
 

 

 

டிசம்பர் 10 ஆம் தேேியன்று ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்வாகம் நான்கு ேிறந்ேவவளி 

பனிச்சறுக்கு வளளயங்களளத் ேிறக்கவிருக்கிறது 

சுகாோர மற்றும் பாதுகாப்பு நடவடிக்ளககள் அமலில் இருக்கும் மற்றும் 

முன்பேிவுகளும் அவசியம். 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (டிசம்பர் 9, 2020) – ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்வாகமானது டிசம்பர் 10 ஆம் தேேி காளை 10 

மணிக்கு நான்கு பனிச்சறுக்கு வளளயங்களில் ேிறந்ேவவளி ஸ்தகட்டிங் விளளயாட்ளட  துவக்கி 

ளவக்கிறது. இந்ே அளமவிடங்களில் தகார் வமதடாஸ் மூடப்பட்ட ேிறந்ேவவளி ஸ்தகட்டிங் பனிச்சறுக்கு 

ளமோனம் (Gore Meadows Covered Outdoor Skating Rink), சிங்வாகவ்ஸி பார்க் ஸ்தகட் ாிக்ாிதயஷனல் 

ட்வரயில் (Chinguacousy Park Skate Recreational Trail), தகஜ் பார்க் அவுட்தடார் ஸ்தகட்டிங் ஸ்தகட் 

ாிக்ாிதயஷனல் ட்வரயில் (Gage Park Outdoor Skating Recreational Trail), மற்றும் மவுண்ட் பிளஸண்ட் 

அவுட்தடார் ஸ்தகட்டிங் ாின்க் (Mount Pleasant Outdoor Skating Rink) ஆகியளவ அடங்கும். 

சமூக ஆதராக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு என்பதே நகர நிர்வாகத்ேின் முேன்ளம முன்னுாிளம வகாண்ட 

விஷயமாகும், அதுவும் குறிப்பாக COVID-19 இன் தபாது. பீல் பப்ளிக் வெல்த் அளமப்பின் 

பாிந்துளரகளுக்கு இணங்க, பனிச்சறுக்கு ளமோனங்களளப் பார்ளவயிடுவேற்கு என  முன்பேிவு முளற 

முளற உள்ளது. இது வகாள்ேிறன் தேளவ அம்சங்கள் பூர்த்ேி வசய்யப்படுவளே உறுேி வசய்வதோடு, 

தேளவப்படும்தபாது (வோற்று) வோடர்பு ஏற்பட்டளே ேடமறிவளேயும் சாத்ேியமாக்கும். 

முன்பேிவிளன 36 மணி தநரம் முன்தப வசய்துவகாள்ளைாம். குடியிருப்பாளர்கள் ேங்களுக்கான இடத்ளே 

இப்படி முன்பேிவு வசய்து வகாள்ளைாம்: 

• cityofbrampton.perfectmind.comயில் ஆன்ளைனில் பேிவுவசய்ேல்  

• 905.791.2240 யில் எங்கள் முன்பேிவு ளமயத்ளே அளைத்ேல்  

• நகர எல்ளைக்குள்ளாக Service Brampton ஐ 311  இல் அளைத்ேல் 

அளனத்து முன்பேிவுகளும் ஒரு மணி தநர காை அவகாசத்ேிற்கு மட்டுதம. வபற்தறார், பாதுகாவைர்கள் 

அல்ைது ஸ்தகட்டர்களுடன் வருகிற மற்றவர்கள் உட்பட அளனத்து அேரவாளர்களுக்கும் இட ஒதுக்கீடு 

தேளவ, ஆனால் பனிச்சறுக்கு வளளயத்ேிற்குள் வசல்ை முடியாது. ஆன்ளசட் வரதவற்பு கூடாரத்ேில் 

ஊைியர்களிடம் சாிபார்த்துக்வகாள்ளும் வளகயில்,  குடியிருப்பாளர்கள் ேங்கள் ஸ்தகட் ளமோனத்ேிற்கு 10 

நிமிடங்களுக்கு முன்னதம வருமாறு தகட்டுக்வகாள்ளப்படுகிறார்கள். உங்கள் முன்பேிளவ ரத்து வசய்ய 

அவசியமானால், 905.791.2240 ஐ அளைக்கவும். 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcityofbrampton.perfectmind.com%2FMenu%2FMemberRegistration%2FMemberSignIn&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cfbc17cfa74974131560408d89c7673cb%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637431380299070758%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=xzGPGrS3l6hnZJXdTmTU70PMe0FzV7D3BLmhdTZXYAA%3D&reserved=0


 

 

கைிப்பளற வசேிகளும் கிளடக்கின்றன. கைிப்பளறகளுக்குள் முக கவசங்கள் அவசியமாகும். பனிச்சறுக்கு 

வளளயத்ேிற்குள்  உணவு அல்ைது பானங்கள் அனுமேிக்கப்படமட்டாது. 

தமாசமான வானிளை காரணமாக பனிச்சறுக்கு வளளயங்கள் மூடப்படுவதும் நிகைைாம். உங்கள் 

வருளகக்கு முன்னோக ேயவு வசய்து பனிச்சறுக்கு வளளயங்களின் நிளைளய வோிந்துவகாள்ளவும். 

இந்ே ஆண்டில் கூடுேைான பனிச்சறுக்கு வளளயங்களள ஃப்ளவர் சிட்டி கம்யூனிட்டி தகம்பஸ் (Flower City 

Community Campus),தவல்லிப்ரூக் பார்க் ( Valleybrook Park), தமார்ாிஸ் வகர்வபல் பார்க் (Morris Kerbel 

Park), மற்றும் ஏர்ன்ஸ்க்ளிஃப் பார்க் (Earnscliffe Park) ஆகிய இடங்களில் நகர நிர்வாகம் ேிறக்கும். இந்ே 

பனிச்சறுக்கு வளளயங்கள் டிசம்பர் மாே பிற்பகுேியில் ேிறக்கும். 

இயங்கும் தநரம், பனிச்சறுக்கு வளளயத்ேின் நிளை மற்றும் முன்பேிவு விபரங்கள் உள்ளிட்ட அளனத்து 

ேகவல்களுக்கும் வருளக புாியவும்: Brampton.ca/outdoorskating. 
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ஊடக வோடர்பு 

தமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிளணப்பாளர்,ஊடகம்& சமுோய ஈடுபாடு 

யுக்ேிாீேியான ேகவல் வோடர்பு  

ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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

 

 

https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Programs-Activities/Pages/Outdoor-Skating.aspx
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

