
 

 
 

 

 

க ோவிட்-19 த ோற்று பரவலின்கபோது ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ோில் 2020 ஆம் 

ஆண்டிற் ோன நன்றி நவிலல்  

 

ப்ரோம்ப்ட்டன், ON (அக்கடோபர் 6, 2020) – இந்  ஆண்டின் நன்றி நவிலல் அக்கடோபர் 12 ஆம் க  ி 

 ிங் ட் ிழமையன்று நி ழ் ிறது. 

 

 ீயமைப்பு ைற்றும் அவசர ோலச் கசமவ ள், கபோக்குவரத்துச் கசமவ ள், சட்ட அைலோக் ம், 

சோமலப்பைி ள், POA நீ ிைன்றங் 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 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 ைின்னஞ்சலுக்கு 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 மு க்  வசம் 

அைி ல், அல்லது க ர்ந்த டுக் ப்பட்ட தபோதுக் ட்டிடங் மள ைீண்டும்  ிறத் ல் ைற்றும் அவற்றில் முன் 

ப ிவின் கபோில் ைட்டுகை நுமழ ல் ஆ ிய விஷயங் ள் அடங்கும். கைலும்   வல் ளுக்கு வரும  

புோியவும்: www.brampton.ca/covid19 

 

 

பட்டோசு த ோளுத்துவ ில் போது ோப்பு 

 

நன்றி நவிலல்  ினம் அன்று எந்  வி ைோன பட்டோசு வோை கவடிக்ம  மளயும் ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ர 

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

அனுை ிக் ப்படுவ ில்மல 

 

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

நோட் ளில் அனுை ிக் ப்படு ின்றது. ஆனோல் நன்றி நவிலல்  ினம் என்பது அ ில் ஒன்று  ிமடயோது. 

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

 

 

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


 

 

ப்ரோம்ப்ட்டன் கபருந்து கபோக்குவரத்து 

 

நன்றி நவிலல்  ினத் ில்  ப்ரோம்ப்ட்டன் கபருந்து கபோக்குவரத்து கசமவயோனது, 

ஞோயிற்றுக் ிழமை/விடுமுமற நோளுக் ோன அட்டவமைப்படி இயங்கும், அக  சையத் ில் சில 

வழித் டங் ள் ரத்து தசய்யப்படும். பயைம் தசய்யும் முன்ன ோ   ோல அட்டவமையுடன் சோிபோர்த்துக் 

த ோள்ளவும். 

 

த ோடர்புக் ோன மையைோனது  ோமல 9 ைைி மு ல் ைோமல 6 ைைி வமர  ிறந்க  இருக்கும்; இந்  

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

 

வோடிக்ம யோளர் கசமவ மையங் ள் மூடப்பட்டிருக்கும் ைற்றும்  ப்ரைீலியோ, ப்ரோம்ப்ட்டன் க ட்கவ ைற்றும் 

டவுண்டவுன் கபருந்து முமனயங் ள் இருக்கும் பகு ி  ோமல 6 ைைி மு ல் இரவு 9 ைைி வமர 

தசயல்படும். ட்ோினிட்டி  ோைன் தடர்ைினல் மூடப்பட்கட இருக்கும்.  

 

கைம்படுத் ப்பட்ட  ோல அட்டவமைப்படி கபருந்து மளத்  தூய்மைப்படுத் ி அவற்றில்  ிருைிநோசினி 

த ளிக்கும் கவமல கைற்த ோள்ளப்படும்.  ஒவ்தவோரு 48 ைைிக்த ோரு முமற கபருந்து ளின் அமனத்து 

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

சு ோ ோரைோ  மவப்பக   ப்ரோம்ப்ட்டன் கபருந்து கபோக்குவரத்து கசமவயின் இலக் ோகும்.  ற்சையம் 

கபருந்து ள் 24 ைைிக்கு ஒருமுமற  ிருைிநோசினி த ளிக் ப்படு ின்றன. கபருந்து முமனயங் ள் ைற்றும் 

நிறுத் ங் ளில் உள்ள கைற்பரப்பு ளும்கூட  ினசோி அடிப்பமடயில் தூய்மைப்படுத் ி  ிருைிநோசினி 

த ளித்து சு ோ ோரைோ  மவக் ப்படும் 

 

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

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

நிர்வோ ம் க ட்டுக்த ோள் ிறது. கபருந்து பயைியர்  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 ிறோர் ள்; இருமும்கபோதும், தும்மும்கபோதும் 

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

நலைில்லோது இருந் ோல், கபருந் ில் பயைம் தசய்வம த்  விர்க் வும்; அரு ோமையில் இருக் ின்ற 

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

பின்பற்றவும்.  

 

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

கபருந்து முமனயங் ளிலும் இருக்கும்கபோது, உங் ள் மூக்கு, வோய் ைற்றும்  ோமடமய ைமறத் படி,  

ைருத்துவம் அல்லோ  மு க்  வசம் அைிய நிமனவூட்டப்படு ிறோர் ள். ஆபத்துக் மளக் 

 ண் ோைிப்ப ற் ோ , பீல் பப்ளிக் தெல்த் அமைப்பு ைற்றும் ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ர அவசர ோல கைலோண்மை 

அலுவல ம் ஆ ிய  னது கூட்டு அமைப்பு 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 ைற்றும்கசமவ ள் பற்றிய பு ிய   வல் ளுக்கு www.bramptontransit.com க்கு வரும   ரவும் 

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

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

 

 

ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ர தபோழுதுகபோக்கு 

 

தபோழுதுகபோக்கு மையங் ள் நன்றி நவிலல்  ினம் அன்று மூடப்பட்டு  க ர்ந்த டுக் ப்பட்ட இடங் ளுக்கு 

முன்ப ிவின் கபோில் வரும  புோிய அக்கடோபர் 13 ஆம் க  ி ைீண்டும்  ிறக் ப்படும்.  அமனத்து 

தபோழுதுகபோக்கு நி ழ்ச்சி ள் ைற்றும் கசமவ ள் பற்றிய கைலும்   வல் ளுக்கும், ைற்றும் ஒரு இடத்ம  

எப்படி முன்ப ிவு தசய்து த ோள்வது என அறியவும் வரும   ரவும்: www.brampton.ca/recreation. 

 

 

ஒரு ஆன்மலன் பயிற்சிவகுப்மப பின்பற்றுவ ன் மூலம் வீட்டில் இருந் படிகய 

தசயல்போட்டுடனும் ஈடுபோட்டுடனும் த ோடர்ந்து இருங் ள். உங் ள் முழு உடல்  கு ிமய 

 ச்சி ைோ  மவத் ிருக்  முயற்சி தசய்யுங் ள்;  ோ ி ப்பூக் ள்,  ோ ி  தபோம்மை 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 ந ர பூங் ோக் ளில் இமலயு ிர் ோல  குப்மப மள அ ற்றி சுத் ம் தசய் ல் 

 

இமலயு ிர் ோல குப்மப மள அ ற்றி சுத் ம் தசய்யும் பைியின் ஒரு அங் ைோ  நைது ந ோில்  – உங் ள் 

வீட்மடச் சுற்றி, உள்ளூர் பூங் ோக் ளில், உங் ள் வியோபோர ஸ் லங் ளுக்கு முன்னோல் - இருக் ின்ற 

குப்மப மள அ ற்றி சுத் ம் தசய்ய சில நிைிடங் ள் தசலவு தசய்யுங் ள்.  www.brampton.ca/cleanup இல் 

ஆன்மலனில் ப ிவு தசய்துத ோள்வ ன் மூலம் சுத் ம் தசய்வ ற் ோன உப ரைத்த ோகுப்பிமன நீங் ள் 

தபறலோம். ஆன் மலனில் எங் ளுமடய  “பீ மலக்  ி பில் (Be like Bill)” பிரச்சோரத்ம   ண்டிப்போ  

போர்த்து, ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ரவோசி ஒருவர் இ ற் ோன வழிமய எப்படி  ோட்டு ிறோர் ைற்றும் பசுமை  ோக் ம் 

ஒன்மற எப்படி தசய் ிறோர் என்று த ோிந்துத ோள்ளுங் ள்.  . 

 

ப்ரோம்ப்ட்டன் நூல ம் 

 

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

ஜன்னகலோரைோ  தபற்றுக்த ோள்ளும் வச ி அக்கடோபர் 12 ஆம் க  ி  ிமடக் ோது.   ங் ளுமடய 

http://www.brampton.ca/covid19
http://www.bramptontransit.com/
http://www.twitter.com/BramptonTransit
http://www.brampton.ca/recreation
http://www.brampton.ca/recreation
http://www.brampton.ca/cleanup
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


 

 

ப்ரோம்ப்ட்டன் நூல  அட்மட ைற்றும் PIN எண்மை உபகயோ ித்து இ-புத்  ங் ள், இ-

ஆடிகயோபுத்  ங் ள், க ளிக்ம  ஒளிபரப்பு, ஆன்மலன்  ற்றல் ைற்றும் பலவற்மற டிஜிட்டல் நூல த் ில் 

தசலவு ஏதுைில்லோைல் க டிப்தபறுங் ள்.  உங் ள்  ைக்ம  உபகயோ ித்து  ஒரு ஆன்மலன் நூல  

அட்மட தபற இங்கு க்ளிக் தசய்யவும் அல்லது உ வி தபறவும். அமனத்து வய ினருக்குைோன தைய்நி ர் 

நி ழ்ச்சி ளில் பங்க ற் வும் ைற்றும்,  ப்ரோம்ப்ட்டன் நூல த் ின் ைின்னஞ்சல் மு வோி மூலைோ  புது 

  வல் ள் தபற, ப ிவு தசய்து இமைப்பிலிருங் ள். Facebook, Twitter ைற்றும் Instagram ஐ 

@bramptonlibrary இல் பின் த ோடர்ந்து ப்ரோம்ப்ட்டன் நூல த்துடன் த ோடர்பிலிருக் வும்.   

 

ப்ரோம்ப்ட்டன் விலங்கு ளுக் ோன கசமவ ள் 

 

ப்ரோம்ப்ட்டன் விலங்கு ள்  ோப்ப ம் நன்றி நவிலல்  ினம் அன்று மூடப்பட்டிருக்கும்.  

  

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

ைைி வமரயும்,  சனி, ஞோயிறு ைற்றும் விடுமுமற நோட் ளில்  ோமல 8 ைைி மு ல் ைோமல 6:30 ைைி 

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

 

• கநோயுற்ற/ ோயப்பட்ட/ஆக்கரோஷைோன வீட்டு ைற்றும்  ோட்டு விலங்கு மள பிடித்து தசல்லு ல் 

• ஆக்கரோஷைோன 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 ைட்டுகை விலங்கு  ட்டுப்போட்டு 

அமைப்பினர் தசவிசோய்ப்போர் ள். 

 

 

 

நன்றி நவிலல் வோர இறு ிக் ோன பீல் ப்ப்ளிக் தெல்த் அமைப்பின் நிமனவூட்டல் ள்  

 

உங் ள் சமூ  வட்டத்ம  சுருக் ிக்த ோள்ளுங் ள்  

க ோவிட்-19 த ோற்று பரவக்கூடிய ஆபத்ம க் குமறப்ப ற் ோ , நோம் அமனவரும் பிறருடனோன நைது 

த ோடர்பு மளக் குமறப்பது அவசியைோகும். கூட்டம் கூடும் நபர் ளின் எண்ைிக்ம மய 

குமறத்துக்த ோள்ளுைோறும்,    உங் ள் வீட்டோர் ைற்றும் உங் ளுக் ோன அத் ியோவசியைோன பரோைோிப்பு 

அளிப்பவர் ளுடன் உங் ளுமடய சமூ வட்டத்ம  சுருக் ிக் த ோள்ள கவண்டும் என்றும் பீல் பப்ளிக் 

அமைப்பு போிந்துமரக் ிறது.   

 

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%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


 

 
 

 

 

பரவிவிடக்கூடிய ஆபத்ம க் குமறக் வும் 

நன்றி நவிலல் இந்  ஆண்டில் வித் ியோசைோ கவ க ோன்றும். நோம் ஒன்று கூடி நன்றி த ோிவிக்கும் அக  

கநரத் ில்  நைக்குப் பிோியைோனவர் மள க ோவிட்-19  ஆபத் ிலிருந்து போது ோக் ின்ற வோய்ப்புக் மள 

எடுத்துக்த ோள்வது முக் ியைோகும்.  த ோற்று பரவிவிடக்கூடிய ஆபத் ிமனக் குமறப்ப ற் ோ  

உடல்ோீ ியோன தூரைோ  குமறந் து இரண்டு ைீட்டர் ள்  ள்ளிகய இருக் வும். உடல்ோீ ியோன வில மலப் 

கபணுவது சோத் ியைில்லோ  இடங் ளில் மு க்  வசம் அைிவம  உறு ி தசய்யுங் ள். 

 

கூட்டம் கூடுவீர் களயோனோல், குமறவோனவர் கள அ ி ம் ோன் 

விருந்துபசோிப்போளர் ள்  ங் ள் வீட்டோர் ைற்றும் அத் ியோவசியைோன பரோைோிப்பு அளிப்போளர் ளுடன் 

ைட்டுகை  ட்டுப்படுத் ிக்த ோள்ள கவண்டும். த ோற்று பரவல்  ோலத் ில், குமறவோனவர் கள 

அ ி ம்கபர் ோன். அப்படியும் உங் ள் வீட்டோமரத்  ோண்டிய நபர் ளுடன் த ோடர்பு த ோண்டு ோன் 

ஆ கவண்டுைோனோல், அவர் ளின் எண்ைிக்ம மயக் குமறயுங் ள், அவர் ளுடன் தசலவிடும் கநரத்ம க் 

குமறயுங் ள், நன்கு வில ிகய இருங் ள், மு க்  வசம் அைியுங் ள் ைற்றும் ம  மளக்  ழுவுங் ள். 

உடல்நலைில்மல என்றோல் கநரடியோ  தசல்லோைல் தைய்நி ரோ  சந் ியுங் ள், கசோ மன 

தசய்துத ோள்ளுங் ள் ைற்றும் வீட்டில்  னிமைப்படுத் ிக்த ோள்ளுங் ள்   

 

உங் ளுக்கு உடல்நலைில்மல என்றோல்  கூட்டத் ில் கசரகவண்டோம் 

நன்றிநவிலல் கூட்டத் ிற்கு வருைோறு உங் ளுக்கு அமழப்பு விடுக் ப்பட்டுள்ளது, ஆனோல் உங் ளுக்கு 

உடல் நலைில்மலயோ? பீல் பகு ியில் க ோவிட்-19 த ோடர்ந்து ஆபத்ம  உண்டோக்குவ ோல், நோம் 

கூடும்கபோது, தைய்நி ரோ  இமைவம  க ர்ந்த டுங் ள், சுயைோ  வீட்டில் இருந் படி  னிமைப்படுத் ிக் 

த ோள்ளுங் ள், ஆகரோக் ியைோ  இருக் , கசோ மனயும் தசய்துத ோள்ளுங் ள்  

 

இந்  நன்றி நவிலல் வோர இறு ியில் உங் மளயும் உங் ளுக்குப் பிோியைோனவர் மளயும் 

 ோத்துக்த ோள்வது எப்படி என்ப ற் ோன கைலும்   வல் ளுக்கு வரும  ரவும்: 

peelregion.ca/coronavirus/ அல்லது பீல் பகு ி அமைப்மப Twitter, Facebook, and Instagram.இல் 

பின்பற்றவும் 
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ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ர ஊட  த ோடர்பு 

கைோனிக் ோ துக் ல்l 

ஒருங் ிமைப்போளர், ஊட ம் ைற்றும் சமூ  ஈடுபோடு 

யுக் ிோீ ியோன   வல்த ோடர்பு  

ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ரம் 

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

 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C4d01fe9aabd4499bfeb908d86a0ed3fc%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637375959206884133&sdata=C6KLKSLHUMcGuBVVNAiPnhj0N8uGYv%2F%2Bk7G8%2BRWd49w%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.twitter.com%2Fregionofpeel&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C4d01fe9aabd4499bfeb908d86a0ed3fc%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637375959206884133&sdata=4xs7EiznjE61%2B9mCZU9TQZofhwfkMUkx1%2BvXUA4cefU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fregionofpeel&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C4d01fe9aabd4499bfeb908d86a0ed3fc%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637375959206894129&sdata=IOGJFF41f2c3IpLLrsanjmb918Zweq9kTLG8sZqin30%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fpeelregion.ca&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C4d01fe9aabd4499bfeb908d86a0ed3fc%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637375959206894129&sdata=%2FHkb0FwSTTq8ge7BYjnabg6f0rUjMISxWdDOdTGYTRg%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca


 

 

 

 

 

 

 

பீல் பிரோந் ிய ஊட  த ோடர்பு 

ஆஷ்லீ ெோக் ின்ஸ் 

  வல்த ோடர்பு சிறப்பியலோளர் – தபோது சு ோ ோரம் 

பீல் பிரோந் ியம் 

416.818.4421 | ashleigh.hawkins@peelregion.ca   

mailto:ashleigh.hawkins@peelregion.ca

