
 

 

ஜூன் 19 ஆம் தேேியாகிய இன்று அனைத்து கல்லனைத் தோட்டங்கனையும் 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்வாகம் மீண்டும் ேிைக்கிைது 

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஜூன் 19, 2020) – ப்ராம்ப்ட்டன் நகனர பபாதுமக்கள் பயன்பாட்டுக்கு மீண்டும் 

ேிைந்து, மீட்சி பபறுவேற்காை ேிட்டத்ேின் ஒரு அங்கமாக ஜூன் 19 ஆம் தேேியாகிய இன்று அனைத்து 

கல்லனைத் தோட்டங்களும் மீண்டும் ேிைக்கப்பட்டை. 

கல்லனைத் தோட்டங்கள் ேிங்கள் முேல் ஞாயிறு வனர கானல 7:30 மணி முேல் இரவு 9:00 வனர 

ேிைந்ேிருக்கும். 

நகர நிர்வாகமாைது சமுோயத்ேிைாின் உடல் ஆதராக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்னப மிக ேீவிரமாக 

கருதுகிைது, மற்றும் உடல்ாீேியாை சமூக விலகல் நடவடிக்னககள் இந்ேக் கல்லனைத் தோட்டங்கைில் 

நனடமுனையில் இருக்கும். வருனக ேருபவர்கள் எல்லா தநரங்கைிலும் ஒருவருக்கு ஒருவர் இரண்டு மீட்டர் 

(ஆறு அடி) தூரம் ேள்ைிதய இருக்க வலியுறுத்ேப்படுகிைார்கள் 

இைந்ேவர் உடல் அடக்கம் பசய்யப்படும் தநரங்கைில் அேிகபட்ச தபர் அடங்கிய கூட்டம் 

தசர்ந்துவிட்டால், கல்லனைத்தோட்ட நுனைவாயில்  கேவுகள் மூடப்பட்டுவிடும். உடல் அடக்கம் 

பசய்யப்படும்  தசனவகள் முடிந்ே பின்ைதர கேவுகள் மீண்டும் ேிைக்கப்படும். 

கல்லனைத்தோட்ட அலுவலகமாைது, முன்பேிவின் தபாில் மட்டும் ேிைந்ேிருக்கும்.  இைந்ேவர் உடல் 

அடக்கம் பசய்யப்படுேல் மற்றும் உடல் அடக்கம் பசய்யப்படும் இடம் விற்பனை ஆகிய அத்ேியாவசிய 

தசனவகளும் முன்பேிவின் தபாில் மட்டும்  வைங்கப்படும். முன்பேிவினைச் பசய்துபகாள்ை, 

குடியிருப்புவாசிகள்  905.874.2997 என்ை எண்னண அனைக்கவும். 

கல்லனைத்தோட்ட உப விேி 83-2016 யின் படி நாய்கள் எதுவும் உள்தை அனுமேிக்கப்படமாட்டாது. 

தகாவிட் – 19 போற்று பரவலுக்கு எேிராக உடல் ஆதராக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்புக்காை 

வைிகாட்டுேல்கள் அடங்கிய அைிவிப்பு பலனககள் கல்லனைத்தோட்டத்ேிற்கு பவைியிதலதய பார்னவக்கு 

னவக்கப்படும். ஏதேனும் பிரச்சனைகனை பற்ைி புகார் அைிக்க விரும்பும் குடியிருப்புவாசிகள்,  

கார்ப்பபாதரட் பசக்யூாிட்டி சர்வீசஸ் –ஐ  905.874.2111 என்ை எண்ணில் அனைக்க 

தகட்டுக்பகாள்ைப்படுகிைார்கள். 

ப்ராம்ப்ட்டன் கல்லனைத்தோட்டம் மற்றும் பபரும் கைவான்களுக்காை 25 கல்லனைத்தோட்டங்கனை, 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்வாகமாைது நிர்வாகம் பசய்து வருகிைது.  ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் உள்ை 

கல்லனைத்தோட்டங்கள் அடங்கிய  பட்டியனல இங்தக காணலாம். 

 

https://www.brampton.ca/EN/residents/Cemeteries/Pages/Cemetery-Locations.aspx


 

 

தகாவிட்-19 (COVID-19) பாதுகாப்பு நடவடிக்னககள் 

குடியிருப்புவாசிகள் இதுதபான்ை  கிருமி நாசிைி, னககனைக் கழுவும் சுகாோர பபாருட்கனை ேங்கள் வசம் 

னவத்ேிருந்து ேங்கள் னககனை அடிக்கடி கழுவி சுத்ேமாக னவத்ேிருக்க தகட்டுக்பகாள்ைப்படுகிைார்கள்; 

மற்றும் இருமுேல் , தும்முேலின்தபாது ேங்கள் முைங்னககைில் முகம் புனேத்து இருமதவா தும்மதவா 

பசய்யும்படி தகட்டுக்பகாள்ைப்படுகிைார்கள். ஆபத்துக்கனை போடர்ந்து கண்காணிப்பேற்காக, 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்வாகம் பீல் பப்ைிக் பெல்த் மற்றும் ப்ராம்ப்ட்டன் அவசரநினல தமலாண்னம 

அலுவலகம் ஆகியவற்றுடன்  பநருக்கமாக பசயல்படுகிைது.  வைக்கமாை புதுப்பிப்புகளுக்கு 

www.brampton.ca/covid19  ஐப் பார்னவயிடவும்  மற்றும் ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்வாகம் மற்றும் ாீஜன் 

ஆஃப் பீல் அனமப்னப அணுக 311 என்ை எண்னண அனைக்கவும். 

அைிஞர் கூற்றுக்கள் 

“ நகரத்ேில் உள்ை கல்லனை தோட்டங்கனை மீண்டும் ேிைப்பது என்பது ப்ராம்ப்ட்டன் நகனர மீண்டும் 

ேிைந்து  மீட்சி பபை னவப்பேற்காை எங்கள் ேிட்டத்ேின் ஒரு முக்கியமாை படியாகும். 

குடியிருப்புவாசிகளுக்கு, குைிப்பாக அன்புக்குாியவர்கனை இைந்ேவர்களுக்கு இது எவ்வைவு 

முக்கியமாைது என்பனே நாங்கள் அைிதவாம். குடியிருப்புவாசிகைின் தேனவகள் மற்றும் சமூக சுகாோரம் 

மற்றும் பாதுகாப்பிற்கு முன்னுாினம அைிக்க நாங்கள் விடாமுயற்சியுடன் பசயல்படுகிதைாம்.” 

• தபட்ாிக் ப்ரவுன், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“மீண்டும் ேிைத்ேல் மற்றும் மீட்புக்காை பசயற்குழு மூலம், எங்கள் வசேி அனமப்பு கட்டிடங்கள் மற்றும் 

உபதயாகிப்புக்காை வசேிகனை, மீண்டும் ேிைப்பேற்காை அனைத்னேயும் அடக்கிய அணுகுமுனைனய 

உறுேி பசய்வேற்காக, சமூகத்ேிைருடன் போடர்ந்து அர்த்ேமுள்ை விவாேங்கனை தமற்பகாண்டு 

வருகிதைாம். நகாின் இந்ே முக்கியமாை தசனவனய, பாதுகாப்பாை முனையில்  வைங்க, இந்ே கல்லனைத் 

தோட்டங்கனை நாங்கள் மீண்டும் ேிைக்கிதைாம், இது குடியிருப்புவாசிகள் ேங்கள் அன்புக்குாியவர்கனை 

நினைவுகூை உேவுகிைது.” 

• மார்ட்டின் பமபடய்தராஸ், பிராந்ேிய கவுன்சிலர், வார்டுகள் 3 & 4 ேனலனமப் பபாறுப்பு, மீண்டும் 

ேிைத்ேல் மற்றும் மீட்சி பபறுவேற்காை பணிக்குழு, ப்ரம்ப்ட்டன் நகரம் 

“நகர தசனவகள் மற்றும் வசேி அனமப்புக்கனை பாதுகாப்பாக மீண்டும் ேிைப்பது என்பது, ப்ராம்ப்ட்டன் 

நகரத்ேிற்கும் எங்கள் ஊைியர்களுக்கும் முேன்னமயாை விஷயமாகும். நகர தசனவகனை பபாதுமக்களுக்கு 

பபாறுப்புடனும் பாதுகாப்பாகவும் மீண்டும் ேிைப்பனே உறுேி பசய்வேற்கு, தேனவயாை 

நடவடிக்னககனை நாங்கள் போடர்ந்து தமற்பகாள்தவாம்.” 

• தடவிட் தபர்ாிக், ேனலனம நிர்வாக அேிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

http://www.brampton.ca/covid19


 

 

  

 

 ஊடக போடர்பு  

தமாைிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கினணப்பாைர், ஊடகம் & சமுோய ஈடுபாடு 

யுக்ேிாீேியாை ேகவல் பாிமாற்ைம்  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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