
 

 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

  

ககாெிட்-19 வதாற்றுக்கு பதிலிறுக்கும் முகமாக பிரகடனம் வெய்யப்பட்ட அெெரநிலைலய 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் முடித்துக்வகாள்கிறது  

  

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (மார்ச் 24, 2022) – இன்லறய தினம், ககாெிட்-19 வதாற்றுக்கு பதிலிறுக்கும் 

முகமாக அெெர நிலைலயப் பிரகடனம் வெய்ததில் இருந்து இரண்டு ெருடங்களுக்குப் பின்னர், 

நகர் மன்றத்தின் ொர்பாகவும், நகாின் அெெர கமைாண்லமக் குழுெின் பாிந்துலரயின் கபாிலும்,  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் மீது பிரகடனம் வெய்யப்பட்ட அெெர நிலைலய கமயர் கபட்ாிக் ப்ரவுன் 

அெர்கள் முடித்து லெத்தார். 

பீல் பிராந்திய நிர்ொகமும் கூட இன்லறய தினம் தனது பிரகடனம் வெய்யப்பட்ட அெெர 

நிலைலய முடித்துக்வகாண்டது ; இது, சுகாரத்துலற மருத்துெ அதிகாாி டாக்டர் ைாரன்ஸ் கைா 

(Dr. Lawrence Loh) மற்றும் பிராந்திய அெெர நிலை கமைாண்லம அலமப்புடனான 

ஆகைாெலனயின் கபாில் வெய்யப்படுகிறது. 

நகாின் அெெர நிலை கமைாண்லம திட்டத்திற்கு உடன்படும் ெலகயில் நகர நிர்ொகம் மார்ச் 24, 

2020 அன்று அெெர நிலைலயப் பிரகடனம் வெய்தது. இந்தப் பிரகடனமானது, ககாெிட்-19 

வதாற்றுப்பரெலைக் கட்டுப்படுத்துெதற்கான ஒன்ட்டாாிகயா மாகாணம் மற்றும் பீல் பிராந்திய 

நிர்ொகத்திற்கு ஆதரெளிக்கும் ெிதமாக துலணநிற்பதற்கான நடெடிக்லகயாக இருந்தது. இந்த 

அெெரநிலைப் பிரகடனமானது ஒரு நிர்ொக கருெியாகும்; வபருந்வதாற்றுக்கு எதிராக 

ெமுதாயத்திலனப் பாதுகாப்பாக லெப்பதில் நகர நிர்ொகம் மிக வமன்லமயாக இந்த 

அதிகாரத்லதக் லகயாள உதெியது. 

படிப்படியாகவும் பாதுகாப்பாகவும் மீண்டும் நகரம் திறக்கப்படுெதால், சுகாதாரம் மற்றும் 

பாதுகாப்பில், நிர்ொகம் கெனம் வெலுத்துகிறது; கமலும் வபருந்வதாற்று பரெல் காைம் 

முழுெதும் உடல் ாீதியான ெமூக ெிைகல், மற்றும் நல்ை சுகாதாரத்லத கலடப்பிடித்ததன் 

மூைமும், தடுப்பூெிகள் வெலுத்திக்வகாண்டு மற்றும் முக கெெங்கலள அணிந்து வகாண்டு வதாற்று 

பரொமல் தடுக்கவும் உதெிய குடியிருப்பாளர்களுக்கு நன்றி. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpeelregion.ca%2Fnews%2Farchiveitem.asp%3Fyear%3D2022%26month%3D2%26day%3D24%26file%3D2022224.xml&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C65ed8df397074ae170b908da0dffefa4%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637837690128057621%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=yYQiRapG1cydvd3Sf75uR1cu6L%2Fu6ESV0H8TyqhigqQ%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpeelregion.ca%2Fnews%2Farchiveitem.asp%3Fyear%3D2022%26month%3D2%26day%3D24%26file%3D2022224.xml&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C65ed8df397074ae170b908da0dffefa4%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637837690128057621%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=yYQiRapG1cydvd3Sf75uR1cu6L%2Fu6ESV0H8TyqhigqQ%3D&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/722
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/722


 

 

குடியிருப்பாளர்கள் கநாய்ொய்ப்பட்ட ெமயத்தில் வீட்டிகைகய தங்கியிருந்து, ககாெிட்-19க்கு 

எதிராக தடுப்பூெிகள் மற்றும் பூஸ்டர் ஊெிகள் வெலுத்திக் வகாள்வதன் மூைம் ெமூகத்தின் 

ஆகராக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பிற்கு வதாடர்ந்து முதலிடம் வகாடுக்க கெண்டும். ககாெிட்-19 

தடுப்பூெிகள் பற்றிய ெமீபத்திய தகெலுக்கு, மாகாணத்தின் இந்த தடுப்பூெி கபார்ட்டலுக்கு 

ெருலக தரவும்: Province’s vaccine portal. 

ககாெிட்-19 வதாற்று பரெல் நிலைலம மாறுகமயானால், நகர நிர்ொகமானது பீல் வபாது 

சுகாதார அலமப்பினருடன் கெர்ந்து  பணியாற்றி, அெெரநிலைக்கு வெெிொய்ப்பதற்கு உதெியாக 

மாகாண மற்றும் பிராந்திய பாதுகாப்பு நடெடிக்லககலளப் பின்பற்றுொர்கள். 

ககாெிட்-19  ஆதரவுக்கான பணிப்பலடகள் 

வதாற்றுப் பரெல் காைம் முழுெதுமாக, ஊழியர்கள் மற்றும் குடியிருப்பாளர்களின் ஆகராக்கியம் 

மற்றும் பாதுகாப்லபக் பபணுவதற்கும், உள்ளூர் வபாருளாதாரம் மற்றும் பல்கெறுெிதமாக 

பாதிக்கப்பட்ட ெமூகங்கலள ஆதாிப்பதற்கும் நகரம் அர்ப்பணிப்பு வகாண்டிருந்தது. மார்ச் 2020 

இல், COVID-19 வதாற்றுக்கு  எதிரான, பயனுள்ள நடெடிக்லககலள  ஒருங்கிலணக்க, கமயாின் 

கீழாக COVID-19 வதாற்றுக்கு எதிரான நான்கு பணிப் பலடகலள நகரம் அறிெித்தது: அலெ, 

வபாருளாதார ஆதரவுக்கான பணிக்குழு, ெமூக ஆதரவுக்கான பணிக்குழு, இலளஞர் 

ஆதரவுக்கான பணிக்குழு மற்றும் மூத்த குடிமக்களின் ஆதரவுக்கான பணிக்குழு ஆகியனொகும். 

கடந்த 2 ஆண்டுகளாக, ககாெிட்-19 வதாற்றுக்கு எதிரான முயற்ெிகளுக்கு பணிப்பலடகளுடன்  

கெர்ந்து ஆதரெளித்த அலனெருக்கும் மற்றும் ப்ராம்ப்ட்டன் ெமுதாயத்தினருக்கும் நகர நிர்ொகம் 

தனது உண்லமயான நன்றியிலனத் வதாிெித்துக்வகாள்கிறது: 

• வபாருளாதார ஆதரவுக்கான பணிப்பலடயில் இலணந்து தலைலமகயற்றெர்கள்; பால் 

ெின்வெண்ட், பிராந்திய கவுன்ெிைர் ொர்டுகள் 1 மற்றும் 5; மற்றும் லமக்ககல் 

பல்கைய்ஸ்ச்ெி, பிராந்திய கவுன்ெிைர் ொர்டுகள் 2 மற்றும் 6  

• ெமூக ஆதரவுக்கான பணிப்பலடயில் இலணந்து தலைலமகயற்றெர்கள்; வராவீனா ொன் 

ட்கடாஸ், பிராந்திய கவுன்ெிைர் ொர்டுகள் 1 மற்றும் 5; மற்றும் வெஃப் பவ்மன், 

நகரகவுன்ெிைர் ொர்டுகள் 3 மற்றும் 4;  

• இளளஞர் ஆதரவுக்கான பணிப்பளடயில் இளணந்து தளைளமபயற்றவர்கள்; சார்பமய்ன் 

வில்லியம்ஸ் நகர கவுன்சிைர், வார்டுகள் 7 மற்றும் 8 மற்றும் ஹர்கிரத் சிங், நகர 

கவுன்சிைர், வார்டுகள் 9 மற்றும் 10 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid-19.ontario.ca%2Fbook-vaccine%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C65ed8df397074ae170b908da0dffefa4%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637837690128057621%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=HrSFkscvto0x6fz8i5A4hwUCqGerNZKpEhCDlqbe6fU%3D&reserved=0


 

 

• மூத்தகுடிமக்களுக்கான பணிப்பளடயில் இளணந்து தளைளமபயற்றவர்கள்; பபட் 

ஃபபார்ட்டினி, பிராந்திய கவுன்ெிைர் ொர்டுகள் 7 மற்றும் 8 மற்றும் குர்ப்ாீத் தில்ைான், 

பிராந்திய கவுன்ெிைர் ொர்டுகள் 9 மற்றும் 10   

• ககால்ளைப்புறத் பதாட்டம் அளமக்கும் திட்டத்தளைவர்; டக் வில்ைன்ஸ், நகர கவுன்சிைர், 

வார்டுகள் 2 மற்றும் 6 

• மீண்டும் திறத்தல் மற்றும் மீட்சி கபறுதலுக்கான பணிக்குழு தளைவர்; மார்ட்டின் 

கமகடய்பராஸ், பிராந்திய  கவுன்சிைர், வார்டுகள் 3 மற்றும் 4 

அெெர நிலை முடிெலடவதன் பபாில், நகரம் பணிக்குழுக்கலள மாற்றியளமக்கும்; மற்றும் நகர 

கெலெ ெழங்கல் அளமப்பின் மூைமாகவும் மற்றும் ெமூக ெமூக ஆதரவு வநட்வொர்க்குகள் 

வழியாகவும் ெமூகத்திற்கு வதாடர்ந்து ஆதரவு ெழங்கப்படும். 

நடப்பில் இருந்து வரும் பகாவிட்-19 கதாற்றுப் பரவல் மீதான நடவடிக்ளககள் 

நகரமானது ப்ராம்ப்ட்டன் பகாவிட்-19 கட்டாய முக கவசம் அணிதலுக்கான உப சட்டத்ளத 

நீக்கியுள்ள நிலையில், வபாதுப் பபருந்து கபாக்குெரத்து, சுகாதாரப் பாதுகாப்பு அலமப்புகள், 

நீண்ட காைப் பராமாிப்பு இல்ைங்கள் மற்றும் கூட்டுக்குழு பராமாிப்பு அலமப்புகள் கபான்ற 

கதர்ந்வதடுக்கப்பட்ட அலமப்புகளில் முக கவசங்கள் வதாடர்ந்து கதலெப்படுகின்றன என்பது 

குடியிருப்பாளர்களுக்கு நிலனவூட்டப்படுகிறது. கதலெப்படாத அலமப்புகளில் 

இனிபமற்ககாண்டு முகவசங்களளத் வதாடர்ந்து அணிய விரும்புபவர்களள மதிக்குமாறு 

குடியிருப்புவாசிகள் ககட்டுக் வகாள்ளப்படுகிறார்கள். 

ப்ராம்ப்ட்டன் பபருந்து பபாக்குவரத்து அளமப்பின் அளனத்து கபருந்துகளிலும், ப்ராம்ப்ட்டன் 

நகர பபருந்து பபாக்குவரத்து முளனயங்களிலும் மாகாணத்தின் விதிமுளறகளுக்கு ஏற்ப முக 

கவசங்கள் அணிவது வதாடர்ந்து கதலெப்படும். சுத்தம் கசய்தல் மற்றும் சுத்திகாிப்பு கசய்தல் 

நலடமுலறயில் உள்ளன; கமலும் கடினமான கமற்பரப்புகலளக் வகாண்ட கட்டிடங்கள் மற்றும் 

பபருந்து முளனயங்கள் தினமும் துலடக்கப்பட்டு சுத்தம் கசய்யப்படுகின்றன. 

கெலெ பற்றிய புதிய தகவல்களுக்கு  www.bramptontransit.com க்கு வருளக தரவும் அல்ைது 

Twitter இல் @bramptontransit ஐப் பின்வதாடரவும். ககள்ெிகள் இருப்பின்  905.874.2999 இல் 

ப்ராம்ப்ட்டன் பபருந்து பபாக்குவரத்தின் வதாடர்பு லமயத்திற்கு அனுப்பி ளவக்கப்படைாம். 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Bylaws/All%20Bylaws/Mandatory%20Face%20Coverings.pdf
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ontario.ca%2Flaws%2Fregulation%2F200364&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C65ed8df397074ae170b908da0dffefa4%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637837690128057621%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=q%2F9dOTUA3xSmo8ol5WKGrQneYyL1RqPGj9PW5yTKXfQ%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bramptontransit.com%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C65ed8df397074ae170b908da0dffefa4%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637837690128057621%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=NGZcAQkCNaDT7ukSZlVmuQSsUaJ16pWKQBjBnuiW4F0%3D&reserved=0


 

 

நகர நிர்வாகத்தின் கட்டிடங்களுக்குள் கசல்ை பநாய்கண்டறியும் கசயல்முளற 

இனிபமற்ககாண்டு பதளவப்படாது. இருப்பினும் குடியிருப்புவாசிகள் நைமில்ைாததாக 

உணர்ந்தால் வீட்டிபைபய இருந்துவிடுமாறு உற்சாகமளிக்கப்படுகிறார்கள். 

  

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

“ப்ராம்ப்ட்டனில் ககாெிட்-19 கதாற்று பரவலுக்கு கசவி சாய்க்கும் ெலகயில் எங்களின் அெெர 

நிலைலய முடிவுக்கு வகாண்டு ெரும் நிலையில் இருக்கிகறாம் என்பலத அறிெிப்பதில் நான் 

மிகவும் நன்றியுள்ளெனாக இருக்கிகறன். எங்கள் குடியிருப்பாளர்கள், நகர ஊழியர்கள், 

சுகாதாரப் பணியாளர்கள் மற்றும் நகர பணிக்குழு உறுப்பினர்களின் ெிறந்த முயற்ெிகள் 

இல்ைாெிட்டால் நாம் இன்று இருக்கும் இடத்தில் இருந்திருக்க மாட்கடாம். வதாற்றுப்பரவலின் 

இந்த அடுத்த கட்டத்தினுள் நாம் கடக்க இருக்கும்கபாது, கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக - ஒரு 

ெமூகமாக - நாம் அதிலிருந்து மீண்டு வருபவாம் என்று எனக்குத் வதாியும். 

 - பபட்ாிக் ப்ரவுன், பமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்தில் உள்ள எங்கள் குழுவானது, எங்கள் 

குடியிருப்பாளர்கள் மற்றும் ெணிகங்கள் நம்பியிருக்கும் கெலெகலளத் வதாடர்ந்து ெழங்கும் 

அபத பவளளயில், எங்கள் ெமூகத்தின் ஆகராக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்லபப் பபணுவதிலும் 

உறுதியுடன் ஸ்திரமாக இருந்துவந்தது. ஊழியர்களின் அந்த முயற்ெிகளுக்கு எனது மனமார்ந்த 

நன்றிகள் உாித்தாகுக, மற்றும் வதாற்று பரவலின் இந்த அடுத்த கட்டத்திற்கு வெல்லும்கபாது 

நமது ெமூகத்திற்கு வதாடர்ந்து கெலெ வெய்ய நாங்கள் எதிர்கநாக்குகிகறாம் என நகரத்தின் 

ொர்பாக கூறிக்ககாள்கிபறாம். 

- பால் பமார்ாிஸன், இளடக்காை தளைளம நிர்வாக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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கனடா நாட்டில் மிக ெிலரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெெத்தில் 700,000 மக்கலளயும் 75,000 

ெணிக அலமப்புக்கலளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வெய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுமக்கலள மனத்தில் லெத்கத 

வெய்கின்கறாம். பைதரப்பட்ட ெமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு கெர்க்கின்றனர், முதலீட்லட நாங்கள் ஈர்க்கிகறாம், 

வதாழில்நுட்பாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிைான புதுலமப் பலடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 

வென்றுவகாண்டிருக்கிகறாம். பாதுகாப்பான, நிலைத்து நிற்கெல்ை மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆகராக்கியமிக்க ஒரு நகலரக் 



 

 

கட்டலமப்பதற்கான ெளர்ச்ெிப்பாலதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிகறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

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

 

ஊடக வதாடர்பு 

ப்ராம்ப்டன் நகர பன்முக கைாச்ொர ஊடகம் 

multiculturalmedia@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
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

