ான புதுவமப் பவடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிலறாம். பாதுகாப்பான, நிவ த்து நிற்கெல்  மற்றும் வெற்றிகரமான  

ஆலராக்கியமிக்க ஒரு நகவரக் கட்டவமப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பாவதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிலறாம்.  

Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் எங்களுடன் இவணயுங்கள்.   www.brampton.ca 

இல் இன்னும் வதாிந்துவகாள்ளுங்கள். 

 

 

 
ஊடக வதாடர்பு 

ப்ரப்லஜாத் வகந்த் 

ஒருங்கிவணப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாய  

ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியான தகெல் வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

905-874-3426 | Prabhjot.Kainth@brampton.ca 
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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
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