
 

 

க ோவிட் – 19 (COVID-19) த ோற்று பரவலின்கபோது ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ோில்  

2020 ஆம் ஆண்டின் விக்கடோோியோ  ினம் அனுசோிப்பு 

 

ப்ரோம்ப்ட்டன், ON (கே 12, 2020) – இந்  ஆண்டின் விக்கடோோியோ  ினேோனது கே 18, 

 ிங் ட் ிழமேயன்று நி ழ் ிறது . 

 

பீல் ப்ப்ளிக் தெல்த்  (Peel Public Health) லிருந்து தபற்ற வழி ோட்டு லின் கபோிலும், ேற்றும் நேது 

குடியிருப்பு வோசி ள் ேற்றும் பணியோளர் ளின் போது ோப்பு  ரு ியும், ந ோின் அரங் ம் ேற்றும் 

தபோழுதுகபோக்கு ேற்றும் சமு ோய மேயங் ள், ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ர நூல க்  ிமள ள் உள்ளிட்ட  இ ர 

ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ர வச ியமேப்பு  ட்டிடங் ள், க ோவிட் – 19 (COVID-19) த ோற்று பரவு மல முன் 

கூட்டிகய  டுப்ப ில் உ வுவ ற் ோ , அடுத்  அறிவிப்பு வரும் வமர மூடப்பட்கட இருக்கும்.  

 

 ீயமணப்பு ேற்றும் அவசர ோலச் கசமவ ள், கபோக்குவரத்துச் கசமவ ள், சட்ட அேலோக் ம், 

சோமலப்பணி ள், POA நீ ிேன்றங் ள் ேற்றும் போது ோப்பு கசமவ ள் ஆ ியமவ நேது சமூ த் ினருக்கு 

ஆ ரவளிப்ப ற் ோ , வழக் ம்கபோல் த ோடர்ந்து தசயல்படும். 

 

ஏக னும் விசோோிப்புக் ளுக்கு குடியிருப்பு வோசி ள் 311 அல்லது  905.874.2000 (ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ருக்கு 

தவளியில்) என்ற எண் மள அமழக் லோம், Brampton 311 தசயலிமய [ஆப் ஸ்கடோர்(App Store) அல்லது 

கூ ிள் ப்கள (Google Play) யில்  ிமடக்கும்] உபகயோ ிக் லோம்; www.311brampton.ca எனும் 

வமலத் ளத் ிற்கு வரும   ரலோம்  அல்லது  311@brampton.ca என்னும் ேின்னஞ்சலுக்கு அனுப்பலோம். 

ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ரம் அல்லது பீல் பிரோந் ியம் த ோடர்போன  விஷயங் ளுக்கு 24/7 என்ற முமறயில் 

நோங் ள் தசயல்படு ிகறோம்; இ ில் க ோவிட் – 19  (COVID-19) த ோற்று பரவலின் கபோிலோன வோி 

 ள்ளிமவப்பு, உடல்ோீ ியோன சமூ  வில ல், ேற்றும்,  பூங் ோக் ள் ேற்றும்  ட்டிடங் ள் மூடியிருத் ல் 

ஆ ிய விஷயங் ள் அடங்கும். கேலும்   வல் ளுக்கு வரும  புோியவும்: www.brampton.ca/covid19. 

 

விக்கடோோியோ  ினத்ம க் த ோண்டோடுங் ள் –ஆன்மலனில்!! 

 

ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ரவோசி ள் விக்கடோோியோ  ினத்ம   ங் ள் வீடு ளில் இருந் படிகய 

த ோண்டோடுவ ற் ோ , ந ர நிர்வோ ேோனது ஒரு ஆன்மலன் கூடுேிடத்ம  உருவோக் ியிருக் ிறது; இ ில் 

குடும்ப உறுப்பினர் ள் ேற்றும் நண்பர் ளுக்கு பிடித் ேோன தசயல்போடு ள் இருக்கும், இ ன் மூலம் 

சிற்றுண்டிய ங் ளில் இருந்து  ங் ளுக்கு கவண்டிய சிற்றுண்டி மள வோங் ிக்த ோண்டு வருவ ற் ோன 

வோய்ப்பு ள், பட்டோசு ளோலோன நி ழ்கநர வோண கவடிக்ம   ோட்சி ஆ ியமவ SnapdHUB யினோல் 

ஏற்போடு தசய்யப்படு ின்றன. 

http://www.311brampton.ca/
mailto:311@brampton.ca
http://www.brampton.ca/covid19


 

 

கெ ப்ரோம்ப்ட்டன் (Hey Brampton) –இன் ஒரு அங் ேோ  விக்கடோோியோ  ினத் ன்று உள்ளூர் 

சிற்றுண்டிய ங் ளில் இருந்து  ங் ளுக்கு கவண்டிய சிற்றுண்டி மள ஆமணயிட்டு தபற்றுக்த ோள்ள 

குடியிருப்புவோசி ள் உற்சோ ேளிக் ப்படு ின்றனர்! தலட்ஸ் ஈட்! (Let’s Eat!), இது எக்ஸ்பீோியன்ஸ் 

ப்ரோம்ப்ட்டன் (Experience Brampton) யினோல் கேற்த ோள்ளப்படு ின்ற ஒரு பிரச்சோரம். உங் ள் வீட்டு 

த ோல்மலப்புறத் ில், அல்லது முன்வோசல் பூங் ோவில் அல்லது  ோர் வரும் போம யில் அல்லது உங் ள் 

வீட்டில் உங் ளுக்கு பிடித் ேோன ஒரு இடத் ில், ஒரு பிக்னிக் கபோன்ற சூழமல உருவோக் ி, கூட்டோ  

அேர்ந்து சோப்பிடும் நி ழ்மவ, ேறக்  முடியோ  ஒன்றோ  ஆக் ிக்த ோள்ளுங் ள். இந்  நி ழ்மவ படம் 

பிடித்து சமூ  ஊட ங் ளில் ப ிர்ந்து த ோண்டு #ப்ரோம்ப்ட்டன்டுத  ர் ( #BramptonTogether) வோச த்ம  

உடல்ோீ ியோ  இமடதவளி விட்டபடியோன த ோண்டோட்டத் ின் ஒரு அங் ேோக்குங் ள். அ ோவது எட்ட 

இருந் படிகய கூடியிருங் ள். 

 

ஒன்ட்கடோிகயோவில் இருக்கும் அண்மட அயலோருடன் நிஜம் கபோலகவ க ோற்றம்  ரக்கூடிய பரவசேோன 

பட்டோசு த ோளுத்து ல்/தவடித் ல் நி ழ்ச்சி மள  ண்டு ளியுங் ள்!  போரம்போியேோ  நமடதபறு ின்ற, 

கநரடியோ கவ நடத் ப்படும் விக்கடோோியோ  ின பட்டோசு த ோளுத்து ல்/தவடித் ல்  நி ழ்ச்சிக்கு ேோற்றோ , 

போது ோப்புடன் கூடிய ஒரு த ோண்டோட்டத்ம , நிஜம் கபோலகவ க ோற்றம்  ரக்கூடிய இந்  பட்டோசு 

த ோளுத்து ல்/தவடித் ல்  ோட்சிமய ந ர நிர்வோ ம் ந ரவோசி ளுக்கு வழங்கு ிறது. நிஜம் கபோலகவ 

க ோற்றம்  ோக்கூடிய இந் க்  ோட்சியோனது இரவு 8 ேணிக்கு ஆன்மலனில் துவங்கு ிறது; பட்டோசு 

தவடிப்ப ற் ோன  வுன்ட்-டவுன் ேோமல 7:50 க்கு ஆரம்பிக் ிறது. பட்டோசு தவடிக்கும்  ோட்சி ளுக் ோன 

லின்க் ேற்றும் இ ில் பங்க ற் ின்ற சிற்றுண்டிய ங் ள் பற்றிய விபரங் ளுக்கு வரும  

 ரவும்:www.brampton.ca/victoriaday 

 

பட்டோசு த ோளுத்துவ ில் போது ோப்பு 

 

ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ோில் உோிேம் ஏதும் தபறத் க மவயில்லோேல்,  னியோர் இடங் ளில் ஓரளவுக்க  பட்டோசு 

தவடிக்  அனுே ிக் ப்படு ின்ற நோன்கு நோட் ள் உள்ளன: விக்கடோோிய  ினம் என்பது, அவற்றில்  

ஒன்றோகும். ேற்றமவ  னடோ  ினம்,  ீபோவளி ேற்றும் புத் ோண்டு  ினம் ஆ ியமவ ஆகும்.  

 

குறு ிய தூர கவடிக்ம  பட்டோசு என்பது,  ீப்பற்றியதும் 3 ேீட்டர் ள் (10 அடி) தூரம் ேட்டுகே 

தசல்லக்கூடிய வம  ளோகும் (உ ோரணேோ ,  மரச் சக் ரம், புஸ்வோணம், ம ச் சக் ரம் ேற்றும் 

தவடி ள்).  ேற்ற ரோக்த ட் வம  பட்டோசு ளுக்கு ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ோில் அனுே ியில்மல. வீ ி ளிகலோ, 

பக்  வோட்டு நமடபோம  ளிகலோ, ந ோின் பூங் ோக் ளிகலோ அல்லது ந ரோட்சி ேற்றும் பள்ளி 

இருப்பிடங் ளிகலோ இந்  பட்டோசு தவடித் ல் தசய்ய ந ரவோசி ளுக்கு அனுே ியில்மல என்பம  ந ர 

நிர்வோ ம் நிமனவூட்டு ிறது.  

 

குறு ிய தூரம் தசன்று தவடிக் க் கூடிய பட்டோசு மள உபகயோ ிக்கும்கபோது, குடியிருப்பு வோசி ள் பின் 

வரும் முன்தனச்சோிக்ம  மளப் பின்பற்ற கவண்டும்: 

 

http://www.brampton.ca/victoriaday


 

 

•  ீமய அமணக்கும் வி ேோ  ஒரு போத் ிரம் நிமறய  ண்ணீர் மவத்துக்த ோள்ள கவண்டும் அல்லது 

 ண்ணீர் வரக்கூடிய குழோய் அரு ில் மவத்துக்த ோள்ள கவண்டும் 

• ேத் ோப்புக் ள் அல்லோ ,  தவடிக் க் கூடிய ஒரு பட்டோசு கபோன்றவற்மற ஒருகபோதும் ம யில் 

பிடித்து பற்ற மவக் லோ ோது. 

• ேற்றவர் மள கநோக் ி பட்டோசு மள வீசோ ீர் ள் அல்லது  ோட்டோ ீர் ள் 

• ேத் ோப்புக் ள் எோிந்து முடிந்  பின்னர் அவற்மற அப்புறப்படுத்தும் முன்போ   ண்ணீர் நிமறந்  

ஒரு போத் ிரத் ில் இடவும். 

• அப்புறப்படுத்தும் முன்போ  அமனத்து பட்டோசு வம  ளும் குளிர்விக் ப்பட கவண்டும் 

 

ஒவ்தவோரு வருடமும், பட்டோசு விற்பமனயோளர் ள் அமனவரும் அவற்மற விற்பமன தசய்ய உோிேம் 

தபறும் முன்போ  ந ர நிர்வோ ம் அளிக் ின்ற பயிற்சிமய கேற்த ோள்ள கவண்டும். இந்  வருடம் எந்  

பயிற்சி ளும் நடத் ப்படவில்மல ேற்றும் எந்  உோிேமும் அளிக் ப்படவில்மல. ப்ரோம்ப்ட்டன் 

ந ோினுள்ளோ  பட்டோசு ள் விற்பமன ஏக னும்  மட ளில் நமடதபறுவம ப் போர்க்கும் ந ர வோசி ள் 

அதுபற்றி ப்ரோம்ப்ட்டன் 311 (Brampton 311)எனும் தசயலி மூலேோ கவோ, ஆன்மலனிகலோ அல்லது 311 

எனும் எண்மண அமழத்க ோ பு ோர் த ோிவிக் லோம். க ோவிட் – 19  த ோற்று பரவல் சேயத் ில் ஐந்துக்கும் 

கேற்பட்ட நபர் ள் ஒரு தபோது இடத் ில் கூடுவது பற்றி  வமல த ோிவிக் கவோ, அல்லது  

 மடதசய்யப்பட்ட பட்டோசு மள எவகரனும் தவடித் ோகலோ  சர்வீஸ் ப்ரோம்ப்ட்டன் ( Service Brampton) 

அமேப்மப அமழக்குேோறு ந ரவோசி ள் அறிவுறுத் ப்படு ிறோர் ள். 

 

க ோவிட் – 19 (COVID-19) போது ோப்பு நடவடிக்ம  ள் 

 

க ோவிட் -19 (COVID-19) த ோற்று பரவமல சேோளிப்ப ில், வீட்டுக்கு தவளியிலோ  போது ோப்போ  

இருப்ப ற்கு, நேது சமு ோயத் ினர் ேன ில் த ோள்ள கவண்டிய முக் ியேோன ஒழுங்குமுமற ள் ேற்றும் 

வி ி ள் உள்ளன. 

 

• பீல் பகு ி குடியிருப்புவோசி ள் வீட்மட விட்டு தவளியில் இருக்கும்கபோது கூட்டத்ம த் 

 விர்க் வும், ேற்றும் ஒருவருக்கு ஒருவர் இமடயில் கபோதுேோன தூரத்ம க் (உடல்ோீ ியோன 

இமடதவளி விடும் பழக் த்ம க் ) த ோண்டிருக் வும் ஊக் ேளிக் ப்படு ிறோர் ள்.    ங் ளுக் ோன 

அத் ியோவசியத் க மவ ளுக் ோ   ங் ள் வீட்டுக்கும் ேி  அரு ில் இருக்கும் இடங் ளுக்கு 

ேட்டுகே தசல்லகவண்டும்.  ேருத்துவ நிமலமே ஏதும் த ோண்டிருப்பவர் ள், கநோய் எ ிர்ப்பு சக் ி 

குமறவோனவர் ள், அல்லது 70 க்கும் அ ி ேோன வயதுமடகயோர் வீட்மட விட்டு தவளியில் 

வரோேல் வீட்டிற்குள்களகய இருந்துவிட கவண்டும்.  னியோ த் ோன் உடற்பயிற்சி தசய்யகவண்டும் 

 

• அடுத்  அறிவிப்பு வரும் வமர, ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ோில் இருக் ின்ற 500 க்கும் அ ி ேோன அமனத்து 

பூங் ோக் ள், விமளயோட்டு மே ோனங் ள் ேற்றும் பூங் ோக் ளில் இருக்கும் இ ர  ட்டுேோனங் ள், 

 ட்டவிழ்த்துவிடப்பட்ட நோய் ள் சு ந் ிரேோ   ிோிவ ற் ோன பூங் ோக் ள், பிக்னிக் நிழற்குமட ள், 

தவளிப்புற விமளயோட்டு வச ியமேப்புக் ள் ேற்றும் தவளிப்புற உடற் கு ிக் ோன சோ னங் ள் 



 

 

(விமளயோட்டுக் ளங் ள், கூமடப்பந்து ேற்றும் தடன்னிஸ் மே ோனங் ள் உள்பட), 

தபோழுதுகபோக்கு மேயங் ள் ேற்றும் அ ன் சுற்றுப்புற மே ோனங் ள், ந ர  ட்டிடங் ளில் 

இருக் ின்ற வோ னம் நிறுத்துேிடங் ள் ஆ ியமவ தபோது ேக் ள் பயன்போட்டுக்கு இல்லோேல் 

மூடப்படும். இ மனக்  மடப்பிடிக் ோ வர் ள் பற்றி குடியிருப்புவோசி ள் 905.874.2111 என்ற 

எண்மண அமழத்து பு ோர் த ோிவிக்  க ட்டுக்த ோள்ளப்படு ிறோர் ள். 

 

• இந் ச் சேயத் ில்  பல்லுபகயோ  ஒற்மறயடிப்போம  ள், பயன்போட்டிற்கு  ிறந் ிருந்  கபோ ிலும் 

ேக் ள் ஒருவருக்கு ஒருவர் (உங் ளுடன் வீட்டில் வசிப்கபோர் அல்லோ வர்)  எந்  கவமளயிலும்  2.0 

ேீட்டர் இமடதவளி விட்டு வில ி இருக்  கவண்டும். இந்  ஒற்மறயடிப்போம  ளுக் ோன நில 

வமரபடத் ிற்கு, இங்கு  ிளிக் தசய்யவும்  

 

• ஐந்து அல்லது அ ற்கு கேற்பட்டவர் ள் கூடுவம த்  விர்க் வும் – இந் ப் பிரக ச 

நிர்வோ த் ினோல் நமடமுமறப்படுத் ப்பட்ட அவசர ோல கேலோண்மே ேற்றும் தபோதுேக் ள் 

போது ோப்புச் சட்டத் ின்  ீழோ  இமவ அமனத்தும்  மட தசய்யப்படு ின்றன.  

 

• பயன்படுத் ப்பட்ட மு   வசங் ள், போது ோப்புக் ம யுமற ள் ேற்றும் வீட்டுப்பரோேோிப்பு 

தபோருட் ளின்  ழிவு ள் ஆ ியவற்மற ஒரு மபயில் இட்டு குப்மபத் த ோட்டி ளில் இடுவ ன் 

மூலம் அப்புறப்படுத் வும். 

 

• ப்ரோம்ப்ட்டன் க ோவிட் -19 (COVID-19) அவசர ோல நடவடிக்ம  ளுக் ோன சட்டத் ின்  ீழோ , 

இப்கபோத ல்லோம் அபரோ ங் ள் வி ிக் ப்படு ின்றன. உடல்ோீ ியோன இமடதவளி விட்டு சமூ  

வில மலக்  மடப்பிடிக் ோ    னி நபர் ளுக்கு, குமறந்  பட்சம் $500 லிருந்து அ ி பட்சேோ  

$100,000 வமரயிலோன அபரோ ம் ஒவ்தவோருமுமற குற்றம் புோியும்கபோதும் வி ிக் ப்படு ிறது. 

இ மனக்  மடப்பிடிக் ோ  நி ழ்வு ள் பற்றி எண் 311 ஐ  அமழத்து குடியிருப்பு வோசி ள் பு ோர் 

த ோிவிக் லோம். 

 

• நேது சமு ோயத் ின் ேீது க ோவிட் – 19 (COVID-19) த ோற்று பரவலின்  ோக் ங் ள் பற்றியும் அது 

சிலருக்கு குறிப்போ  சிரேேோனது என்றும், ேற்றும் இந் ச் சேயத் ில் அது  ேனஅழுத் ம்  ரக்கூடும் 

எனவும் நோம் உணர்ந் ிருக் ிகறோம். நேது சமு ோயத் ினருக்கு உ வுவ ற் ோ கவ நோம் சில 

சிறப்பியல்பு த ோண்ட பணிப்பமட மளத் துவக் ியிருக் ிகறோம்.  இ ில் தபோருளோ ோர ஆ ரவு, 

முதுேக் ளுக் ோன ஆ ரவு ேற்றும் த ோற்றுக்கு ஆட்பட்கடோருக் ோன  ஆ ரவு ஆ ியமவ 

அடங்கும். பணிப்பமட ள் பற்றிய   வல் ள் ேற்றும் அவர் மள எப்படித் த ோடர்பு த ோள்வது 

என்பது பற்றிய விபரங் ள்  ிமடக்குேிடம்: www.brampton.ca/covid19. 

 

 

https://www.brampton.ca/EN/residents/parks/Pages/Featured%20Trails.aspx
http://www.brampton.ca/covid19


 

 

ப்ரோம்ப்ட்டன் கபருந்து கபோக்குவரத்து 

 

விக்கடோோியோ  ினம் அன்று, ப்ரோம்ப்ட்டன் கபருந்து கபோக்குவரத்து கசமவயோனது, 

ஞோயிற்று ிழமேயன்று அட்டவமணப்படி, அக  சேயத் ில் சில வழித் டங் ள் ரத்து தசய்யப்பட்டு 

தசயல்படும்; பின்வரும் கசமவ ள் இருக்கும்:  

 

1 க்வீன்  11 ஸ்டீல்ஸ்  50 க ோர் கரோட் 

2 தேயின்  14 கடோப்ரம்  52 தேக்ேர்ச்சி 

3 தேக்லோவ்லின் 15 ப்ரேீலியோ  115 பீயர்ஸன் ஏர்கபோர்ட் 

4 சிங்க்வோத ௌசி 18 டிக்ஸீ  501 ஸூம் க்வீன் 

5 தபோமவயர்ட் 23 சோண்டல்வுட் 502 சூம் தேயின் 

7 த ன்னடி  30 ஏர்கபோர்ட் கரோடு 511 ஸூம் ஸ்டீல்ஸ் 

 

அமனத்து கபருந்து முமனயங் ளிலும் வோடிக்ம யோளர் கசமவ  வுன்ட்டர் ள் மூடப்பட்டிருக்கும். 

ப்ரேீலியோ, ப்ரோம்ப்ட்டன் க ட்கவ ேற்றும் டவுண்டவுன் கபருந்து முமனயங் ள் இருக்கும் பகு ி 

தசயல்படு ின்ற கநரேோனது,  ோமல 6 ேணி மு ல் இரவு 9 ேணி வமர.த ோடர்புக் ோன மேயேோனது 

 ோமல 6 ேணி மு ல் இரவு 9 ேணி வமர  ிறந்க  இருக்கும்; இந்  கநரத் ில் உ வி ளும்  ிமடக்கும்; 

அமழப்ப ற் ோன எண் 905 874 2999 

 

கேம்படுத் ப்பட்ட  ோல அட்டவமணப்படி கபருந்து மளத்  தூய்மேப்படுத் ி அவற்றில்  ிருேிநோசினி 

த ளிக்கும் கவமல கேற்த ோள்ளப்படும்.  ஒவ்தவோரு 48 ேணிக்த ோரு முமற கபருந்து ளின் அமனத்து 

பரப்பு ள், இயக்குபவர் அேருேிடம் ேற்றும் அமனத்து இருக்ம  மளயும்  ிருேிநோசினி த ளித்து 

சு ோ ோரேோ  மவப்பக   ப்ரோம்ப்ட்டன் கபருந்து கபோக்குவரத்து கசமவயின் இலக் ோகும்.  ற்சேயம் 

கபருந்து ள் 24 ேணிக்கு ஒருமுமற  ிருேிநோசினி த ளிக் ப்படு ின்றன. கபருந்து முமனயங் ள் ேற்றும் 

நிறுத் ங் ளில் உள்ள கேற்பரப்பு ளும்கூட  ினசோி அடிப்பமடயில் தூய்மேப்படுத் ி  ிருேிநோசினி 

த ளித்து சு ோ ோரேோ  மவக் ப்படும். கபருந்து பயணியர்  ங் ள் ம வசம்  ேது உபகயோ த் ிற் ோ  

இதுகபோன்ற   ிருேி நோசினி, ம  மளக்  ழுவும் சு ோ ோர தபோருட் மள மவத் ிருந்து  ங் ள் ம  மள 

அடிக் டி  ழுவி சுத் ேோ  மவத் ிருக்  க ட்டுக்த ோள்ளப்படு ிறோர் ள் 

 

வழி டங் ள் ேற்றும்  ோல அட்டவமண பற்றிய   வல் ளுக்கு  905.874.2999 என்ற எண்மண 

அமழக் வும் அல்லது www.bramptontransit.com க்கு வரும  புோியவும். அடுத்  கபருந்து வரும் கநரத்ம  

அப்கபோம க் ப்கபோக   அறிய  உங் ள் ஸ்ேோர்ட்ஃகபோன் அல்லது இ ர தேோமபல் சோ னத் ில் 

nextride.brampton.ca என்னும் வமலத் ளத் ிற்கு தசல்லவும். பயணத் ிட்டம் தசய்வ ற் ோன இ ர 

குறிப்பு ள் தபற   www.triplinx.ca  வரும   ரவும் அல்லது கூ ிள் கேப்ஸ் ( Google Maps) தசல்லவும். 

 

 

 

http://www.bramptontransit.com/
http://www.triplinx.ca/


 

 

ப்ரோம்ப்ட்டன் தபோழுதுகபோக்கு  

 

அமனத்து தபோழுகபோக்கு நி ழ்ச்சிக்கு  ிட்டேிடல், ேற்றும்  ட்டிடங் ள் வோடம க்கு எடுத் ல் ஆ ியமவ 

அடுத்  அறிவிப்பு வரும் வமர ரத்து தசய்யப்படு ின்றன.  தசலுத் ப்பட்ட த ோம  அவரவர்  ணக் ில் 

வரவிகலகய இருக்கும். கேலும்   வல் ளுக்கு வரும  புோியவும்: recconnects@brampton.ca .  

 

உங் ள் முழு உடல்  கு ிமய  ச்சி ேோ  மவத் ிருங் ள்;  ோ ி ப்பூக் ள்,  ோ ி  தபோம்மே ள் தசய்து 

போருங் ள்; படங் ள் வமரவ ில் க ர்ச்சி தசய்து த ோள்ளுங் ள்; ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ர நிர்வோ  

அலுவலர் ளோல் போசத்துடன் வழங் ப்படு ின்ற நி ழ்நிமல பயிற்சித்  ிட்டேோ ிய தரக் அட் கெோம் (Rec 

At Home) வழியோ  சுயேோ  பயிற்சி தசய்துத ோள்ளுங் ள்! தரக் அட் கெோம் (Rec At Home)  ளேோனது  

www.brampton.ca/recreation என்னும் வமலத் ளத் ில்  ிமடக் ின்றது. 

 

ப்ரோம்ப்ட்டன் நூல ம்  

 

ப்ரோம்ப்ட்டன் நூல   ிமள ள் அமனத்தும் அடுத்  அறிவிப்பு வரும் வமர மூடப்படு ின்றன. வோர இறு ி 

க ளிக்ம , ேற்றும் தபோழுதுகபோக்கு ளுக்கு, ஒளிபரப்போகும்  ிமரப்படங் மள போர்க் வும் ஒலிபரப்போகும் 

இமசமயக் க ட் வும்; அல்லது இ-புத்  ம் படிக் வும்!  எங் ளுமடய டிஜிட்டல்  யோோிப்புக் ள், 

நி ழ்ச்சி ிட்டங் ள் ேற்றும் கசமவ ள் பற்றிய   வல் ளுக்கு வரும  புோியவும்: www.bramptonlibrary.ca 

அல்லது info@bramlib.on.ca. க்கு ேின்னஞ்சல் தசய்யவும். 

 

ப்ரோம்ப்ட்டன் விலங்கு ளுக் ோன கசமவ ள் 

 

ப்ரோம்ப்ட்டன் விலங்கு ள்  ோப்ப ம் விக்கடோோியோ  ினம் வரு ின்ற வோரத் ில், ஞோயிற்றுக் ிழமே ேற்றும் 

 ிங் ட் ிழமே நோட் ளில் மூடப்பட்டிருக்கும்.   

 

சோமல ளில் விலங்கு ள்  ட்டுப்போடு என்பது  ிங் ள் மு ல் தவள்ளி வமர  ோமல 7 ேணி மு ல் இரவு 10 

ேணி வமரயும்,  சனி, ஞோயிறு ேற்றும் விடுமுமற நோட் ளில்  ோமல 8 ேணி மு ல் ேோமல 6:30 ேணி 

வமரயும் அேலில் இருக்கும்; இது பின் வரும் அமழப்புக் ளுக்கு ேட்டுகே தசவிசோய்க் ப்படும்: 

 

• கநோயுற்ற/ ோயப்பட்ட/ஆக்கரோஷேோன வீட்டு ேற்றும்  ோட்டு விலங்கு மள பிடித்து தசல்லு ல் 

• ஆக்கரோஷேோன விலங்கு 

• சுற்றித் ிோியும் நோய் 

• நோய்க் டி விசோரமண 

• அமடபட்ட த ருநோமயப் பிடித்து தசல்லு ல் 

• இறந்து  ிடக்கும் விலங் ிமன அ ற்று ல் 

mailto:recconnects@brampton.ca
http://www.brampton.ca/recreation
http://www.bramptonlibrary.ca/
mailto:info@bramlib.on.ca


 

 

 

இந்  கநரங் ளுக்கு அப்போல், அவசர  ோல அமழப்புக் ளுக்கு ேட்டுகே விலங்கு  ட்டுப்போட்டு 

அமேப்பினர் தசவிசோய்ப்போர் ள். 

 

 

 -30- 

 

  

ஊட  த ோடர்பு  

கேோனிக் ோ துக் ல் 

ஒருங் ிமணப்போளர், ஊட ம் & சமு ோய  ஈடுபோடு 

யுக் ிோீ ியோன   வல் த ோடர்பு  

ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ரம் 

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

  

 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

