
 

 
 

 

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

2020 ஆம் ஆண்டிற் ோன த ோழிலோளர்  ினம் (Labour Day) அனுசோிப்பு 

 

ப்ரோம்ப்ட்டன், ON (தசப்டம்பர் 2, 2020) – இந்  ஆண்டின் த ோழிலோளர்  ினமோனது தசப்டம்பர் 7, 

 ிங் ட் ிழமமயன்று நி ழ் ிறது. 

 

 ீயமைப்பு மற்றும் அவசர ோலச் கசமவ ள், கபோக்குவரத்துச் கசமவ ள், சட்ட அமலோக் ம், 

சோமலப்பைி ள், POA நீ ிமன்றங் ள் மற்றும் போது ோப்பு கசமவ ள் ஆ ியமவ உள்ளிட்ட மி  

முக் ியமோன கசமவ ள், நமது 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 மின்னஞ்சலுக்கு 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 

பூங் ோக் ளின் போது ோப்பு நடவடிக்ம  ள், மு க்  வசம் அைி ல், மற்றும் க ர்ந்த டுக் ப்பட்ட 

தபோதுக் ட்டிடங் மள மீண்டும்  ிறத் ல் மற்றும் அவற்றில் முன் ப ிவின் கபோில் மட்டுகம நுமழ ல் 

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

 

பட்டோசு த ோளுத்துவ ில் போது ோப்பு 

 

த ோழிலோளர்  ினம் அன்று எந்  வி மோன பட்டோசு வோை கவடிக்ம  மளயும் ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ர 

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

அனும ிக் ப்படுவ ில்மல. 

 

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

நோட் ளில் அனும ிக் ப்படு ின்றது. ஆனோல் த ோழிலோளர்  ினம்  என்பது அ ில் ஒன்று  ிமடயோது. 

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

 

ப்ரோம்ப்ட்டன் கபருந்து கபோக்குவரத்து 

த ோழிலோளர்  ினத் ன்று, ப்ரோம்ப்ட்டன் கபருந்து கபோக்குவரத்து கசமவயோனது, 

ஞோயிற்று ிழமம/விடுமுமற நோளுக் ோன அட்டவமைப்படி இயங்கும், அக  சமயத் ில் சில 

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


 

 

வழித் டங் ள் ரத்து தசய்யப்படும். பயைம் தசய்ய விரும்புகவோர் முன்கூட்டிகய ஞோயிற்று ிழமம  ோல 

அட்டவமையுடன் ஒப்பிட்டுக்த ோள்ளவும் 

 

த ோடர்புக் ோன மமயமோனது  ோமல 7 மைி மு ல் இரவு 9 மைி வமர  ிறந்க  இருக்கும்; இந்  கநரத் ில் 

உ வி ளும்  ிமடக்கும்; அமழப்ப ற் ோன எண் 905 874 2999. 

 

ப்ரமீலியோ, ப்ரோம்ப்ட்டன் க ட்கவ மற்றும் டவுண்டவுன் கபருந்து முமனயங் ள் இருக்கும் பகு ி 

தசயல்படு ின்ற கநரமோனது,  ோமல 6 மைி மு ல் இரவு 9 மைி வமர என்பம  நிமனவூட்டு ிகறோம். 

ட்ோினிட்டி  ோமன் தடர்மினல் மூடப்பட்கட இருக்கும். கபருந்துமுமனயங் ளில் வோடிக்ம யோளர் கசமவ 

 ிமடக்கும் கநரங் மளத் த ோிந்துத ோள்ள வரும   ரவும் www.bramptontransit.com.    

 

கமம்படுத் ப்பட்ட  ோல அட்டவமைப்படி கபருந்து மளத்  தூய்மமப்படுத் ி அவற்றில்  ிருமிநோசினி 

த ளிக்கும் கவமல கமற்த ோள்ளப்படும்.  ஒவ்தவோரு 48 மைிக்த ோரு முமற கபருந்து ளின் அமனத்து 

பரப்பு ள், இயக்குபவர் அமருமிடம் மற்றும் அமனத்து இருக்ம  மளயும்  ிருமிநோசினி த ளித்து 

சு ோ ோரமோ  மவப்பக   ப்ரோம்ப்ட்டன் கபருந்து கபோக்குவரத்து கசமவயின் இலக் ோகும்.  ற்சமயம் 

கபருந்து ள் 24 மைிக்கு ஒருமுமற  ிருமிநோசினி த ளிக் ப்படு ின்றன. கபருந்து முமனயங் ள் மற்றும் 

நிறுத் ங் ளில் உள்ள கமற்பரப்பு ளும்கூட  ினசோி அடிப்பமடயில் தூய்மமப்படுத் ி  ிருமிநோசினி 

த ளித்து சு ோ ோரமோ  மவக் ப்படும் 

 

கபருந்து பயைி ள் மு க்  வசம் அைிந் ிருக்கும்கபோதும் கூட,  கபருந்து முமனயங் ள், மற்றும் கபருந்து 

நிறுத் ங் ளில் கூடிய மட்டில் உடல்ோீ ியோன இமடதவளி விடுவம த் த ோடர்ந்து கபைி வருமோறு ந ோ 

நிர்வோ ம் க ட்டுக்த ோள் ிறது. கபருந்து பயைியர்  ங் ள் ம வசம்  மது உபகயோ த் ிற் ோ   ங் ள் 

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

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

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

நலமில்லோது இருந் ோல், கபருந் ில் பயைம் தசய்வம த்  விர்க் வும்; அரு ோமமயில் இருக் ின்ற 

க ோவிட்-19 ம ிப்பீட்டு மமயத் ில் கசோ மன தசய்துத ோண்டு, தபோது சு ோ ோர அறிவுறுத் ல் மளப் 

பின்பற்றவும்.  

 

பீல் பப்ளிக் தெல்த் அமமப்பின் வழி ோட்டு லின் கபோில், கபருந்து பயைி ள், கபருந்து ளிலும் மற்றும் 

கபருந்து முமனயங் ளிலும் இருக்கும்கபோது, மருத்துவம் அல்லோ  மு க்  வசம் அைிய 

நிமனவூட்டப்படு ிறோர் ள். ஆபத்துக் மளக்  ண் ோைிப்ப ற் ோ , பீல் பப்ளிக் தெல்த் அமமப்பு மற்றும் 

ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ர அவசர ோல கமலோண்மம அலுவல ம் ஆ ிய  னது கூட்டு அமமப்பு ளுடன் 

ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ர நிர்வோ ம் தநருங் ி பைியோற்றி வரு ிறது.  

 

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

புோியவும் மற்றும்கசமவ ள் பற்றிய பு ிய   வல் ளுக்கு www.bramptontransit.com க்கு வரும   ரவும் 

http://www.bramptontransit.com/
http://www.brampton.ca/covid19
http://www.bramptontransit.com/


 

 
 

 

அல்லது @bramptontransit ஐ டுவிட்டோில் பின்பற்றவும். க ள்வி ள் இருப்பின் ப்ரோம்ப்ட்டன் கபருந்து 

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

 

பூங் ோக் ள் மற்றும் தபோழுதுகபோக்கு   

 

க ர்ந்த டுக் ப்பட்ட தபோழுதுகபோக்கு வச ிக் ோன  ட்டிடங் ள் தசப்டம்பர் 8 ஆம் க  ி மீண்டும் 

 ிறக் ப்படும். இவற்றில் முன்ப ிவின் கபோில் மட்டுகம நுமழயலோம்; இவற்றில் உள்ளரங்  நீச்சல் 

குளங் ள், உடல் கு ி சோ ன வச ி ள் மற்றும் குமறந்  அளவிகலயோன நி ழ்ச்சி ள் ஆ ியமவ அடக் ம். 

த ோழிலோளர்  ினத் ிற்குப் பின்னர் துவங் விருக் ின்ற அமனத்து நி ழ்ச்சி ள் மற்றும் கசமவ ள் பற்றிய 

கமலும்   வல் ளுக்கு, மற்றும் ஒரு இடத்ம  முன்ப ிவு தசய்து த ோள்ள வரும   ரவும்: 

www.brampton.ca/recreation. 

 

இலவசமோன, கபோ ிறகபோக் ில் கசர்ந்துத ோள்ளும்படியோன, உடற் கு ிக் ோன வகுப்போனது த ோழிலோளர் 

 ினத் ன்று பூங் ோவில் நமடதபறோது. 

 

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

போருங் ள்; படங் ள் வமரவ ில் இன்னும் பலவற்றில் ! தசயல்போடு ளின் பல ர ங் மள 

www.brampton.ca/recreation  எனும் வமலத் ளத் ில் அணு லோம் 

 

ப்ரோம்ப்ட்டன் நூல ம்  

 

ப்ரோம்ப்ட்டன் நூல   ிமள ள் அமனத்தும்  ற்கபோது மூடப்பட்டுள்ளன. நூல ங் ளில் கபோ ிற கபோக் ில்   

ஜன்னகலோரமோ  தபற்றுக்த ோள்ளும் வச ி  ிமடக் ிறது மற்றும் எட்டு நூல க்  ிமள ளிலும்  

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

24/7 என்ற அடிப்பமடயில்  ிமடக் ிறது.  ங் ளுமடய ப்ரோம்ப்ட்டன் நூல  அட்மட மற்றும் PIN 

எண்மை உபகயோ ித்து இ-புத்  ங் ள், இ-ஆடிகயோபுத்  ங் ள், க ளிக்ம  ஒளிபரப்பு, ஆன்மலன் 

 ற்றல் மற்றும் பலவற்மற டிஜிட்டல் நூல த் ில் தசலவு ஏதுமில்லோமல் க டிப்தபறுங் ள்.  உங் ள் 

 ைக்ம  உபகயோ ித்து  ஒரு ஆன்மலன் நூல  அட்மட தபற இங்கு க்ளிக் தசய்யவும் அல்லது உ வி 

தபறவும். அமனத்து வய ினருக்குமோன தமய்நி ர் நி ழ்ச்சி ளில் பங்க ற் வும் மற்றும்,  ப்ரோம்ப்ட்டன் 

நூல த் ின் மின்னஞ்சல் மு வோி மூலமோ  புது   வல் ள் தபற, ப ிவு தசய்து இமைப்பிலிருங் ள். 

Facebook, Twitter மற்றும் Instagram ஐ @bramptonlibrary இல் பின் த ோடர்ந்து ப்ரோம்ப்ட்டன் 

நூல த்துடன் த ோடர்பிலிருக் வும்.   

 

ப்ரோம்ப்ட்டன் விலங்கு ளுக் ோன கசமவ ள் 

ப்ரோம்ப்ட்டன் விலங்கு ள்  ோப்ப ம்  னடோ  ினம் அன்று மூடப்பட்டிருக்கும்.  

 

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
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
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=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


 

 

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

மைி வமரயும்,  சனி, ஞோயிறு மற்றும் விடுமுமற நோட் ளில்  ோமல 8 மைி மு ல் மோமல 6:30 மைி 

வமரயும் அமலில் இருக்கும்; இது பின் வரும் அமழப்புக் ளுக்கு மட்டுகம தசவிசோய்க் ப்படும்: 

 

• கநோயுற்ற/ ோயப்பட்ட/ஆக்கரோஷமோன வீட்டு மற்றும்  ோட்டு விலங்கு மள பிடித்து தசல்லு ல் 

• ஆக்கரோஷமோன விலங்கு 

• சுற்றித் ிோியும் நோய் 

• நோய்க் டி விசோரமை 

• அமடபட்ட த ருநோமயப் பிடித்து தசல்லு ல் 

• இறந்து  ிடக்கும் விலங் ிமன அ ற்று ல் 

 

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

அமமப்பினர் தசவிசோய்ப்போர் ள். 

. 

 

ஊட  த ோடர்பு 

கமோனிக் ோ துக் ல் 

ஒருங் ிமைப்போளர், 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

