
 

 

நகரின் அரங்கம் மற்றும் பெருநிறுவன அலுவலக கட்டிடங்கள் இப்பெரது 

முன்ெதிவின் பெரில் பெரதுமக்களுக்கரக திறக்கப்ெடுகின்றன  

ப்ரரம்ப்ட்டன், ON (பெப்டம்ெர் 9, 2020) – பகரவிட் – 19 பதரற்று ெரவலல எதிர்பகரள்வதற்கரக ஆறு மரத 

கரலம், நகரின் அரங்கம் உள்ளிட்ட பெரு நிறுவன கட்டிடங்கள் மூடப்ெட்டிருந்தலதத் பதரடர்ந்து, 

முன்ெதிவின் பெரில் அலவ இன்று பெரதுமக்களுக்கரக திறக்கப்ெடுகின்றன. இந்தச் ெமயத்தில் 

பெரகிறபெரக்கில் நுலைவது அனுமதிக்கப்ெடுவதில்லல. 

எலவபயல்லரம் திறந்திருக்கும் (முன்ெதிவின்பெரில் மட்டுபம) 

பெப்டம்ெர் 9 ஆம் பததி துவங்கி, கீழ்க்கரணும் இடங்கள், முன்ெதிவின் பெரிலரன பெலவகளுக்கு மட்டுபம  

திறந்திருக்கும்: 

• ெிட்டி ஹரல், 2 பவலிங்க்டன்  வீதி. பமற்கு 

• ெிவிக் பென்டர், 150 பென்ட்ரல் ெரர்க் ட்லரவ். 

• வில்லியம்ஸ் ெரர்க்பவ ஆெபரஷன்ஸ் பென்டர் , 1975 வில்லியம்ஸ் ெரர்க்பவ ட்லரவ் 

• விலங்குகளுக்கரன பெலவகள், 475 க்லறஸ்லர் ட்லரவ். 

• ெில்டிங் டிவிஷன் அண்ட் என்ஃபெரர்ஸ்பமண்ட் அண்ட் லெ-லர ெர்வீெஸ் ஆஃெிெஸ், 8850 

பமக்லரஃப்லின் பரரட், பதற்கு 

ஜூலல 6 ஆம் பததி துவங்கி ெி ஓ ஏ (POA) பகரர்ட் ஹவுஸ்,   எண் 5, பர லரஸன் புலிவரர்டு  திறந்பத 

இருக்கிறது. 

பமலும் விெரங்களுக்கு வருலக தரவும்: www.brampton.ca/reopening 

இப்பெரது கிலடக்கும் பெலவகள் 

பெப்டம்ெர் 9 ஆம் பததி முதல் கீழ்க்கரணும் பெலவகள் அலனத்தும் முன்ெதிவின் பெரில் மட்டுபம பநரில் 

கிலடக்கப்பெறும்: 

• திருமண உரிமம் அளித்தல் 

• வணிக உரிமம் வைங்குதல் மற்றும் விண்ணப்ெங்கள் லகபயரப்ெமிடுதல்  

• பெரத்து வரி மற்றும் இதர வலக ெணம் பெலுத்தலுக்கரன கரெரளர் கவுன்ட்டர்கள் 

• விெரரலணகளுக்கரன ப்ரரம்ப்ட்டன் நகர பெலவ படஸ்க்குகள் 

• குடியிருப்பு அல்லரத கட்டிடங்களுக்கரன உரிமம் வைங்குதல் மண்டல வரரியரன பெலவகள் 

மற்றும் அறிவிப்பு ெலலக அனுமதிகள் 

http://www.brampton.ca/reopening


 

 

• விலங்குகள் சுவீகரிப்பு, உரிமம் வைங்குதல் மற்றும் விெரரலணகள் 

பமலும் ெல பெலவகள் ஆன்லலனிலும்கூட கிலடக்கின்றன; அவற்லறக் கரண www.brampton.ca எனும் 

வலலத்தளம் பெல்லவும் அல்லது 311 ஐ அலைக்கவும். 

முன்ெதிவு பெய்துபகரள்ளுதல் 

நகரின் பநரடி பெலவகலளப் பெறுவதற்கு, முன்ெதிவு பெய்து பகரள்வது அவெியமரகிறது. 

www.brampton.ca/skiptheline யில் இருக்கின்ற ஸ்கிப் தி லலன் (Skip the Line) மூலமரக நகரின் புதிய 

ஆன்லலன் பெலவகளுக்கரன ெல முன்ெதிவுகலளச் பெய்துபகரள்ள இயலும்.  

தகுதி பெறுவதற்கரக பகட்கப்ெடும் பகள்விகளுக்கு ெதிலளித்த ெின்னர், முன்ெதிவுகலளச் பெய்து 

பகரள்ளலரம், பநரத்லத மரற்றிக்பகரள்ளலரம் அல்லது முன்ெதிலவ ரத்து பெய்து பகரள்ளலரம். 

முன்ெதிந்த ெந்திப்ெில் கலந்துபகரள்ளும்பெரது: 

• உங்கள் முன்ெதிந்த ெந்திப்புக்கு வந்து பெரும் முன்ெரக பதலவயரன அலனத்து ஆவணங்களும் 

உங்களிடம் இருப்ெலத உறுதி பெய்துபகரள்ளுங்கள். 

• ெரியரன பநரத்துக்கு வந்து பெரவும் – முன்ெதிவுக்கரன பநரத்லத தவறவிட்டரல் அல்லது தரமதம் 

பெய்தரல் ெின்பனரரு பததிக்குத்தரன் மறுெதிவு பெய்துபகரள்ள பவண்டியிருக்கும். 

• கட்டிடத்திற்குள் நுலையும் முன்ெரக லக ெரனிட்லடஸர் உெபயரகிக்கவும். 

• உடல்ரீதியரன ெமூக விலகலரக, உங்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் இலடயில் 2 மீட்டர் (6 அடி) 

இலடபவளி விடவும். 

• மருத்துவம் அல்லரத முகக் கவெம் அணிவது கட்டரயமரகும். 

பெரழுதுபெரக்கு லமயங்கள் 

ப்ரரம்ப்ட்டன் நகரின் பதர்ந்பதடுக்கப்ெட்ட பெரழுதுபெரக்கு கட்டிடங்கள் பெப்டம்ெர் 8 ஆம் பததியன்று 

முன்ெதிவின் பெரில் அனுமதிப்ெதற்கரகத்  திறக்கப்ெட்டன. ெங்பகற்ெதற்பகன கிலடக்கும் இடங்களில், 

உடற்தகுதி, நீச்ெல், பெரதுவரன விருப்ெம் பகரண்ட நிகழ்ச்ெிகள் மற்றும் ஸ்பகட்டிங்க் ஆகியன அடங்கும். 

முன்ெதிக்கரன பநர இலடபவளிகலள குடியிருப்புவரெிகள்  www.brampton.ca/recreation எனும் 

வலலத்தளத்தில் ெதிவு பெய்யப்ெட்டலவ மற்றும் பநரடியரக பெல்லுதலுக்கரன நிகழ்ச்ெிகள் (Registered 

and Drop-In Programs) எனும் ெிரிவில் ெரர்லவயிட்டு தங்களுக்கரன பநரத்லதெதிவு பெய்துபகரள்ளலரம். 

முன்ெதிவுகள் அலனத்தும் ஏழு நரட்களுக்கு முன்னதரகபவ ஏற்கப்ெடுகின்றன. இதற்கு மரற்றரக 

குடியிருப்புவரெிகள் 311 என்ற எண்ணில் அலைத்தும் முன்ெதிவு பெய்துபகரள்ளலரம். 

http://www.brampton.ca/
http://www.brampton.ca/skiptheline
http://www.brampton.ca/recreation


 

 

நகரின் கட்டிடங்களில் பமம்ெடுத்தப்ெட்ட ெரதுகரப்பு நடவடிலககள் 

ஒன்ட்படரிபயர அரெரங்கம்  மற்றும் பீல் ப்ப்ளிக் பஹல்த் அலமப்பு ஆகியவற்றுக்கு இணங்க, இந்த 

கட்டிடங்கள் அலனத்திலும் ெரதுகரப்ெிலன உறுதி பெய்வதற்கரக, பமம்ெடுத்தப்ெட்ட ெரதுகரப்பு 

நடவடிக்லககலள  ப்ரரம்ப்ட்டன் நகர நிர்வரகம்   பதரடர்ந்து நலடமுலறப்ெடுத்தும். இந்த பநறிமுலறகள் 

யரவும், வருலக புரிெவர்கள், ஒப்ெந்ததரரர்கள், வரடிக்லகயரளர்கள் மற்றும் ெணியரளர்கள் உள்ளிட்ட 

தனிநெர்கலளப் ெரதுகரக்கவும், ெரத்தியமரன ஆெத்துக்கலள முன்கூட்டிபய தடுக்கவும் அவற்லறக் 

குலறக்கவும் உதவும். 

பமம்ெடுத்தப்ெட்ட ெரதுகரப்பு நடவடிக்லககளில் அடங்குெலவ: 

• பெயல்ெரடுமிக்க தகுதி கண்டறிதல் 

• முகத்திலரகள் மற்றும் தனி நெர் ெரதுகரப்பு ெரதனம் (PPE) 

• பெரதுமக்கலள எதிர்பகரள்ள பவண்டிய கவுன்ட்டர்களின் தடுப்புக்கள் 

• சுத்திகரிப்பு பெய்தல் 

• தூய்லம பெய்தல் மற்றும் கிருமிநீக்குதல் 

• அறிவிப்பு ெலலககள் லவத்தல் 

• ஆட்களின் எண்ணிக்லகலயக் கட்டுப்ெடுத்துதல் 

• ெலரும் ெகிர்ந்துபகரள்ளும் ெணியிடங்களுக்கரன கட்டுப்ெரட்டு முலறகள் 

பகரவிட்-19 பதரற்று ெரவலல ெமரளிப்ெதில் ெமுதரயத்தினருக்கு ஆதரவளிக்கின்ற நகர நிர்வரகத்தின் 

முயற்ெிகள் ெற்றிய பமலும் தகவல்களுக்கு www.brampton.ca/COVID19 எனும் வலலப்ெக்கத்திற்கு வருலக 

புரியவும் அல்லது  @CityBrampton ஐ Twitter, Facebook மற்றும் Instagram இல் ெின் பதரடரவும் 

நகரின் உெ ெட்டங்கள் ெற்றிய பமலும் தகவல்களுக்கு வருலக தரவும்: www.brampton.ca 

 

 

ஊடக பதரடர்பு 
பமரனிக்கர துக்கல் 

ஒருங்கிலணப்ெரளர், ஊடகம் & ெமுதரய ஈடுெரடு  

யுக்திரீதியரன தகவல் பதரடர்பு  

ப்ரரம்ப்ட்டன் நகரம் 

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