
 

 

 

ப்ரரொஃரெஸ்ஸர்ஸ் லேக், எல்ல ொரல ொ பூங்கொவின் ரவளியரங்க நீச்சல் குளம், 

மற்றும் குழந்தைகளுக்கொன நீச்சல் ரைொட்டிகள் ஆகியதவ ஜூதே 14 ஆம் லைைி 

ைிறக்கவிருக்கின்றன 

 

  

ப்ரொம்ப்ட் ன், ON (ஜூதே 10, 2020) – நகதர மீண்டும் ைிறப்ெது மற்றும் மீட்சி ரெற தவப்ெைற்கொக  

ப்ரொம்ப்ட் ன் நகரம் ரகொண்டிருக்கும்  ைிட் த்ைின் ஒரு அங்கமொக, ப்ரரொஃரெஸ்ஸர்ஸ் லேக், 

எல்ல ொரல ொ பூங்கொவின் ரவளியரங்க நீச்சல்குளம் மற்றும் குழந்தைகளுக்கொன நீச்சல் ரைொட்டிகள் 

ஆகியதவ ஜூதே 14 ஆம் லைைி ைிறக்கும். 

 

சமுைொயத்ைின் உ ல் ஆலரொக்கியம் மற்றும் ெொதுகொப்ெிதன நகர நிர்வொகம் ைீவிரமொனைொக கருைி, 

அைற்கொன ெொதுகொப்பு ந வடிக்தககள் லமற்ரகொள்ளப்ெட் வொலற இருக்கும். 

 

ப்ரரொஃரெஸ்ஸர்ஸ் லேக் 

 

ப்ரரொஃரெஸ்ஸர்ஸ் லேக் ஆனது, ஜூதே 14 ஆம் லைைி ைிறக்கப்ெடும்; இது கொேநிதே அனுமைிப்ெைன் 

லெொில், மற்றும் ொீஜன் ஆஃப் பீல் அதமப்ெினொல் லமற்ரகொள்ளப்ெ விருக்கும்  நீொின் மீைொன 

ைரச்லசொைதன முடிவுகளின் லெொில் ைிறக்கப்ெடும். வருதகயொளர்கள்  ஜுதே 13 ஆம் லைைி முைல்  

905.874.2350 என்ற எண்தை அதழத்து  ைங்களுக்கொன மூன்று-மைி லநர கொே அவகொசத்தை முன் ெைிவு 

ரசய்துரகொள்ள லவண்டும். ெ கு இல்ேம் அடுத்ை அறிவிப்பு வரும் வதர மூ ப்ெட்ல  இருக்கும்.  

 

ெின்வரும் ெொதுகொப்பு ந வடிக்தககள் நத முதறயில் இருக்கும். 

 

• ைனி நெர்/குழுவினர் உெலயொகத்ைிற்ரகன உ ல்ொீைியொன சமூக விேகல் தூரம்  குறிக்கப்ெட்  

க ற்கதர ெகுைிகதள ஒதுக்குவைற்கொக அத யொளக்குறிகள் ரகொண்  ெேதககள் நிறுவப்ெடும். 

இப்ெடியொன க ற்கதர ெகுைிகள், இ ம் விட்டு இ ம் இரண்டு மீட் ர் தூரம் ைள்ளி இருக்கும்.   

• அவரவருக்ரகன முன்ெைிவு ரசய்யப்ெட்  க ற்கதர ெகுைிகளுக்கு வழிகொட்டுவைற்கொக அலுவல் 

உைவியொளர்கள் ஸ்ைேத்ைில் இருப்ெொர்கள்; லமலும் உ ல் ொீைியொன சமூக விேகல் 

கத ப்ெிடிக்கப்ெடுவதை அவர்கள் கண்கொைிப்ெொர்கள்.   

• லெொக்குவரத்து ந மொட் த்தை உொிய முதறயில் உறுைி ரசய்யவும், கட்டுப்ெொடுகள் மற்றும் 

வழிகொட்டுைல்கள் ெற்றி குடியிருப்பு வொசிகளுக்கு ரைொிவிப்ெைற்கொகவும் லகொவிட்-19 ரைொற்று 

ெரவல் ெற்றிய அறிவிப்பு ெேதககள் தவக்கப்ெடும்.  



 

 

• வசைி அதமப்ெிலும் க ற்கதர ெகுைி முழுவைிலுமொகவும் தக சுத்ைிகொிப்ெி  ரைொகுப்புகள் 

நிறுவப்ெடும். ென்முகக் கூ ம், க ற்கதரயில் கூடுமி ங்கள், கழிப்ெதறகள் மற்றும் ரவளிமுற்றம் 

லெொன்ற உ ல்ொீைியொன ரைொடுைல் அடிக்கடி லநரும் ெகுைிகள் அதனத்ைிலும் கிருமிநொசினி 

ரைளிப்பு லெொைிய இத லவதளக்ரகொரு முதற லமற்ரகொள்ளப்ெடும்.  

• உத  மொற்றுவைற்கொன அதறகள் இந்ை ஸ்ைேத்ைில் கித க்கப்ரெறொது; க ற்கதரயில் ைங்கள் 

நொதளக் கழிக்க வருெவர்கள் ைக்க ஆத கள் அைிந்ைெடிலய வருமொறு ஆலேொசதன 

கூறப்ெடுகிறொர்கள். 

 

எல்ல ொரல ொ பூங்கொவின்ரவளியரங்க நீச்சல் குளம் 

 

எல்ல ொரல ொ பூங்கொவின்ரவளியரங்க நீச்சல் குளமொனது, கொே நிதே  மற்றும்  குளத்ைின் நீர் ரவப்ெ 

நிதேதய அனுசொித்து ஜூதே 14 ஆன் லைைி ைிறக்கப்ெடும். 

 

ெின்வரும் ெொதுகொப்பு ந வடிக்தககள் லமற்ரகொள்ளப்ெட் ெடி இருக்கும். 

 

• வசைியதமப்பு முழுவைிலுமொக லகொவிட்-19  ரைொற்றுெரவல் ெற்றிய அறிவிப்பு ெேதககள் மற்றும் 

தக சுத்ைிகொிப்பு ரைொகுப்புகள் நிறுவப்ெடும், லமலும் ரைொடுைல் லநரக்கூடிய  வசைி அதமப்ெில் 

இருக்கின்ற அதனத்து இ ங்களும்  ரைொ ர்ந்து சுத்ைிகொிக்கப்ெடும். 

• மிைதவ சொைனங்கள் மற்றும் நீச்சல்குள ரெொம்தமகள் ைற்கொலிகமொக அகற்றப்ெடும் மற்றும் 

ெங்லகற்ெொளர்கள் ைங்களுக்குத் லைதவயொன ரசொந்ை உத தமகளொகிய ஃப்ளட் ர் லெொர்டுகள், 

ஃெிளிப்ெர்கள் மற்றும் கண்கண்ைொடிகதள ரகொண்டு வர ஊக்குவிக்கப்ெடுவொர்கள். 

ெொர்தவயொளர்கள்  தேஃப் ஜொக்ரகட்டுகள் லவண்டுரமனக் லகொொி ரெற்றுக்ரகொள்ளேொம். 

• உத  மொற்றும் அதற வசைிகள் இந்ை ஸ்ைேத்ைில் கித க்கொது, மற்றும் ெொர்தவயொளர்கள் ைங்கள் 

நொதளக் கழிக்கத் லைதவயொன ைக்க உத யைிந்ைெடிலய நீச்சல்குளத்ைிற்கு வருமொறு 

அறிவுறுத்ைப்ெடுகிறொர்கள். 

• உ ல் ொீைியொன தூரத்தைப் லெணுவதை ஊக்குவிப்ெைற்கொக, ரெொதுமக்களுக்கு என தவக்கப்ெட்  

ந மொடும் கழிப்ெதறகளில் தககழுவும்  ரைொட்டி மற்ற சொைனங்கள் மூ ப்ெடும். 

 

குழந்தைகளுக்கொன நீச்சல் ரைொட்டிகள் 

 

வொனிதே அனுமைிக்கும் ெட்சத்ைில், ஜூதே 14 முைல் குழந்தைகளுக்கொன நீச்சல் ரைொட்டிகள் 

ரெொதுமக்களுக்கு ைிறக்கப்ெடும். லகஜ் ெொர்க், சிங்குவொகவ்ஸி ெொர்க் மற்றும் ெொல்லமொரல் ரெொழுதுலெொக்கு 

தமயத்ைில் அதமந்துள்ள குழந்தைகளுக்கொன மூன்று நீச்சல் ரைொட்டிகதள நகர நிர்வொகம்  இயக்குகிறது. 

கட்டுப்ெொடுகள் மற்றும் வழிகொட்டுைல்கதள குடியிருப்புவொசிகளுக்கு ரைொிவிப்ெைற்கொக லகொவிட்-19 

ரைொற்றுெரவல் ெற்றிய அறிவிப்பு ெேதககள் நட்டுதவக்கப்ெடும். நீொில் இருக்கும்லெொது 



 

 

ந ந்துரகொள்வைற்கொன வழிகொட்டுைல்கள் மற்றும் உ ல் ொீைியொன சமூக விேகல் ந வடிக்தககள் குறித்து 

குடியிருப்புவொசிகளுக்கு நிதனவூட்டுவைற்கொக, ெைியொளர்கள் ஸ்ைேத்ைில் இருப்ெொர்கள். 

 

நிதனவூட் ல் –  நீர் ரைளிப்பு ஊற்றுக்கள் (ஸ்ப்லர லெட்ஸ்) ரசயல்ெடும் லநரம் நீட்டிக்கப்ெட் து 

 

நீர் ரைளிப்பு ஊற்றுக்கள் (ஸ்ப்லர லெட்ஸ்)  இயங்கும் லநரம் நீட்டிக்கப்ெட்டுள்ளது. இந்ை நீர் ரைளிப்பு 

ஊற்றுக்கள்,  வொனிதே அனுமைிக்கும் ெட்சத்ைில், கொதே 10 மைி முைல் இரவு 8 மைி வதர என்ெைற்கு 

ெைிேொக, இப்லெொது கொதே 9 மைி முைல் இரவு 9 மைி வதர ைிறந்ைிருக்கும். (நீர் ரைளிப்பு ஊற்றுக்கள் 

(ஸ்ப்லர லெட்) இருக்கும் இ ங்களின் ெட்டியலுக்கு www.brampton.ca/recreation ஐக்கு வருதக ைரவும். 

 

லகொவிட் -19 ரைொற்று ெரவல் லெொிேொன ெொதுகொப்பு ந வடிக்தககள் 

 

லகொவிட்-19 ரைொற்று ெரவதே ரவல்வைற்கு பீல் ெப்ளிக் ரெல்த் அதமப்பு  நொன்கு முக்கிய 

ரசயல்ெடிகதள ஒவ்ரவொருவரும் ெின்ெற்றுமொறு ெொிந்துதரக்கின்றது மற்றும்  நிதனவூட்டுகின்றது: 

 

1. விேகிலய இருக்கவும்: உங்களுத ய ெொதுகொப்ெொன சமூக வட் த்ைிற்கு ரவளியிேொக உள்ள 

அதனவொி மிருந்தும் 2 மீட் ர் தூரத்தை லெைிவரவும். 

 

2. நுதரக்கச் ரசய்யவும்: உங்கள் தககதள லசொப்பு மற்றும் ைண்ைீொில் அடிக்கடி கழுவுங்கள் அல்ேது தக 

சுத்ைிகொிப்ெிதயப் ெயன்ெடுத்ைவும். 

 

3: முகக் கவசம் அைியவும்: உ ல் ொீைியொன தூரத்தை ெரொமொிப்ெது சிரமம் மற்றும் முகக் கவசங்கள் 

கட் ொயம் எனும் இ ங்களில் ’மருத்துவம்-அல்ேொை’ முகக் கவசம் அைியவும். சுகொைொரப் 

ெைியொளர்களுக்கு வழங்கப்ெடும்  மருத்துவ ைரம் ரகொண்  முகக் கவசங்கதளப் ெொதுகொக்கவும். 

 

4: லசொைதன ரசய்து ரகொள்ளவும்: உங்களுக்கு லகொவிட்-19 ரைொற்று இருக்கேொம் அல்ேது அைற்கு 

ஆட்ெட்டிருக்கேொம் என்று நீங்கள் நிதனத்ைொல் உங்கதள நீங்கள் லசொைித்துக் ரகொள்ளலவண்டும். 

லசொைதன முடிவுகளுக்கொகக் கொத்ைிருக்கும்லெொது, வீட்டிலேலய இருக்கவும், சுயமொக ைனிதமப்ெடுத்ைிக் 

ரகொண்டு, ெரவுவதைத் ைடுக்கவும். 

 

உங்களுக்கு உ ல்நிதே சொியில்ேொமல் இருப்ெைொக உைந்ைொல் ையவுரசய்து ப்ரரொஃரெஸ்ஸர்ஸ் லேக், 

எல்ல ொரல ொ பூங்கொவின் ரவளியரங்க நீச்சல்குளம் மற்றும் குழந்தைகளுக்கொன நீச்சல் ரைொட்டிகள்  

ஆகியவற்றுக்கு வர லவண் ொம். 

 

https://www.peelregion.ca/coronavirus/core-four/


 

 

புைியரைொரு ைற்கொலிக துதை துதை சட் த்ைின் கீழொக, ஜூதே 10 முைல், லகொவிட்-19  ரைொற்று 

ெரவுவதைத் ைடுப்ெைற்கொக ப்ரொம்ப்ட் னில் உள்ள அதனத்து உள்ளரங்க ரெொது இ ங்களிலும் 

மருத்துவம்-அல்ேொை முகக் கவசங்கள் அல்ேது முகத்ைிதரகள் அைிவது அவசியமொகிறது. 

 

 

 

 

ஊ கத் ரைொ ர்பு 
லமொனிக்கொ துக்கல் 

ஒருங்கிதைப்ெொளர், ஊ கம் & சமுைொய ஈடுெொடு 

யுக்ைிொீைியொன ைகவல் ரைொ ர்பு  

ப்ரொம்ப்ட் ன் நகரம் 

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