
 

 

க ோவிட் -19 பற்றிய புது த வல் ள்: ப்ரோம்ப்ட்டன் நீதிமன்றம் ஜூலை 6 ஆம் கததி திறக் விருக் ிறது,  

நீர் ததளிப்போன் பூங் ோ கமலட ள் கவலை தெய்யும் கநரம் நீட்டிக் ப்பட்டது  

ப்ரோம்ப்ட்டன், ON (ஜூலை 6, 2020) – ப்ரோம்ப்ட்டன் ந லர மீண்டும் திறப்பது மற்றும் மீட்ெி 

தபறுவதற் ோன திட்டத்தின் ஒரு அங் மோ , ஜூலை 6 ஆம் கததி பிரகதெ குற்றங் ளுக் ோன ப்ரோம்ப்ட்டன் 

நீதிமன்றம் திறக் ப்படவிருக் ிறது, மற்றும் நீர் ததளிப்போன் பூங் ோ கமலட ள் திறந்திருக்கும் கநரம் 

நீட்டிக் ப்படு ிறது.  

ந ர நிர்வோ மோனது ெமுதோயத்தின் சு ோதோரம் மற்றும் போது ோப்பிலன தபோிதும்  ருத்தில் த ோள் ிறது, 

மற்றும் போது ோப்பு நடவடிக்ல  ள் கமற்த ோள்ளப்பட்டபடிகய இருக்கும். 

நீதிமன்றம் 

ஒன்ட்கடோிகயோ நீதிமன்றத்தின்  ீழோ ,  எண் 5 கர ைோஸன் புலிவோர்டு- இல் அலமந்திருக் ின்ற 

குற்றங் ளுக் ோன பிரகதெ நீதிமன்றம் ஜூலை 6 ஆம் கததி திறக் விருக் ிறது. 

நீதிமன்ற வளோ த்திற்கு வருபவர் ள் அறிவிப்பு பைல  ளில் இடுல யிடப்பட்ட அலனத்துக் 

குறி லளயும் வழிமுலற லளயும் பின்பற்ற கவண்டும். உள்நுலழவதற்த ன மட்டுகம ஒதுக் ப்பட்ட ஒரு-

வழிப்போலத நுலழவு  தவு இருக்கும், அங்கு வருல யோளர் ள் ஒரு போது ோப்பு  ோவைரோல் 

வரகவற் ப்படுவோர் ள். போர்லவயோளர் ள் நுலழவதற்கு முன் அறிவிப்பு பைல  ளில்  ோட்ெிக்கு 

லவக் ப்பட்ட COVID-19  ததோற்றுப்பரவலைத் தடுக்  தமக்குத்தோகம என்ன தெய்துத ோள்ள கவண்டும் 

என்ற க ள்வி லள மதிப்போய்வு தெய்துத ோள்ளுமோறு க ட்டுக்த ோள்ளப்படு ிறோர் ள். உள்கள 

நுலழந்தவுடன் ல  சுத்தி ோிப்பு திரவம் வழங் ப்படும். வருல யோளர் ள் தங் ள் வோிலெக் ிரமத்திற் ோன 

ெீட்டிலனப் தபறுவதற்கு  த வல்  வுன்ட்டலர அணு ைோம். 

வோிலெயில் நிற்பவர் ளின் எண்ணிக்ல   வரம்பிலன அலடந்துவிட்டோல், வருல யோளர் ள் தங் ள் 

தமோலபல் ததோலைதபெி எண்லணக் த ோடுத்து, உலரச் தெய்தி வழியோ  வோிலெக் ிரம எண்லணப் அதில் 

தபறுமோறு க ட்டுக்த ோள்ளப்படுவோர் ள்.  ட்டிடத்திற்குள் நுலழவதற்த ன அறிவுறுத்தும் உலரச் தெய்தி 

வரும் வலர அவர் ள் தவளிகய  ோத்திருக்குமோறு க ட்டுக்த ோள்ளப்படுவோர் ள். தலரயில் பை 

வண்ணங் ளில் குறியிடப்பட்ட அலடயோளங் ள், போர்லவயோளர் லள  ட்டிடத்தின் தவவ்கவறு கெலவ 

பகுதி ளுக்கு தெல்வதற் ோன வழிலயக்  ோட்டும். 

பிரகதெ குற்றவியல் ெட்ட விஷயங் ள்/வழக்கு ள் அலனத்துகம,  2020 ஆம் ஆண்டு, தெப்டம்பர் மோதம் 11 

ஆம் கததி வலர ஒத்திலவக் ப்படும் என்பலத அறியவும். இந்த அறிவிக்ல யின் ஒரு பிரதி 

ஒன்ட்கடோிகயோ நீதிமன்ற வலைத்தளத்தில் இல்  ிலடக் ப்தபறு ிறது. 

நீர் ததளிப்போன் பூங் ோ கமலட ள் 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ontariocourts.ca%2Focj%2Fnotice-to-public-regarding-provincial-offences-act-matters%2F&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C72a4775801b64ab4fda008d821e3e559%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637296609976822083&sdata=2Wbfq%2BU68sex7kIBj4zgV%2F33WEQkE4Zhhr4WA%2BwRYqs%3D&reserved=0


 

 

ஜூலை 6 ஆம் கததி துவங் ி நீர் ததளிப்போன் பூங் ோ கமலட ள் திறந்திருக்கும் கநரம் நீட்டிக் ப்படு ிறது. 

ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ோில் இருக் ின்ற இந்த நீர் ததளிப்போன் பூங் ோ கமலட ள்  ோலை 10 மணி முதல் இரவு 8 

மணி வலர என்பதற்கு பதிைோ ,   ோைநிலை அனுமதிக்கும் பட்ெத்தில்,  ோலை 9 மணி முதல் இரவு 9 மணி 

வலர திறந்திருக்கும். இந்த  நீர் ததளிப்போன் பூங் ோ கமலட ள் அலமந்திருக்கும் இடங் ளுக் ோன 

பட்டியலைக்  ோண வருல  புோியவும்: www.brampton.ca/recreation. 

க ோவிட்-19 போது ோப்பு நடவடிக்ல  ள் 

உடல்ோீதியோன ெமூ விை லை ஒவ்தவோருவரும் கபணி வர கவண்டும் என பீல் ப்ப்ளிக் தெல்த் 

அலமப்பும் ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ர நிர்வோ மும் வலியுறுத்து ின்றன. உங் ள் ல  லள குலறந்தது 20 

தநோடி ளோவது அடிக் டி கதய்த்துக்  ழுவுவதன் மூைம் ல  லளச் சு ோதோரமோ  லவத்துக்த ோள்ளு ின்ற 

பழக் ம் ஏற்படுத்திக்த ோள்ள உறுதி த ோள்ளுங் ள், மற்றும் எங்கு தென்றோலும் ஆல் ெோல் 

அடிப்பலடயிைோன ல  சுத்தி ோிப்பிலய உபகயோ ியுங் ள். இருமும்கபோதும் தும்மலின்கபோது ஒரு டிஷ்யூ 

கபப்பலரக் த ோண்கடோ அல்ைது மு த்லத முழங்ல  ளில் புலதத்தபடிகயோ அலதச்  தெய்யுங் ள் மற்றும் 

அதன் பின்னர் உங் ள் ல  லளக்  ழுவிக்த ோள்ளுங் ள். 

உங் ளுக்கு உடல் நைமில்ைோதது கபோை நீங் ள் உணர்ந்தோல், தயவு தெய்து நீதிமன்றத்திற்க ோ அல்ைது 

நீர் ததளிப்போன் பூங் ோ கமலட ள் இருக்கும் இடங் ளுக்க ோ தெல்ை கவண்டோம். 

http://www.brampton.ca/recreation

