
 
 

 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் குளிர்கால அதிசய உலகம்   (Brampton Winter Wonderland) 

பற்றிய  நிகழ்ச்சித்திட்டம் அமைத்தல், ைற்றும் பல வசதிகள் பற்றிய புது தகவல்கள் 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (டிசம்பர் 18, 2020) – ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்வாகைானது ஜனவாி 2, 2021 முதல், 

வானிமல சாதகைாக இருக்கும் பட்சத்தில், இடம் விட்டு இடம் சசல்லும் பனிச்சறுக்கு 

விமளயாட்டுக்களுக்கான களம் ைற்றும் பாமதகமள திறந்துவிடவிருக்கிறது. 

ஃப்ளவர் சிட்டி கம்யூனிட்டி ககம்பஸ் (Flower City Community Campus),  கவல்லிப்ரூக் பார்க் [Valleybrook 

Park (சசயற்மக ஐஸ் மபலட்(synthetic ice pilot))], கைார்ாிஸ் சகர்பல் பார்க் (Morris Kerbel Park), ைற்றும் 

எர்ன்ஸ்க்ளிஃப் பார்க் (Earnscliffe Park) ஆகிய இடங்களில் இருக்கும்  திறந்தசவளி பனிச்சறுக்கு 

மைதானங்களுக்கான பதிவு சசய்தல் டிசம்பர் 21 ஆம் கததி முதல் துவங்கும். 

பாப்-அப் நிகழ்ச்சித் திட்டைிடல், நடப்பதற்கான பாமத ைற்றும் திறந்தசவளியில் நமடசபறும் கிளப்-

களுக்கான கததிகள் கிமடக்குைிடம்: www.brampton.ca/recreation . 

ைவுண்ட் சிங்வாகவ்ஸி (Mount Chinguacousy) 

பனிைமலச்சறுக்கு, ஸ்கனாகபார்டிங் (Snowboarding) ைற்றும் டியூபிங்  (Tubing) 

பனிைமலச்சறுக்கு, ஸ்கனாகபார்டிங் (Snowboarding) ைற்றும் டியூபிங்  (Tubing) ஆகியவற்மற 

சசயல்படுத்த ப்ராம்ப்ட்டன்வாசிகளுக்கான முதல் இடம் ைவுண்ட் சிங்வாகவ்ஸி ஆகும்; இது 

சிங்க்வாகவ்ஸி பார்க்-இல் அமைந்திருக்கிறது. இது காலநிமல சாதகைாக இருக்கும் பட்சத்தில், ஜனவாி 2, 

2021 அன்று திறக்கப்படும் 

ஒருமுமறக்கு ைட்டும் பணம் சசலுத்தி பனிைமலச்சறுக்கு, ஸ்கனாகபார்டிங் (Snowboarding) ைற்றும் 

டியூபிங்  (Tubing) சசய்வது முன்பதிவின் கபாில் கிமடக்கிறது. உடல்ாீதியான தூரத்மத கபணுவதற்காக, 

குமறவான எண்ணிக்மகயிலானவர்களுக்கு ைட்டுகை வசதி சசய்யப்பட்டுள்ளது. பனிைமலச்சறுக்கு 

சாதனங்கள் ைற்றும்  ஸ்கனாகபார்டிங் (Snowboarding) சாதனங்கள் தற்கபாமதக்கு வாடமகக்கு 

சகாடுப்பது கிமடயாது என்பமத நிமனவில் சகாள்ளவும். 

சசயல்படும் கநரங்கள், திறந்து அல்லது மூடியிருக்கும் நிமல உள்ளிட்ட அமனத்து தகவல்களுக்கும் 

வருமக புாியவும்: www.brampton.ca/mountching.  

இடம் விட்டு இடம் சசல்லக்கூடிய பனிச்சறுக்கு ைற்றும் ஸ்கனாஷூயிங் வழித்தடங்கள் 

இடம் விட்டு இடம் சசல்லக்கூடிய பனிச்சறுக்கு ைற்றும் ஸ்கனாஷூயிங் வழித்தடங்கள் வானிமல 

சாதகைாக இருக்கும்பட்சத்தில் சிங்க்வாகவ்ஸியில் ஜனவாி ைாதம் முதல் உபகயாகத்திற்கு வரும். இந்த 

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


 

 

பனிச்சறுக்குத் தடங்கமள சாண்ட்ரா கேம்ஸ் சசன்ட்டாில் இருக்கும் வாகன நிறுத்த மைதானத்தில் 

ப்ரைீலியா ைற்றும் கூட்வுட் (Bramalea and Goodwood)  நுமழவாயில் வழியாக அணுகலாம்; இது 

வாகனங்கமள நிறுத்திமவப்பதற்கான இயல்பான கநரங்களில் குடியிருப்புவாசிகள் உபகயாகித்துக் 

சகாள்வதற்சகன  உத்கதசிக்கப்பட்டமவயாகும். அறிவிப்பு பலமககளில் இருக்கும் வழிகாட்டுதல்கமளப் 

பின்பற்றி உடல்ாீதியான தூரம் கமடப்பிடிக்கவும். 

பனிச்சறுக்குத் தடங்கள் ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்வாகப் பணியாளர்களால் பராைாிக்கப்படுகின்றன 

என்பதுடன், சாதகைற்ற வானிமலகளின் காரணைாக மூடப்படலாம். இப்கபாமதக்கு பனிச்சறுக்கு 

உபகரணங்கள் வாடமகக்கு கிமடக்காது. 

சசயல்படும் கநரங்கள், திறந்து அல்லது மூடியிருக்கும் நிமல உள்ளிட்ட அமனத்து தகவல்களுக்கும் 

வருமக புாியவும்:  www.brampton.ca/winterwonderland. 

வானிமல எச்சாிக்மககள் ைற்றும் மூடப்படுதல் 

ைிதைானதுமுதல் ஈரைானது வமரயிலான நிமலமைகள் அல்லது கடுங்குளிர் (20 டிகிாி சசல்ஷியஸ்-க்கும் 

குமறவான சவப்பநிமல) கபான்ற சாதகைற்ற வானிமல காரணைாக ைமலச்சாிவுகள் ைற்றும் 

சறுக்குப்பாமதகள் மூடப்படலாம். குடியிருப்புவாசிகள் வருமக புாியும் முன்கப நிமலமை பற்றிய புதுத் 

தகவல்கமள சாிபார்த்துக்சகாள்ள கவண்டுகிகறாம். 

நான்கு புதிய திறந்தசவளி பனிச்சறுக்கு வமளயங்கள் 

நகர நிர்வாகைானது, நான்கு புதிய திறந்தசவளி பனிச்சறுக்கு வமளயங்கமள,  ஃப்ளவர் சிட்டி கம்யூனிட்டி 

ககம்பஸ் (Flower City Community Campus), கவல்லிப்ரூக் பார்க் (Valleybrook Park) (சசயற்மக ஐஸ் 

மபலட்), கைார்ாிஸ் சகர்பல் பார்க் (Morris Kerbel Park), ைற்றும் ஏர்ன்ஸ்க்ளிஃப் பார்க் (Earnscliffe Park) 

ஆகிய இடங்களில் நிறுவவிருக்கிறது. 

அசலில், டிசம்பர் 18 ஆம் கததியன்கற திறக்க இலக்கு மவத்திருந்தகபாதிலும், சைீபத்திய ைிதசவப்பைான 

வானிமலயானது இந்த பனிச்சறுக்கு வமளயங்களில் நீர் நிரப்பி அமவ பனிக்கட்டியாக உமறய மவக்க 

கூடுதல் காலம் அளிப்பது அவசியம் ஆகிவிட்டது. 

ககார் சைகடாஸ் மூடப்பட்ட திறந்தசவளி ஸ்ககட்டிங் பனிச்சறுக்கு வமளயம், சிங்வாகவ்ஸி பார்க் 

ஸ்ககட் ாிக்ாிசயஷனல் பனிச்சறுக்குத்தடம், ககஜ் பார்க் அவுட்கடார் ாிக்ாிசயஷனல் பனிச்சறுக்குத்தடம், 

ைவுண்ட் ப்சளசண்ட் அவுட் கடார் ஸ்ககட்டிங் வமளயம் ஆகியமவ டிசம்பர் 10 ஆம் கததி 

திறக்கப்பட்டன. 

சசயல்படும் கநரங்கள், திறந்து அல்லது மூடியிருக்கும் நிமல உள்ளிட்ட அமனத்து தகவல்களுக்கும் 

வருமக புாியவும்:  www.brampton.ca/outdoorskating. 

http://www.brampton.ca/winterwonderland
http://www.brampton.ca/outdoorskating


 
 

 

 

நமடப்பயிற்சிப்பாமத, திறந்தசவளி  ரன் கிளப் ைற்றும் பாப்-அப் நிகழ்ச்சி திட்டைிடல் 

ப்ராம்ப்ட்டன் சபாழுதுகபாக்கிற்கான பணியாளர்கள் டிசம்பர் 19 ஆம் கததி துவங்கி 

நமடப்பயிற்சிப்பாமத, திறந்தசவளி ரன் கிளப் நிகழ்ச்சிகமள வழங்குவார்கள். குளிர்ப்பருவ ைாதங்களில், 

குடியிருப்புவாசிகள் இந்த திறந்தசவளி சசயல்பாடுகமளக் கண்டு ரசித்து ைகிழலாம், அகத சையத்தில் 

உடல்ாீதியான தூரத்மதயும் கமடப்பிடிக்க கவண்டும். 

நமடப்பயிற்சிப் பாமத நிகழ்ச்சித் திட்டைானது அமனத்து வயதினருக்குைானது என்பகதாடு, 

குடும்பத்தினருக்சகன்கற, கச்சிதைாக அமைந்த ஒரு சசயல்பாடாகும். குடியிருப்புவாசிகள் ப்ராம்ப்ட்டன் 

நகாின் ‘ஸ்டன்னிங் வால்க்ஸ்’-ஐ குளிர்காலத்தின் பல்கவறு கததிகளில் ரசித்து ைகிழலாம், கைலும் 

குறிப்பிட்ட கருத்தின் கபாிலான நமடப்பயணங்கமளயும் சசய்யலாம். குழந்மதகளுடன் சபற்கறார் 

அல்லது பாதுகாப்பாளர் வர கவண்டும். 

அவுட்கடார் ரன் கிளப் –ற்காக குடியிருப்புவாசிகள் பதிவு சசய்துசகாண்டு சவளியில் சசன்று 

சுறுசுறுப்பாக இருக்கலாம். இந்த நிகழ்ச்சியானது, விமளயாட்டுக்கு புதியவர்கள் என்பவர்கள்  உள்ளிட்ட 

அமனத்து நிமலயில் இருப்பவர்களின்  சசயல்பாடுகளுக்கும் உகந்தது. 

நிகழ்ச்சியின் கததிகள், அவற்றின்கநரம், நிகழிடங்கள் ைற்றும் பதிவு பற்றிய தகவல்கமள இங்கு 

காணலாம்: www.brampton.ca/winterwonderland.  

பாப்-அப் (அட்மடயில் உருவங்கள் சசய்தல்) நிகழ்ச்சி நடத்துதல் 

குடும்பத்தினமர ஒன்றாக கசர்த்தி, ககாட்மட கட்டுதல், பனிச்சிற்பம் சசய்தல்  கபான்ற பாப்-அப் 

நிகழ்ச்சிகளில் எங்களுடன் கசர்ந்து சகாள்ளுங்கள்.  

பாப்-அப் நிகழ்ச்சிகள் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பாககவ ஆன்மலனிலும் ப்ராம்ப்ட்டன் நகர சமூக 

ஊடகங்களிலும் அறிவிப்பு சசய்யப்படும். 

பாப்-அப் க்கு பதிவு சசய்வதற்கான விபரங்கள் ைற்றும் இடங்கமள இங்கு 

காணுங்கள்: www.brampton.ca/winterwonderland. 

சுகாதாரம் ைற்றும் பாதுகாப்பு நடவடிக்மககள் & உங்கள் வருமகக்கு பதிவு சசய்தல் 

குறிப்பாக ககாவிட்-19 சதாற்று பரவல் காலத்தில் சமுதாயத்தின் சுகாதாரமும் பாதுகாப்புகை முன்னுாிமை 

சகாண்ட விஷயைாகும். பீல் ப்ப்ளிக் சுகாதார அமைப்பின் பாிந்துமரகளுக்கு ஏற்ப, அமனத்து 

திறந்தசவளி குளிர்கால நிகழ்ச்சிகள் ைற்றும் நைது அமனத்து பனிசறுக்கு வமளயங்கள் ைற்றும் ைவுண்ட் 

சிங்க்வாகவ்ஸி ஆகிய இடங்களுக்கு வருமக புாிய முன்பதிவு சசய்துசகாள்ளும் கட்டமைப்பு உள்ளது. 

கூட்டம் கூடும் நபர்களுக்கான சகாள்திறன் கதமவகமள நிமறகவற்றவும், சதாற்று பரவல் ஏற்பட்டால் 

அதற்கான தடம் அறிவமத சாத்தியைாக்குவதற்குகை இந்த ஏற்பாடாகும் 

http://www.brampton.ca/winterwonderland
http://www.brampton.ca/winterwonderland


 

 

திறந்தசவளி ஸ்ககட்டிங் 

திறந்தசவளி ஸ்ககட்டிங்-ற்கான முன்பதிவு சசய்தல், நிகழ்ச்சிக்கு 36 ைணி கநரம் முன்பாக 

சசய்துசகாள்ளலாம்.குடியிருப்புவாசிகள் தங்களுக்கான இடம்/கநரத்மத இவற்றின் மூலம் 

சசய்துசகாள்ளலாம்: 

• ஆன்மலனில் பதிவு சசய்வதற்கு: cityofbrampton.perfectmind.com 

• பதிவுசசய்வதற்கு இந்த எண்மண அமழக்கலாம்: 905.791.2240 

• நகர எல்மலக்குள்ளாக என்றால் Service Brampton ஐ 311 என்ற எண்ணில் அமழக்கவும் 

அமனத்து முன்பதிவுகளும் ஒரு ைணி கநர கால அவகாசத்திற்கு ைட்டுகை. சபற்கறார், பாதுகாவலர்கள் 

அல்லது ஸ்ககட்டர்களுடன் வருகிற ைற்றவர்கள் உட்பட அமனத்து அதரவாளர்களுக்கும் இட முன்பதிவு 

கதமவ. குடியிருப்பாளர்கள் தாங்கள் வந்தவுடன்  ஆன்மசட் வரகவற்பு கூடாரத்தில் ஊழியர்களிடம் 

சாிபார்த்துக்சகாள்ள ககட்டுக்சகாள்ளப்படுகிறார்கள். உங்கள் முன்பதிமவ ரத்து சசய்ய அவசியைானால், 

905.791.2240 ஐ அமழக்கவும். 

கழிப்பமற வசதிகளும் கிமடக்கின்றன. வாிமசயில் நிற்கும்கபாதும், கழிப்பமறகளுக்குள்ளும் முக 

கவசங்கள் அவசியைாகும். பனிச்சறுக்கு வமளயத்திற்குள்  உணவு அல்லது பானங்கள் 

அனுைதிக்கப்படைட்டாது. 

ைவுண்ட் சிங்வாகவ்ஸி 

ைவுண்ட் சிங்க்வாகவ்ஸி-க்கான முன்பதிவு சசய்தல் 48 ைணி கநரம் முன்னதாககவ சசய்யப்படும். இதமன 

இவ்வாறு சசய்துசகாள்ளலாம்: 

• ஆன்மலனில் பதிவு சசய்வதற்கு: cityofbrampton.perfectmind.com 

• பதிவுசசய்வதற்கு இந்த எண்மண அமழக்கலாம்: 905.458.6555 

• நகர எல்மலக்குள்ளாக என்றால் Service Brampton ஐ 311 என்ற எண்ணில் அமழக்கவும் 

குடியிருப்பாளர்கள் தாங்கள் வந்தவுடன்  பனிச்சறுக்கு ைமலச்சாிவில் இருக்கும் ஊழியர்களிடம் 

சாிபார்த்துக்சகாள்ள ககட்டுக்சகாள்ளப்படுகிறார்கள்.  

உங்கள் முன்பதிமவ ரத்து சசய்ய அவசியைானால், 905.458.6555 ஐ அமழக்கவும். கழிப்பமற வசதிகளும் 

கிமடக்கின்றன. வாிமசயில் நிற்கும்கபாதும், கழிப்பமறகளுக்குள்ளும் முக கவசங்கள் அவசியைாகும்.  

திறந்தசவளி நிகழ்ச்சி திட்டைிடல் 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcityofbrampton.perfectmind.com%2FMenu%2FMemberRegistration%2FMemberSignIn&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Ccef37287ebe94c414a0b08d8a3a29034%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637439265896666644%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=XDVrqE1xBOPOV9WRkPyvYe%2BEX7ae1hlKsph%2F9bQMi%2B4%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcityofbrampton.perfectmind.com%2FMenu%2FMemberRegistration%2FMemberSignIn&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Ccef37287ebe94c414a0b08d8a3a29034%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637439265896666644%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=XDVrqE1xBOPOV9WRkPyvYe%2BEX7ae1hlKsph%2F9bQMi%2B4%3D&reserved=0


 
 

 

 

நமடப்பயிற்சி பாமதகள், திறந்தசவளி ரன் கிளப் ைற்றும் பாப்-அப் நிகழ்ச்சி திட்டைிடல் ஆகியவற்றுக்கு 

48 ைணி கநரம் முன்பாககவ முன்பதிவு சசய்துசகாள்ளலாம். குடியிருப்புவாசிகள் தங்களுக்கான இடத்மத 

இவ்வாறு முன்பதிவு சசய்துசகாள்ளலாம்: 

• ஆன்மலனில் பதிவு சசய்வதற்கு: cityofbrampton.perfectmind.com  

• நகர எல்மலக்குள்ளாக என்றால் Service Brampton ஐ 311 என்ற எண்ணில் அமழக்கவும் 

குடியிருப்பாளர்கள் தாங்கள் வந்தவுடன்  நிகழ்ச்சி நடக்கும் இடத்தில் இருக்கும் ஊழியர்களிடம் 

சாிபார்த்துக்சகாள்ள ககட்டுக்சகாள்ளப்படுகிறார்கள். 

காலநிமல பற்றிய அறிவிப்புக்கள் ைற்றும் நிகழ்ச்சிகள் நிறுத்தப்படுதல்  

கைாசைான வானிமல காரணைாக திறந்தசவளி வசதியமைப்புக்கள் ைற்றும் நிகழ்ச்சிகள் நிறுத்தப்படுதல். 

தங்கள் வருமகக்கு முன்பாககவ திறந்தசவளி பனிச்சறுக்கு வமளயங்கள் ைற்றும் சிங்வாகவ்ஸி ஆகியமவ 

திறந்துள்ளனவா அல்லது மூடப்பட்டதா என தயவு சசய்து ஆன்மலனில் சாிபார்த்துக்சகாள்ளுங்கள். 

 

-30- 

 

 

 

 ஊடக சதாடர்பு 

கைானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிமணப்பாளர்,ஊடகம்& சமுதாய ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியான தகவல் சதாடர்பு  

ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcityofbrampton.perfectmind.com%2FMenu%2FMemberRegistration%2FMemberSignIn&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Ccef37287ebe94c414a0b08d8a3a29034%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637439265896666644%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=XDVrqE1xBOPOV9WRkPyvYe%2BEX7ae1hlKsph%2F9bQMi%2B4%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

