
 
 

 

 

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

2020 ஆம் ஆண்டிற் ோன குடிமை விடுமுமை  ினம் (Civic Holiday) அனுசோிப்பு 

 

ப்ரோம்ப்ட்டன், ON (ஜூமை 29, 2020) – இந்  ஆண்டின் குடிமை விடுமுமை  ினைோனது ஆ ஸ்டு 3, 

 ிங் ட் ிழமையன்று நி ழ் ிைது. 

 

பீல் ப்ப்ளிக் தெல்த்  (Peel Public Health) லிருந்து தபற்ை வழி ோட்டு லின் கபோிலும், ைற்றும் நைது 

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

தபோழுதுகபோக்கு ைற்றும் சமு ோய மையங் ள், ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ர நூை க்  ிமள ள் உள்ளிட்ட  இ ர 

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

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

 

 ீயமணப்பு ைற்றும் அவசர ோைச் கசமவ ள், கபோக்குவரத்துச் கசமவ ள், சட்ட அைைோக் ம், 

சோமைப்பணி ள், POA நீ ிைன்ைங் ள் ைற்றும் போது ோப்பு கசமவ ள் ஆ ியமவ உள்ளிட்ட ைி  

முக் ியைோன கசமவ ள், நைது சமூ த் ினருக்கு ஆ ரவளிப்ப ற் ோ , வழக் ம்கபோல் த ோடர்ந்து 

தசயல்படும். 

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

தவளியில்) என்ை எண் மள அமழக் ைோம், Brampton 311 தசயலிமய [ஆப் ஸ்கடோர்(App Store) அல்ைது 

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

வமைத் ளத் ிற்கு வரும   ரைோம்  அல்ைது  311@brampton.ca என்னும் ைின்னஞ்சலுக்கு அனுப்பைோம். 

ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ரம் அல்ைது பீல் பிரோந் ியம் த ோடர்போன  விஷயங் ளுக்கு 24/7 என்ை முமையில் 

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

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

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

பட்டோசு த ோளுத்துவ ில் போது ோப்பு 

 

குடிமை விடுமுமை  ினம் அன்று எந்  வி ைோன பட்டோசு வோண கவடிக்ம  மளயும் ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ர 

நிர்வோ ம் நடத்துவ ில்மை என்பதுடன்  னி நபர் ளும் பட்டோசு தவடிப்பது/த ோளுத்துவது 

அனுை ிக் ப்படுவ ில்மை. 

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


 

 

 

ஒரு ஆண்டில் ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ோில்  னி நபர் பட்டோசு தவடிப்பது/த ோளுத்துவது குைிப்பிட்ட நோன்கு 

நோட் ளில் அனுை ிக் ப்படு ின்ைது. ஆனோல் குடிமை விடுமுமை  ினம்  என்பது அ ில் ஒன்று  ிமடயோது. 

கைலும்   வல் ளுக்கு வரும  புோியவும்: www.brampton.ca/bylaws.   

 

ப்ரோம்ப்ட்டன் கபருந்து கபோக்குவரத்து 

குடிமை விடுமுமை நோளன்று, ப்ரோம்ப்ட்டன் கபருந்து கபோக்குவரத்து கசமவயோனது, 

ஞோயிற்று ிழமைக் ோன அட்டவமணப்படி இயங்கும், அக  சையத் ில் சிை வழித் டங் ள் ரத்து 

தசய்யப்பட்டு தசயல்படும். பயணம் தசய்ய விரும்புகவோர் முன்கூட்டிகய ஞோயிற்று ிழமை  ோை 

அட்டவமணயுடன் ஒப்பிட்டுக்த ோள்ளவும். 

 

அமனத்து கபருந்து முமனயங் ளிலும் வோடிக்ம யோளர் கசமவ  வுன்ட்டர் ள் மூடப்பட்டிருக்கும். 

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

தசயல்படு ின்ை கநரைோனது,  ோமை 6 ைணி மு ல் இரவு 9 ைணி வமர.த ோடர்புக் ோன மையைோனது 

 ோமை 6 ைணி மு ல் இரவு 9 ைணி வமர  ிைந்க  இருக்கும்; இந்  கநரத் ில் உ வி ளும்  ிமடக்கும்; 

அமழப்ப ற் ோன எண் 905 874 2999. 

 

கைம்படுத் ப்பட்ட  ோை அட்டவமணப்படி கபருந்து மளத்  தூய்மைப்படுத் ி அவற்ைில்  ிருைிநோசினி 

த ளிக்கும் கவமை கைற்த ோள்ளப்படும்.  ஒவ்தவோரு 48 ைணிக்த ோரு முமை கபருந்து ளின் அமனத்து 

பரப்பு ள், இயக்குபவர் அைருைிடம் ைற்றும் அமனத்து இருக்ம  மளயும்  ிருைிநோசினி த ளித்து 

சு ோ ோரைோ  மவப்பக   ப்ரோம்ப்ட்டன் கபருந்து கபோக்குவரத்து கசமவயின் இைக் ோகும்.  ற்சையம் 

கபருந்து ள் 24 ைணிக்கு ஒருமுமை  ிருைிநோசினி த ளிக் ப்படு ின்ைன. கபருந்து முமனயங் ள் ைற்றும் 

நிறுத் ங் ளில் உள்ள கைற்பரப்பு ளும்கூட  ினசோி அடிப்பமடயில் தூய்மைப்படுத் ி  ிருைிநோசினி 

த ளித்து சு ோ ோரைோ  மவக் ப்படும் 

 

கபருந்து பயணி ள் மு க்  வசம் அணிந் ிருக்கும்கபோதும் கூட,  கபருந்து முமனயங் ள், ைற்றும் கபருந்து 

நிறுத் ங் ளில் கூடிய ைட்டில் உடல்ோீ ியோன இமடதவளி விடுவம த் த ோடர்ந்து கபணி வருைோறு ந ோ 

நிர்வோ ம் க ட்டுக்த ோள் ிைது. கபருந்து பயணியர்  ங் ள் ம வசம்  ைது உபகயோ த் ிற் ோ   ங் ள் 

தசோந்    ிருைி நோசினி, ம  மளக்  ழுவும் சு ோ ோர தபோருட் மள மவத் ிருந்து  ங் ள் ம  மள 

அடிக் டி  ழுவி சுத் ைோ  மவத் ிருக்  க ட்டுக்த ோள்ளப்படு ிைோர் ள்; இருமும்கபோதும், தும்மும்கபோதும் 

 ங் ள் முழங்ம யில் மு ம் பும த்துக் த ோள்ளுைோறு க ட்டுக்த ோள்ளப்படு ிைோர் ள். உங் ளுக்கு உடல் 

நைைில்ைோது இருந் ோல், கபருந் ில் பயணம் தசய்வம த்  விர்க் வும்; அரு ோமையில் இருக் ின்ை 

க ோவிட்-19 ை ிப்பீட்டு மையத் ில் கசோ மன தசய்துத ோண்டு, தபோது சு ோ ோர அைிவுறுத் ல் மளப் 

பின்பற்ைவும்.  

 

பீல் பப்ளிக் தெல்த் அமைப்பின் வழி ோட்டு லின் கபோில், கபருந்து பயணி ள், கபருந்து ளிலும் ைற்றும் 

கபருந்து முமனயங் ளிலும் இருக்கும்கபோது, ைருத்துவம் அல்ைோ  மு க்  வசம் அணிய 

http://www.brampton.ca/bylaws


 
 

 

 

நிமனவூட்டப்படு ிைோர் ள். ஆபத்துக் மளக்  ண் ோணிப்ப ற் ோ , பீல் பப்ளிக் தெல்த் அமைப்பு ைற்றும் 

ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ர அவசர ோை கைைோண்மை அலுவை ம் ஆ ிய  னது கூட்டு அமைப்பு ளுடன் 

ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ர நிர்வோ ம் தநருங் ி பணியோற்ைி வரு ிைது.  

 

வழக் ப்படியோன புதுத்   வல் ளுக்கு  www.brampton.ca/covid19 எனும் வமைத் ளத் ிற்கு வரும  

புோியவும் ைற்றும்கசமவ ள் பற்ைிய பு ிய   வல் ளுக்கு www.bramptontransit.com க்கு வரும   ரவும் 

அல்ைது @bramptontransit ஐ டுவிட்டோில் பின்பற்ைவும். க ள்வி ள் இருப்பின் ப்ரோம்ப்ட்டன் கபருந்து 

கபோக்குவரத் ின் த ோடர்பு மையத்ம   905.874.2999.இல் த ோடர்பு த ோள்ளவும் 

 

பூங் ோக் ள் ைற்றும் தபோழுதுகபோக்கு   

 

 ிைந் ிருக் ின்ை ைற்றும் மூடப்பட்டுள்ள பூங் ோக் ள் ைற்றும் தபோழுதுகபோக்கு வச ி ள் பற்ைிய 

பட்டியலுக்கு, இங்கு க்ளிக் தசய்யவும்.  

 

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

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

அலுவைர் ளோல் போசத்துடன் வழங் ப்படு ின்ை நி ழ்நிமை பயிற்சித்  ிட்டைோ ிய தரக் அட் கெோம் (Rec 

At Home) வழியோ  சுயைோ  பயிற்சி தசய்துத ோள்ளுங் ள்! தரக் அட் கெோம் (Rec At Home)  ளைோனது  

www.brampton.ca/recreation என்னும் வமைத் ளத் ில்  ிமடக் ின்ைது. 

 

இந்  க ோமடப் பருவத் ில், 4 மு ல் 10 வயதுமடய குழந்ம  ளுக் ோ  ைோற்ைம் தசய்யப்பட்ட 

க ோமடப்பருவ மு ோம் மள ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ர நிர்வோ ம் வழங்கு ிைது. இந்  மு ோம் ள் வோரோவோரம் 

 ிங் ள் மு ல் தவள்ளிவமர  ோமை 9 ைணி மு ல் ைோமை 5 ைணி வமர நமடதபறு ிைது. ப ிவு தசய்வது 

எப்படி என்ப ற்கு வரும   ரவும்: www.brampton.ca/recreation.  

 

ப்ரோம்ப்ட்டன் நூை ம்  

 

க ோவிட் 19 த ோற்று பரவமை முன் கூட்டிகய  டுக்குமு ைோ , ப்ரோம்ப்ட்டன் நூை   ிமள ள் அமனத்தும் 

அடுத்  அைிவிப்பு வரும் வமர மூடப்படு ின்ைன. க ர்ந்த டுக் ப்பட்ட சிை நூை ங் ளில் கபோ ிை 

கபோக் ில்   ஜன்னகைோரைோ  தபற்றுக்த ோள்ளும் வச ி  ிமடக் ிைது ைற்றும் எட்டு நூை க்  ிமள ளில்  

 ிருப்பிக்த ோடுக் ப்படும் புத்  ங் மள தவளிப்புைைோ  இருக்கும் தபட்டி ளில் இட்டுச்தசல்லும் வச ி 

24/7 என்ை அடிப்பமடயில்  ிமடக் ிைது.  ங் ளுமடய ப்ரோம்ப்ட்டன் நூை  அட்மட ைற்றும் PIN 

எண்மண உபகயோ ித்து இ-புத்  ங் ள், இ-ஆடிகயோபுத்  ங் ள், க ளிக்ம  ஒளிபரப்பு, ஆன்மைன் 

http://www.brampton.ca/covid19
http://www.bramptontransit.com/
https://letsconnect.brampton.ca/recovery-reopenings-and-closures?preview=true
http://www.brampton.ca/recreation
http://www.brampton.ca/recreation
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bramptonlibrary.ca%2Findex.php%2Fborrow%2Fcurbside-pickup&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C495f17fe501d46030e9d08d83002a6bd%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637312135231010362&sdata=HGOYCQKQPMWtWp7cfzZPdaV7Ati%2BXzYfjk6C%2FQ4sFRU%3D&reserved=0


 

 

 ற்ைல் ைற்றும் பைவற்மை டிஜிட்டல் நூை த் ில் தசைவு ஏதுைில்ைோைல் க டிப்தபறுங் ள். உங் ள் 

 ணக்ம  உபகயோ ித்து  ஒரு ஆன்மைன் நூை  அட்மட தபை இங்கு க்ளிக் தசய்யவும் அல்ைது உ வி 

தபைவும். அமனத்து வய ினருக்குைோன தைய்நி ர் நி ழ்ச்சி ளில் பங்த டுக் வும் ைற்றும்  க ோமடப்பருவ 

 ிளப் ளுக்கு இங்கு ப ிவு தசய்யவும்: 0-12 வயது குழந்ம  ளுக்கு, ப்ரோம்ப்ட்டன் பிதரய்ன் க ம் 

(Brampton Brain Game), டீன் சம்ைர் ோீடிங் க்ளப் (Teen Summer Reading Club), ைற்றும் வயது 

வந்க ோருக் ோன  சம்ைர் ோீடிங் க்ளப் (Summer Reading Club) ஆ ியமவ.  ப்ரோம்ப்ட்டன் நூை த் ின் 

ைின்னஞ்சல் மு வோி மூைைோ  புது   வல் ள் தபை, ப ிவு தசய்து இமணப்பிலிருங் ள்; ைற்றும்  

Facebook, Twitter ைற்றும் Instagram @bramptonlibrary ஆ ியவற்ைில் பின் த ோடர்ந்து ப்ரோம்ப்ட்டன் 

நூை த்துடன் த ோடர்பிலிருக் வும்.  

 

 

ப்ரோம்ப்ட்டன் விைங்கு ளுக் ோன கசமவ ள் 

ப்ரோம்ப்ட்டன் விைங்கு ள்  ோப்ப ம்  னடோ  ினம் அன்று மூடப்பட்டிருக்கும்.  

 

சோமை ளில் விைங்கு ள்  ட்டுப்போடு என்பது  ிங் ள் மு ல் தவள்ளி வமர  ோமை 7 ைணி மு ல் இரவு 10 

ைணி வமரயும்,  சனி, ஞோயிறு ைற்றும் விடுமுமை நோட் ளில்  ோமை 8 ைணி மு ல் ைோமை 6:30 ைணி 

வமரயும் அைலில் இருக்கும்; இது பின் வரும் அமழப்புக் ளுக்கு ைட்டுகை தசவிசோய்க் ப்படும்: 

 

• கநோயுற்ை/ ோயப்பட்ட/ஆக்கரோஷைோன வீட்டு ைற்றும்  ோட்டு விைங்கு மள பிடித்து தசல்லு ல் 

• ஆக்கரோஷைோன விைங்கு 

• சுற்ைித் ிோியும் நோய் 

• நோய்க் டி விசோரமண 

• அமடபட்ட த ருநோமயப் பிடித்து தசல்லு ல் 

• இைந்து  ிடக்கும் விைங் ிமன அ ற்று ல் 

 

இந்  கநரங் ளுக்கு அப்போல், அவசர  ோை அமழப்புக் ளுக்கு ைட்டுகை விைங்கு  ட்டுப்போட்டு 

அமைப்பினர் தசவிசோய்ப்போர் ள். 

 

  

 

 
 

ஊட  த ோடர்பு 

கைோனிக் ோ 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://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bramptonlibrary.ca%2Findex.php%2Fdigitallibrary&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C495f17fe501d46030e9d08d83002a6bd%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637312135231020354&sdata=0lUBPFdRoV1%2FeFoZDjMxQiEvLeDGGfDK2UlXe8z1Bx8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bramptonlibrary.ca%2Findex.php%2Fabout%2Fget-a-library-card&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C495f17fe501d46030e9d08d83002a6bd%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637312135231020354&sdata=zSVZY3bKlLHXg8pZ6aNoK09dBAlwRjmCR5vcMVwAuEM%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbramptonlibrary.readsquared.com%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C495f17fe501d46030e9d08d83002a6bd%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637312135231030352&sdata=CzRgNUxO6RZxp%2BwaS7RRdGeXtT3fJ2MdNB%2BktoHtDnM%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbramptonlibrary.readsquared.com%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C495f17fe501d46030e9d08d83002a6bd%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637312135231030352&sdata=CzRgNUxO6RZxp%2BwaS7RRdGeXtT3fJ2MdNB%2BktoHtDnM%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fsubscriptions.librarycustomer.org%2FSubscriptionOptIn%3Ft%3D60ABED3E-7931-4D09-8D5A-1D1C133B9D1C&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C495f17fe501d46030e9d08d83002a6bd%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637312135231030352&sdata=OgkY4Va5wkomJyLJbRjcbMrvbOEbmIEn6HqlvH%2FF90U%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fsubscriptions.librarycustomer.org%2FSubscriptionOptIn%3Ft%3D60ABED3E-7931-4D09-8D5A-1D1C133B9D1C&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C495f17fe501d46030e9d08d83002a6bd%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637312135231030352&sdata=OgkY4Va5wkomJyLJbRjcbMrvbOEbmIEn6HqlvH%2FF90U%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

