
 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்வாகமானது ப்ராம்ப்ட்டன் நகர கல்லறைத் தைாட்டத்றை 

மிகக் குறைந்ை தேர்கதே அணுகும் வறகயிலும் குறைவான தநரத்ைிற்கு 

மட்டுதமயும் ைிைக்கவிருக்கிைது. 

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (தம 7, 2020) – தம 9, 2020 சனிக்கிழறம துவங்கி, ேிராம்ப்டன் நகர நிர்வாகமானது,  

எண் 10 வில்சன் அவவன்யூவில் அறமந்துள்ே ப்ராம்ப்ட்டன் நகர கல்லறை தைாட்டத்றை மீண்டும் 

ைிைக்கவிருக்கிைது; வருறக ைருேவர்கள் மற்றும்  ஊழியர்கேின் ோதுகாப்றே உறுைி வசய்வைற்காக மிகக் 

குறைவான தேர்கள் மட்டுதம வந்து வசல்லும் அேவுக்தக ைிைக்கப்ேடும். 

கல்லறை தைாட்டத்ைிற்கான அணுகலானது, சர்ச் ஸ்ட்ாீட்டில் (பீச் ஸ்ட்ாீட்டிற்கு மிக அருகில்) இருக்கின்ை 

நுறழவாயில் வறர மட்டுதம இருக்கும். 

நகரத்ைின் 25 முன்தனாடியான கனவான்களுக்கான கல்லறை தைாட்டங்கள் அடுத்ை அைிவிப்பு வரும் 

வறர மூடப்ேட்தட இருக்கும். 

ஒன்ட்தடாிதயாவின் இரங்கல் ஆறையம் (Bereavement Authority of Ontario) விைித்ை உத்ைரவுகேின்ேடி, 

ஒரு கல்லறைத் தைாட்டத்ைிற்குள் ஒருக்கும் மறனயிடத்ைிற்கு  ஐந்து தேருக்கு தமல் இல்லாமலும்  வமாத்ை 

கல்லறைத் தைாட்டத்ைில் ஒதர தநரத்ைில் அைிகேட்சம் 10 தேருக்கு மிகாமலும் ப்ராம்ப்ட்டன் கல்லறை 

தைாட்டத்ைிற்குள் நுறழய அனுமைிக்கப்ேடுவார்கள். ஒவ்வவாரு வருறகயும் 15 நிமிடங்களுக்கு மட்டுதம 

மட்டுப்ேடுத்ைப்ேடும். 

அடுத்ைடுத்ை மறனயிடங்கேில் சில குடும்ேங்கள் கலந்துவகாள்ே தநர்ந்ைால், இறைவிட அைிக 

கட்டுப்ோடுகள் விைிக்கப்ேடலாம். இைன் விறேவாக, நகரவாசிகள் நீண்ட தநரம் காத்ைிருக்க தவண்டி 

வரலாம் 

உடல்ாீைியான சமூக விலகல் விைிமுறைகளுக்கு இைங்குவறை உறுைி வசய்வைற்காக, வருறக 

ைருேவர்கள் அறனவரும்  எல்லா தநரங்கேிலும் ஒருவருக்கு ஒருவர் (ஒதர வீட்டில் வசிக்காைவர்கள்) 

இரண்டு மீட்டர் (ஆறு அடி) இறடவவேி விட்டு இருக்க தவண்டும். 

ப்ராம்ப்ட்டன் கல்லறைத் தைாட்டம் வசயல்ேடும் தநரங்கள்: 

• சனிக்கிழறம, தம 9:  மாறல 5 மைி முைல் 8 மைி வறர 

• ஞாயிற்றுக்கிழறம, தம 10: மூடப்ேட்டிருக்கும் 



 

 

• ைிங்கட்கிழறம, தம 11 துவங்கி: ைிங்கள் முைல் வவள்ேி வறர , மாறல 4:30 முைல் 7:30 வறர; சனி 

மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழறம, மாறல 3 மைி முைல் 7:30 வறர 

ப்ராம்ப்ட்டன் கல்லறைத் தைாட்டத்ைிற்கு வவேியில், இப்ேடியான தநர மாற்ைங்கள் ேற்ைிய அைிவிப்பு 

ேலறக  றவக்கப்ேடும்.   

சவங்கறே அடக்கம் வசய்ைல் மற்றும் சவ அடக்கம் வசய்வைற்கான காலியிடங்கேின் விற்ேறன தோன்ை 

அத்ைியாவசிய தசறவகள், முன் ேைிவுகேின் தோில் மட்டுதம வைாடர்ந்து வழங்கப்ேடும். முன்ேைிவு வசய்து 

வகாள்ே,  எண் 905.874.2997 ஐ அறழக்குமாறு குடியிருப்புவாசிகள் தகட்டுக்வகாள்ேப்ேடுகிைார்கள். 

ப்ராம்ப்ட்டன் கல்லறைத் தைாட்டத்ைிற்கும், மற்றும் நகரவமங்கிலும் இருக்கின்ை முன்தனாடியான 

கனவான்களுக்கான 25 கல்லறைத்தைாட்டங்களுக்கும் ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்வாகதம வோறுப்பு 

வகிக்கிைது. ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் இருக்கும் கல்லறைத்தைாட்டங்களுக்கான ேட்டியல்  இங்கு கிறடக்கும் 

அைிஞர் கூற்று 

  

“இந்ை அன்றனயர் ைினத்ைில் குடும்ேங்கள் ைங்கேது காலம் வசன்ை ைாய்மார்கள் மற்றும் 

ோட்டிமார்களுக்குக்கு மாியாறை வசலுத்துவைன் முக்கியத்துவத்றை நாங்கள் புாிந்துவகாண்டிருக்கிதைாம்; 

இருப்ேினும் கல்லறைத் தைாட்டத்ைிறன மூட தவண்டும் என்ை முடிவிறன நகர நிர்வாகம் எடுப்ேது, 

காலத்ைின் கட்டாயம் ஆகும். இந்ை முக்கியமான தசறவகறே முடிந்ை வறரயில் ோதுகாப்ோன முறையில் 

வழங்குவைற்காக, இந்ை சனிக்கிழறமயன்று ப்ராம்ப்ட்டன் கல்லறைத் தைாட்டத்ைிறன குறைவான 

தேர்கதே அணுகும் வறகயில், மற்றும் குறைவான வசயல்ோட்டு தநரங்களுடன் மீண்டும் ைிைக்கிைது; 

ஆனால் ஞாயிற்றுக்கிழறமயன்று அைிக எண்ைிக்றகயிலான வருறகயாேர்கள் எைிர்ோர்க்கப்ேடுவைால்  

கல்லறைத் தைாட்டம் மூடப்ேடும். ” உடல் ாீைியான சமூக விலகல் ேழக்கங்கறே கறடப்ேிடிப்ேைன் மூலம் 

நமது ோர்றவயாேர்கள் மற்றும் ஊழியர்கேின் உடல்நலம் மற்றும் ோதுகாப்றே வைாடர்ந்து ோதுகாக்க 

நாங்கள் விரும்புகிதைாம், ஆனால் அதை சமயத்ைில் இந்ை தசறவகறே அணுக விரும்புதவாருக்கு  ஆைரவு 

ைாருங்கள். ” 

    - தேட்ாிக் ப்ரவுன், தமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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https://www.brampton.ca/EN/residents/Cemeteries/Pages/welcome.aspx


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஊடக வைாடர்பு 

தமானிக்கா துக்கல்  

ஒருங்கிறைப்ோேர், ஊடகம் & சமுைாய ஈடுோடு 

யுக்ைிாீைியான ைகவல் ோிமாற்ைம்  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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