
 

 

க ோவிட்-19 ததோற்றுப்பரவல்  ோலத்தில் ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ோில்  

குடும்ப தினம் (Family Day) 2021  

 

ப்ரோம்ப்ட்டன், ON (பிப்ரவோி 10, 2021) – குடும்ப தினம் என்பது நமது சமுதோயத்தில் குடும்பத்தினருக் ோன 

முக் ியத்துவத்தத அங் ீ ோிக் ிறது.  இந்த ஆண்டின் குடும்ப தினமோனது பிப்ரவோி 15, 2021 

திங் ட் ிழதமயன்று இடம் தபறு ிறது; இதன்  ோரணமோ  ந ோின் கசதவ ள் பலவும்  ிதடக் ப்தபறோது 

அல்லது குதறக் ப்பட்ட அளவில்தோன் இந்த கசதவ ள்  ிதடக்கும்.  

 

தீயதணப்பு மற்றும் அவசர ோலச் கசதவ ள், கபோக்குவரத்துச் கசதவ ள், சட்ட அமலோக் ம், 

சோதலப்பணி ள், POA நீதிமன்றங் ள் மற்றும் போது ோப்பு கசதவ ள் ஆ ியதவ உள்ளிட்ட மி  

முக் ியமோன கசதவ ள், நமது சமூ த்தினருக்கு ஆதரவளிப்பதற் ோ , வழக் ம்கபோல் ததோடர்ந்து 

தசயல்படும். 

 

எந்த ஒரு விசோோிப்புக்கும் குடியிருப்புவோசி ள் 311 ஐ அல்லது  905.874.2000 (ப்ரோம்ப்ட்டனுக்கு 

தவளியிலோ ), ஐ அதழக் லோம், Brampton 311 தசயலிதய (App Store அல்லது Google Playயில் 

 ிதடக் ிறது) உபகயோ ிக் லோம்,  www.311brampton.ca க்கு வருத  தரலோம் அல்லது 311@brampton.ca 

க்கு மின்னஞ்சல் தசய்யலோம். க ோவிட்-19 ததோற்றுப்பரவல் விசோோிப்புக் ள் உள்ளிட்ட ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ரம் 

அல்லது பீல் பிரோந்தியம் பற்றிய எந்த விசோோிப்புக் ளுக்கும் நோங் ள் 24/7 என்னும் முதறயில் 

 ிதடக் தபறு ிகறோம். கமலும்  த வல் ளுக்கு வருத  புோியவும்: www.brampton.ca/COVID19 . 

 

கமயர் அவர் ளின் புத்தோண்டு தலவீ (Levee) 

 

பிப்ரவோி 13, சனிக் ிழதம  ோதல 11 மணிக்கு கமயர் அவர் ளின் புத்தோண்டு தலவீ-யில்  லந்துத ோள்ள 

உங் ளுக்கு அதழப்பு விடுக் ிகறோம். சிட்டி டிவி (CityTV) யின்  ிறிஸ்ட்டினோ ஹவ்ரன் அவர் ளோல் 

தநறிப்படுத்தப்பட்டு, ப்ரோம்ப்ட்டன் கமயர் கபட்ோிக் ப்ரவுன் அவர் ளும்  வுன்சில் உறுப்பினர் ளும் 

ஆற்றும் உதர தளக் க ளுங் ள்; ப்ரோம்ப்ட்டன் ந தரப் பற்றி நீங் ள் அறிந்திருக் ிறீர் ளோ என 

கசோதித்துக் த ோள்ளுங் ள்; ட்ோிவியோ விதளயோட்டுக் ள் விதளயோடி, டவுண்டவுன் வணி ர் ளிடமிருந்து 

தபோருட் ள் வோங்குவதற் ோன இ-போிசு அட்தட தள தவல்வதற் ோன வோய்ப்பிதனப் தபறுங் ள், 

தமய்நி ர் புத ப்படக்  ோட்சியதறயில் தவக்  ஒரு புத ப்படம் எடுக்  மறக் ோதீர் ள்! கமலும் 

த வல் ளுக்கு வருத  தரவும்: www.brampton.ca/events.    

 

ப்ரோம்ப்ட்டன் கபருந்து கபோக்குவரத்து 

 

குடும்ப தினத்தன்று ப்ரோம்ப்ட்டன் கபோக்குவரத்து கபருந்து ள் ஞோயிறு/ விடுமுதறதின  ோல 

அட்டவதணப்படி இயங்கும். கபருந்து ள் இயங்கும் வழித்தடங் ள்: 

• 501 ஸூம் க்வீன் 
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• 502 ஸூம் தமயின் 

• 505 ஸூம் தபோதவயர்ட் 

• 511 ஸூம் ஸ்டீதலஸ் 

• 1 க்வீன் 

• 2 தமயின் 

• 3 தமக்லோலின் 

• 4 சிங்க்வோ வ்ஸி 

• 5 தபோதவயர்ட் 

• 7 த ன்தனடி 

• 8 தசன்ட்டர் 

• 11 ஸ்டீதலஸ் 

• 14 கடோர்ப்ரம் 

• 15 ப்ரமீலியோ 

• 18 டிக்ஸீ 

• 23 சோண்டல்வுட் 

• 29 வில்லியம்ஸ் 

• 30 ஏர்கபோர்ட் கரோட். 

• 35 க்லோர்க்கவ 

• 50 க ோகர கரோட். 

• 52 தமக்மர்ச்சி 

• 53 கர லோஸன் 

• 56  ிங் நோல் 

• 57 சோகரோலய்ஸ் 

• 115 பியர்ஸன் ஏர்கபோர்ட் எக்ஸ்பிரஸ் 

 

கமலும் த வல் ளுக்கு, ததோடர்புக் ோன தமயத்தத 905.874.2999 என்ற எண்ணில் அதழக் வும் அல்லது,  

visit bramptontransit.com வதலத்தளத்திற்கு வருத  தரவும்.ததோடர்புக் ோன தமயம் பிப்ரவோி 15 ஆம் 

கததி  ோதல 9 மணி முதல் மோதல 6 மணி வதர திறந்திருக்கும். 

 

பிப்ரவோி 15 ஆம் கததி அதனத்து வோடிக்த யோளர்  வுன்ட்டர் ளும் மூடப்பட்டிருக்கும். ப்ரமீலியோ, 

ப்ரோம்ப்ட்டன் க ட்கவ மற்றும் டவுண்டவுன் கபருந்து முதனய  ட்டிடங் ள்  ோதல 6 மணி முதல் மோதல 9 

மணி வதர திறந்திருக்கும். டிோினிட்டி தபோது முதனயம் மூடப்பட்டிருகும். 

 

கமம்படுத்தப்பட்ட  ோல அட்டவதணப்படி கபருந்து தளத்  தூய்தமப்படுத்தி அவற்றில்  ிருமிநோசினி 



 

 

ததளிக்கும் கவதல கமற்த ோள்ளப்படும்.  ஒவ்தவோரு 48 மணிக்த ோரு முதற கபருந்து ளின் அதனத்து 

பரப்பு ள், இயக்குபவர் அமருமிடம் மற்றும் அதனத்து இருக்த  தளயும்  ிருமிநோசினி ததளித்து 

சு ோதோரமோ  தவப்பகத  ப்ரோம்ப்ட்டன் கபருந்து கபோக்குவரத்து கசதவயின் இலக் ோகும். தற்சமயம் 

கபருந்து ள் 24 மணிக்கு ஒருமுதற  ிருமிநோசினி ததளிக் ப்படு ின்றன. கபருந்து முதனயங் ள் மற்றும் 

நிறுத்தங் ளில் உள்ள கமற்பரப்பு ளும்கூட தினசோி அடிப்பதடயில் தூய்தமப்படுத்தி  ிருமிநோசினி 

ததளித்து சு ோதோரமோ  தவக் ப்படும் 

 

கபருந்து பயணி ள் மு க்  வசம் அணிந்திருக்கும்கபோதும் கூட,  கபருந்து முதனயங் ள், மற்றும் கபருந்து 

நிறுத்தங் ளில் கூடிய மட்டில் உடல்ோீதியோன இதடதவளி விடுவததத் ததோடர்ந்து கபணி வருமோறு ந ர 

நிர்வோ ம் க ட்டுக்த ோள் ிறது. கபருந்து பயணியர் தங் ள் த வசம் தமது உபகயோ த்திற் ோ  தங் ள் 

தசோந்த   ிருமி நோசினி, த  தளக்  ழுவும் சு ோதோர தபோருட் தள தவத்திருந்து தங் ள் த  தள 

அடிக் டி  ழுவி சுத்தமோ  தவத்திருக்  க ட்டுக்த ோள்ளப்படு ிறோர் ள்; இருமும்கபோதும், தும்மும்கபோதும் 

தங் ள் முழங்த யில் மு ம் புததத்துக் த ோள்ளுமோறு க ட்டுக்த ோள்ளப்படு ிறோர் ள். உங் ளுக்கு உடல் 

நலமில்லோது இருந்தோல், கபருந்தில் பயணம் தசய்வததத் தவிர்க் வும்; அரு ோதமயில் இருக் ின்ற 

க ோவிட்-19 மதிப்பீட்டு தமயத்தில் கசோததன தசய்துத ோண்டு, தபோது சு ோதோர அறிவுறுத்தல் தளப் 

பின்பற்றவும்.  

 

பீல் பப்ளிக் தஹல்த் அதமப்பின் வழி ோட்டுதலின் கபோில், கபருந்து பயணி ள், கபருந்து ளிலும் மற்றும் 

கபருந்து முதனயங் ளிலும் இருக்கும்கபோது, உங் ள் மூக்கு, வோய் மற்றும் தோதடதய மதறத்தபடி,  

மருத்துவம் அல்லோத மு க்  வசம் அணிய நிதனவூட்டப்படு ிறோர் ள். ஆபத்துக் தளக் 

 ண் ோணிப்பதற் ோ , பீல் பப்ளிக் தஹல்த் அதமப்பு மற்றும் ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ர அவசர ோல கமலோண்தம 

அலுவல ம் ஆ ிய தனது கூட்டு அதமப்பு ளுடன் ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ர நிர்வோ ம் தநருங் ி பணியோற்றி 

வரு ிறது.  

 

வழக் ப்படியோன புதுத் த வல் ளுக்கு  www.brampton.ca/covid19 எனும் வதலத்தளத்திற்கு வருத  

புோியவும் மற்றும்கசதவ ள் பற்றிய புதிய த வல் ளுக்கு www.bramptontransit.com க்கு வருத  தரவும் 

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

கபோக்குவரத்தின் ததோடர்பு தமயத்தத  905.874.2999.இல் ததோடர்பு த ோள்ளவும். 

 

ப்ரோம்ப்ட்டன் தபோழுதுகபோக்கு 

  

குடும்ப தின கவடிக்த -ஆன்தலனில் 

 

பிப்ரவோி 13 மற்றும் 15 கததி ளில் ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ர நி ழ்ச்சி நடத்துபவர் ளின் தமய்நி ர் 

விதளயோட்டுக் ள் மற்றும் தசயல்போடு தள ம ிழ்ந்து அனுபவியுங் ள்!  ஃகபமிலி ஃப்யூட் (Family Feud), 

கேப்பர்டி(Jeopardy), அல்லது  ஸ்த தவஞ்சர் ஹண்ட் (scavenger hunt) ஆ ியவற்தற விதளயோட முழுக் 

குடும்பத்ததயும் பதிவு தசய்துத ோள்ளுங் ள். WebEx தளம் மூலம் பல அமர்வு ள்  ிதடக் ின்றன. 

ஆன்தலனில் முழு விபரங் தளக்  ோண வருத  தரவும்: www.brampton.ca/recreation.  
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நீங் ள் ஒரு தசயல்போட்தட விரும்பினோல், உங் ள் கவ த்துக்கு தக் படிகய நீங் ள் தசய்யலோம்; ஒரு 

குடும்பப்பட அட்தட அல்லது குட்டி குடும்ப மரம் ஆ ியவற்தற,  இலவச த விதன ததோகுப்பு மூலம் 

தசய்யலோம். ததோடுவது கததவயில்லோமல், ேன்னகலோரமோ  எடுத்துக்த ோள்ளும் வசதியோனது பிப்ரவோி 11 

மற்றும் 12 கததி ளில் சவுத் ஃப்தளட்ச்சர்ஸ் ஸ்கபோர்ட்ஸ்ஃப்தலக்ஸ் (South Fletcher’s Sportsplex) மற்றும் 

 ிோீன்ப்தரயர் ோிக்ோிகயஷன் தசன்ட்டர் (Greenbriar Recreation Centre) ஆ ிய இடங் ளில் மோதல 3:30 

முதல் 7:30 வதர  ிதடக் ிறது. அந்தந்த இடங் ளில் இருக்கும் அறிவிப்பு பலத  ளில் 

த ோடுக் ப்பட்டிருக்கும் அறிவுறுத்தல் தள தயவு தசய்து பின்பற்றவும். த விதன தசய்வதற் ோன 

தபோருள் ததோகுப்புக் ள் முதலில் வருபவர் ளுக்கு சரக்கு இருக்கும் வதர  ிதடக்கும்; ஒரு குடும்பத்திற்கு 

ஒன்று மட்டுகம. முழு விபரங் தள www.brampton.ca/recreation இல் போர்க் வும். 

 

திறந்ததவளி பனிச்சறுக்கு 

 

ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ர பனிச்சறுக்கு வதளயங் ள், வோனிதல அனுமதிக்கும்பட்சத்தில், குடும்ப தினம் அன்று 

திறந்திருக்கும். அவற்றின் தசயல்போட்டு கநரங் தளக்  ோண கவண்டிய வதலப்பக் ம்: 

www.brampton.ca/outdoorskating. 

  

சமூ த்தின் சு ோதோரம் மற்றும் போது ோப்பு என்பது, குறிப்போ  COVID-19 இன் கபோது, ந ரத்தின் முக் ிய 

முன்னுோிதம த ோண்ட விஷயமோகும். பீல் தபோது சு ோதோர அதமப்பின் போிந்துதர ளுக்கு இணங் , 

பனிச்சறுக்கு வதளயங் ளுக்கு வருத  தருவதற்த ன ஒரு முன்பதிவு தசய்துத ோள்ளும் முதற உள்ளது. 

இது தனிநபர் ள் த ோள்திறன் கததவ ள் கபணப்படுவதத உறுதி தசய்வகதோடு, கததவப்படும்கபோது 

ததோற்றுக் ோன தடமறிதலும் சோத்தியமோகும். 

  

முன்பதிவு 24 மணி கநரம் முன்னர் வதர  ிதடக்கும். குடியிருப்புவோசி ள் தங் ள் இடத்தத  ீழ்க் ண்ட 

வத யில் முன்பதிவு தசய்யலோம்: 

  

• cityofbrampton.perfectmind.com இல் ஆன்தலனில் பதிவு தசய்தல் 

• முன்பதிவுக் ோன எண் 905.791.2240 இல் அதழத்தல் 

• ந ர எல்தலக்குளோ  இருந்தோல் Service Brampton ஐ 311 இல் அதழத்தல் 

 

அதனத்து முன்பதிவு ளும் ஒரு மணி கநர  ோலத்திற்கு மட்டுகம. தபற்கறோர், போது ோவலர் ள் அல்லது 

ஸ்க ட்டிங் தசய்பவர் ளுடன் வரு ிற, ஆனோல் பனிச்சறுக்கு தமதோனத்திற்குள் தசல்லோத மற்றவர் ள் 

உட்பட, அதனத்து ரசி ர் ளுக்கும் முன்பதிவு தசய்வது அவசியமோகும்.  குடியிருப்புவோசி ள் வந்தவுடன் 

ஒரு ஆன்தசட் வரகவற்பு கூடோரத்தில் ஊழியர் ளிடம் சோிபோர்த்துக் த ோள்ளுமோறு 

க ட்டுக்த ோள்ளப்படு ிறோர் ள். உங் ள் முன்பதிதவ ரத்து தசய்ய கவண்டுமோனோல், 905.791.2240 ஐ 

அதழக் வும் அல்லது நீங் ள் பதிவு தசய்த கநரத்துக்கு 1 மணி கநரம் 

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


 

 

முன்போ   recconnects@brampton.ca எனும் மு வோிக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பவும் . 

  

அதனத்து திறந்ததவளி பனிச்சறுக்கு தமதோனங் ளிலும் பத்து (10) வயதுக்கு கமற்பட்ட அதனத்து 

பங்க ற்போளர் ளும் பனிக் ட்டி தமதோனத்தில் இருக்கும்கபோது மருத்துவம் அல்லோத மு க் வசம் அல்லது 

மு த்திதர அணிவது  ட்டோயமோகும்.  பனிச்சறுக்கு தசய்யும் தமதோனத்ததச் சுற்றிலுமோ  உள்ளிருக்கும் 

இடங் ள்,  ழிப்பதற ள், கமதட ஏறும் இடங் ள் மற்றும் முன்பதிவு தசய்த பனிச்சறுக் ில் பங்க ற்  

வோிதசயில்  ோத்திருக்கும்கபோது ஆ ிய அதனத்து சமயங் ளிலும் அதனத்து பங்க ற்போளர் ளும் 

மு க் வசத்தத ததோடர்ந்து அணிந்தபடிகய இருக்  கததவப்படு ிறோர் ள். 

  

வீட்டில் இருந்தபடிகய தபோழுதுகபோக்கு 

ஆன்தலன் உடற்பயிற்சி மற்றும் த விதன பயிற்சி ள் மூலம் வீட்டில் சுறுசுறுப்போ  இருங் ள்! முழு 

உடல் பயிற்சிக்கு முயற்சிக் வும், அட்தடயில் தசய்யப்படும் இதயம் கபோன்ற வடிவங் தள 

உருவோக்குவது, உங் ள் த தயழுத்து திறன் தள கமன்தமப்படுத்த பயிற்சி தசய்வது மற்றும் பலவற்தறக் 

 ற்றுக் த ோள்ளுங் ள். www.brampton.ca/recathome  இல் பல்கவறு வத யோன தரக் அட் கஹோம் (Rec 

At Home )தசயல்போடு தள அணு வும். 

  

தபோழுதுகபோக்கு தமயங் ள் க ோவிட்-19  ோரணமோ  மூடப்பட்கட இருக்கும். எங் ளது தபோழுதுகபோக்கு 

நி ழ்ச்சி ள் மற்றும் கசதவ ள் பற்றிய கமலும் த வல் ளுக்கு வருத  

தரவும்: www.brampton.ca/recreation.  

  

ப்ரோம்ப்ட்டன் நூல ம் 

  

குடும்ப தினம் அன்று ேன்னகலோரமோ  புத்த ம் எடுத்துச்தசல்லும் வசதி  ிதடக் ோது. எங் ள் டிேிட்டல் 

நூல த்திற்கு எந்த கநரத்திலும் வருத தர கவண்டிய வதலத்தளம்: www.bramptonlibrary.ca .  

 

எங் ளது வதலத்தளமோனது டிேிட்டல் இ-புத்த ங் ள், இ-ஆடிகயோபுத்த ங் ள், டிவி மற்றும் திதரப்பட 

ஒளிபரப்பு, ஆன்தலன்  ற்றல்,  தல மற்றும் த விதன இதவ அதனத்துக்கும் இலவசமோ  உங் ள் 

நூல  அட்தட மூலமோ  இதடவிடோத அணு ல் தரு ிறது. அதனத்து வயதினர் மற்றும் விருப்பங் ளுக்கு 

ஏற்ற நி ழ்ச்சி தளத் கதட வருத  தரவும்: நி ழ்ச்சி ளுக் ோன நோட் ோட்டி (Calendar of Events). 

 

அவரவர் விருப்பப்படி புத்த ங் தளத் திருப்பித் தருவதற் ோ  அதனத்து  ிதள நூல ங் ளிலும் 

புத்த ங் தள விட்டுச்தசல்வதற் ோன தபட்டி தவக் ப்பட்டுள்ளது. எங் ள் மின்னஞ்சல் 

புதுப்பிப்புக் தளப் தபற சந்தோதோரர் ஆகுங் ள் மற்றும்  Facebook, Twitter, மற்றும்  Instagram -இல் பின் 

ததோடருங் ள். 

 

ப்ரோம்ப்ட்டன் விலங்கு ள் கசதவ ள்  

 

mailto:recconnects@brampton.ca
http://www.brampton.ca/recathome
http://www.brampton.ca/recreation
http://www.bramptonlibrary.ca/
https://bramlib.evanced.info/signup
https://bramlib.evanced.info/signup
https://www.facebook.com/bramptonlibrary
https://twitter.com/BramptonLibrary
https://www.instagram.com/bramptonlibrary/?hl=en


 

 

ப்ரோம்ப்ட்டன் விலங்கு ளுக் ோன  ோப்ப ம் குடும்ப தினம் அன்று மூடப்படும். 

 

விலங்கு ள்  ட்டுப்போட்டு அதமப்பு  திங் ள் முதல் தவள்ளிவதர  ோதல 7 மணி முதல் இரவு 10 மணி 

வதரயும், சனி, ஞோயிற்றுக் ிழதம மற்றும் விடுமுதற நோட் ளில்  ோதல 8 மணி முதல் மோதல 6:30 மணி 

வதரயிலும் சோதல ளில் தசயல்படுவோர் ள், மற்றும் பின்வரும் அதழப்புக் ளுக்கு மட்டுகம 

தசவிசோய்ப்போர் ள்: 

• கநோயுற்ற/ ோயப்பட்ட/ஆக்கரோஷமோன வீட்டு மற்றும்  ோட்டு விலங்கு தள பிடித்து தசல்லுதல் 

• ஆக்கரோஷமோன விலங்கு 

• சுற்றித்திோியும் நோய் 

• நோய்க் டி விசோரதண 

• அதடபட்ட ததருநோதயப் பிடித்து தசல்லுதல் 

• இறந்து  ிடக்கும் விலங் ிதன அ ற்றுதல் 

குடும்ப தினத்திற் ோ  பீல் பிரோந்திய தபோது சு ோதோர அதமப்பின் நிதனவூட்டல் ள்  

  

க ோவிட்-19 ததோற்று பரவதலத் தடுப்பதற் ோன முயற்சி தள பீல் பிரோந்திய அதமப்பு 

எடுத்துவரும்கபோகத, அடுத்த அறிவிப்பு வரும் வதர சிலவத  பிரோந்திய வசதியதமப்புக் ள் மற்றும் 

கசதவ ள் (regional facilities and services)  போதிக் ப்பட்டபடிகய இருக்கும். கூடிய மட்டில் 

வீட்டிகலகய தங் ி இருந்தபடி, இந்த கநோய்க் ிருமி பரவதலத் தடுப்பதற் ோன உங் ள் தரப்பு 

தசயதல தயவு தசய்து ததோடரவும்.  குடும்ப தினம் என்பது நமது அன்பிற் ினியவர் ளுடன்  

ஒன்றுக்கூடி ம ிழ்வதற் ோன தினமோகும், ஆனோலும் இந்த ஆண்டு த ோண்டோட்டத்தின்கபோது 

இவற்தற நிதனவில் த ோள்ளவும்: 

 

• உங் ள் குடும்பத்துடன் தநருக் மோ  இருப்பவர் ள் மற்றும் அத்தியோவசியமோன ஆதரவு 

அளிப்பவர் ளுடன் மட்டுகம  கூடியிருங் ள். 

• உங் ள் வீட்டிற்கு தவளியிலோ  இருக்கும் குடும்ப உறுப்பினர் ள் நண்பர் ள் தபோருத்தவதர, 

அவர் ளுடன் இதணப்பில் இருக்  ஏரோளமோன புத ப்படங் ள் எடுங் ள் மற்றும் சமூ  

வில தலக்  தடப்பிடியுங் ள். 

• மி  முக் ியமோன நோன்கு பழக் ங் தளக் ததோடர்ந்து  தடப்பிடியுங் ள்: 

o உடல்ோீதியோ  2 மீட்டர் தூரம் வில ிகய இருங் ள் 

o மு க்  வசம் அணியுங் ள் 

o உங் ள் த  தள அடிக் டி  ழுவுங் ள் 

o கநோயுற்றோல் வீட்டிகலகய இருந்து விடுங் ள் 

 

 

 

https://peelregion.ca/coronavirus/affected-services.asp
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      பீல் பிரோந்திய ஊட த் ததோடர்பு 

      ஆஸ்லீ ஹோக் ின்ஸ் 

      த வல் போிமோற்ற சிறப்பியலோளர் – தபோது சு ோதோரம்      

பீல் பிரோந்தியம் 

      416.818.4421 | ashleigh.hawkins@peelregion.ca 

ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ர ஊட த் ததோடர்பு 

குர்வீந்தர் சிங் 

ஒருங் ிதணப்போளர், ஊட ம் & சமுதோய ஈடுபோடு 

யுக்திோீதியோன த வல்ததோடர்பு 

ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ரம் 

905-874-2028 | Gurvinder.A.Singh@brampton.ca 
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