
 
 

 

 

க ோவிட்-19 த ோற்று பரவல்  ோலத் ின்கபோது ப்ரோம்ப்ட்டனில் 

2021 ஆம் ஆண்டின் ஈஸ்டர் வோர இறு ி நோட் ள் 

 

ப்ரோம்ப்ட்டன், ON (மோர்ச் 25, 2021) – இந்  ஆண்டு நல்ல தவள்ளிக் ிழமம நோளோனது, (Good Friday) 

ஏப்ரல் 2 தவள்ளிக் ிழமம அன்றும், ஈஸ்டர்  ிங் ட் ிழமமயோனது ஏப்ரல் 5  ிங் ட் ிழமம அன்றும் 

நி ழ் ின்றன. 

 

 ீயமைப்பு மற்றும் அவசர ோலச் கசமவ ள், கபோக்குவரத்துச் கசமவ ள், சட்ட அமலோக் ம், 

சோமலப்பைி ள், POA  நீ ிமன்றங் ள் மற்றும் போது ோப்பு கசமவ ள் ஆ ியமவ உள்ளிட்ட மி  

முக் ியமோன கசமவ ள், நமது சமூ த் ினருக்கு ஆ ரவளிப்ப ற் ோ , வழக் ம்கபோல் த ோடர்ந்து 

தசயல்படும். 

 

எந்  ஒரு விசோோிப்புக்கும் குடியிருப்புவோசி ள் 311 ஐ அல்லது  905.874.2000 (ப்ரோம்ப்ட்டனுக்கு 

தவளியிலோ ), ஐ அமழக் லோம், Brampton 311 தசயலிமய (App Store அல்லது Google Playயில் 

 ிமடக் ிறது) உபகயோ ிக் லோம்,  www.311brampton.ca க்கு வரும   ரலோம் அல்லது 311@brampton.ca 

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

அல்லது பீல் பிரோந் ியம் பற்றிய எந்  விசோோிப்புக் ளுக்கும் நோங் ள் 24/7 என்னும் முமறயில் 

 ிமடக் தபறு ிகறோம். கமலும்    வல் ளுக்கு வரும  புோியவும்: www.brampton.ca/COVID19. 

 

ப்ரோம்ப்ட்டன் கபருந்து கபோக்குவரத்து 

 

ப்ரோம்ப்ட்டன் கபருந்து கபோக்குவரத்து கசமவ ள், ஏப்ரல் 2 மு ல் 5 வமர பின்வரும் கசமவ  

அட்டவமைப்படி இயங்கும்.  

 

தவள்ளிக் ிழமம, ஏப்ரல் 2 நல்ல தவள்ளிக் ிழமம(Good Friday) நோளில் 

ஞோயிற்றுக் ிழமம/விடுமுமற  ின அட்டவமைப்படி இயங்கும்.  

கபருந்து முமனயத் ில் இருக் ின்ற  வோடிக்ம யோளர்- கசமவ  வுன்ட்டர் ள் மூடப்படும். உ வி 

தபறுவ ற் ோ  த ோடர்புக் ோன எண் ள்  ோமல 9 மைி மு ல் மோமல 6 மைி வமர தசயல்படும். 

 

சனிக் ிழமம ஏப்ரல் 3 

http://www.311brampton.ca/
mailto:311@brampton.ca
http://www.brampton.ca/COVID19


 

 

சனிக் ிழமம Operating on a Saturday schedule.   

கபருந்து முமனயங் ளில் இருக் ின்ற வோடிக்ம யோளர்-கசமவ  வுன்ட்டர் ள் வழக் மோன அலுவல  

கநரங் ளில்  ிறந் ிருக்கும். உ வி தபறுவ ற் ோன த ோடர்பு எண் ள்  ோமல 7 மைி மு ல் மோமல 7 மைி 

வமர தசயல்படும்.  

 

ஞோயிற்றுக் ிழமம ஏப்ரல் 4 ( ஈஸ்டர் ஞோயிறு) 

ஞோயிற்றுக் ிழமம/விடுமுமற  ின அட்டவமைப்படி இயங்கும்.  

கபருந்து முமனயத் ில் இருக்கும்  வோடிக்ம யோளர்-கசமவ  வுன்ட்டர் ள் மூடப்படும். உ வி 

தபறுவ ற் ோ  த ோடர்புக் ோன எண் ள்  ோமல 9 மைி மு ல் மோமல 6 மைி வமர தசயல்படும். 

 

 ிங் ட் ிழமம ஏப்ரல் 5 ( ஈஸ்டர்  ிங் ட் ிழமம)  

வழக் மோன வோர நோள் அட்டவமையில் கபருந்து ள் இயங்கும். 

கபருந்து முமனயங் ளில் இருக் ின்ற வோடிக்ம யோளர்-கசமவ  வுன்ட்டர் ள் வழக் மோன அலுவல  

கநரங் ளில்  ிறந் ிருக்கும். உ வி தபறுவ ற் ோன த ோடர்பு எண் ள்  ோமல 7 மைி மு ல் மோமல 9 மைி 

வமர தசயல்படும். 

 

கமலும்   வல் ளுக்கு த ோடர்பு மமயத்ம  905.874.2999 என்ற எண்ைில் த ோடர்பு த ோள்ளவும் 

அல்லது இந்  வமல ளத் ிற்கு வரும   ரவும்: www.bramptontransit.com.  

 

கமம்படுத் ப்பட்ட  ோல அட்டவமைப்படி கபருந்து மளத்  தூய்மமப்படுத் ி அவற்றில்  ிருமிநோசினி 

த ளிக்கும் கவமல கமற்த ோள்ளப்படும்.  ஒவ்தவோரு 48 மைிக்த ோரு முமற கபருந்து ளின் அமனத்து 

பரப்பு ள், இயக்குபவர் அமருமிடம் மற்றும் அமனத்து இருக்ம  மளயும்  ிருமிநோசினி த ளித்து 

சு ோ ோரமோ  மவப்பக   ப்ரோம்ப்ட்டன் கபருந்து கபோக்குவரத்து கசமவயின் இலக் ோகும்.  ற்சமயம் 

கபருந்து ள் 24 மைிக்கு ஒருமுமற  ிருமிநோசினி த ளிக் ப்படு ின்றன. கபருந்து முமனயங் ள் மற்றும் 

நிறுத் ங் ளில் உள்ள கமற்பரப்பு ளும்கூட  ினசோி அடிப்பமடயில் தூய்மமப்படுத் ி  ிருமிநோசினி 

த ளித்து சு ோ ோரமோ  மவக் ப்படும் 

 

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

நிறுத் ங் ளில் கூடிய மட்டில் உடல்ோீ ியோன இமடதவளி விடுவம த் த ோடர்ந்து கபைி வருமோறு ந ர 

நிர்வோ ம் க ட்டுக்த ோள் ிறது. கபருந்து பயைியர்  ங் ள் ம வசம்  மது உபகயோ த் ிற் ோ   ங் ள் 

தசோந்    ிருமி நோசினி, ம  மளக்  ழுவும் சு ோ ோர தபோருட் மள மவத் ிருந்து  ங் ள் ம  மள 

அடிக் டி  ழுவி சுத் மோ  மவத் ிருக்  க ட்டுக்த ோள்ளப்படு ிறோர் ள்; இருமும்கபோதும், தும்மும்கபோதும் 

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

நலமில்லோது இருந் ோல், கபருந் ில் பயைம் தசய்வம த்  விர்க் வும்; அரு ோமமயில் இருக் ின்ற 

http://www.bramptontransit.com/


 
 

 

 

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

பின்பற்றவும். 

 

பீல் பப்ளிக் தெல்த் அமமப்பின் வழி ோட்டு லின்படி, பயைி ள் அமனவரும்,  வீடு ளிலும் கபருந்து 

முமனயங் ளிலும் இருக்கும் கபோது மருத்துவம் அல்லோ  மு   வசங் மளயும் உங் ள் மூக்கு வோய் மற்றும் 

 ோமடமய மூடி மமறத் படி இறுக் மோ  அைிந் ிருப்பது  ட்டோயம் என்று நிமனவூட்டப்படு ிறோர் ள். 

ஆபத்துக் மள  ண் ோைிப்ப ற் ோ  ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ர நிர்வோ மோனது பீல் பப்ளிக் தெல்த் அமமப்பும் 

மற்றும் அவசர ோல கமலோண்மம அலுவல மும் தநருங் ி பைியோற்றி வரு ிறோர் ள் 

 

தபோது தசய் ி ளுக்கு www.brampton.ca/COVID19 மற்றும் www.bramptontransit.com க்கு வரும   ரவும் 

அல்லது கசமவ பற்றிய புது தசய் ி ளுக்கு டுவிட்டோில் @bramptontransit ஐ பின்பற்றவும். க ள்வி ள் 

இருப்பின் ப்ரோம்ப்ட்டன் கபோக்குவரத்து த ோடர்பு மமயத்ம  த ோடர்பு த ோள்ள கவண்டிய எண் 

905.874.2999. 

 

ப்ரோம்ப்ட்டன் தபோழுதுகபோக்கு 

பன்னி  (Bunny EGGScitement) எக்மைட்தமன்ட் 

இந்  ஈஸ்டோின்கபோது போது ோப்போன பன்னி எக்மைட்தமண்ட் இன் போது ோப்போன த ோகுப்மப 

உபகயோ ித்து ம ிழவும். ம விமன தபோருள் த ோகுப்பு ஒன்மற எடுத்துக்த ோண்டு ஆன்மலன் பயிற்சி 

மூலம் வண்ைமயமோன  ோவரம்  ட்டுமோனம் தசய்து தமய்நி ர் வம யில் முட்மட கவட்மடயோடும் 

போ த் ில் பங்கு தபறுங் ள் மற்றும் மோர்ச் 29 மு ல் வண்ைம்  ீட்டும் தசயல்போடு மள ப ிவிறக் ிக் 

த ோள்ளுங் ள். 

 

க ஸ்ஸி க ம்ப்தபல்  ம்யூனிட்டி மமயம்  (Cassie Campbell Community Centre), சிங்க்வோ வ்ஸி  ஸ் ி  

ச்சோலட் (Chinguacousy Park Ski Chalet), க ோர் தமகடோஸ் சமு ோயக் கூடம் (Gore Meadows Community 

Centre) மற்றும்  சவுத் பிக்சர் ஸ்கபோர்ட்ஸ் பிளக்ஸ் ஆ ிய இடங் ளில் த ோட்டுக்த ோள்ளும் ஆபத்து 

இல்லோ   வம யில், கபோ ிற கபோக் ில் எடுத்துக் த ோள்ளக்கூடிய வம யில் ம விமனப் தபோருள் 

த ோகுப்பு மோர்ச் 31 மு ல் ஏப்ரல் 1 வமர 15:30 இலிருந்து மோமல 7 மைி வமர  ிமடக்கும். தபோருட் மள 

எடுத்துக் த ோள்ள வரும் கபோது  அறிவிப்பு பலம  மற்றும் போது ோப்பு அறிவுறுத் ல் மளக்  மடப்பிடிக்  

வும். ம விமனப்தபோருள் த ோகுப்புக் ள், மு லில் வருபவர் ளுக்கு மு லில்  ிமடக்கும்; ஒருவருக்கு 

ஒன்று மட்டுகம  ிமடக்கும்; மி க்குமறந்  சரக்கு இருப்பு  ோரைமோ  சரக்கு  ீரும் வமர த ோடுக் ப்படும். 

 

http://www.brampton.ca/COVID19
http://www.bramptontransit.com/
https://twitter.com/BramptonTransit


 

 

பன்னி (Bunny EGGScitement) எக்மசட்தமன்ட் தசயல்போடு ள் பற்றிய கமலும்   வல் ளுக்கு 

www.brampton.ca/recreation ஐத் த ோடர்பு த ோள்ளவும். 

 

வீட்டில் இருந் படிகய தபோழுதுகபோக்கு 

ஆன்மலன் உடற்பயிற்சி மற்றும் ம விமன பயிற்சி ள் மூலம் வீட்டில் சுறுசுறுப்போ  இருங் ள்! முழு 

உடல் பயிற்சிக்கு முயற்சிக் வும், அட்மடயில் தசய்யப்படும் இ யம் கபோன்ற வடிவங் மள 

உருவோக்குவது, உங் ள் ம தயழுத்து  ிறன் மள கமன்மமப்படுத்  பயிற்சி தசய்வது மற்றும் 

பலவற்மறக்  ற்றுக் த ோள்ளுங் ள். www.brampton.ca/recathome  இல் பல்கவறு வம யோன தரக் அட் 

கெோம் (Rec At Home )தசயல்போடு மள அணு வும்.   

  

ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ர தபோழுதுகபோக்கு மமயங் ள்  ற் ோலி மோ  மூடப்பட்டுள்ளன கநோில் ஆஜரோ ி 

பயிற்சியோளர் வழிநடத்தும் புத்துைர்வோக் ல் நி ழ்ச்சி ள் மற்றும் கசமவ ளும்கூட,  க ோவிட்-19 

ஊரடங்கு நடவடிக்ம  ள்  ோரைமோ  இமட நிறுத் ப்பட்டுள்ளன. தமய்நி ர் மற்றும்  ிறந் தவளி 

புத்துைர்வோக் ல் நி ழ்ச்சி ள் மற்றும் கசமவ ள் பற்றி அறிய வரும  ரவும்: 

www.brampton.ca/recreation. 

 

ப்ரோம்ப்ட்டன் நூல ம் 

ஏப்ரல் 2, தவள்ளிக் ிழமமயன்று (நல்ல தவள்ளிக் ிழமம) , நூல   ிமள ளில் மற்றும் ஜன்னகலோரமோ  

புத்  ம் எடுத்துச்தசல்லும் வச ி  ிமடக் ோது.  

 

எங் ள் வமலத் ளமோ ிய Brampton Library website இல் எந்  கவமளயிலும் எங் ள் டிஜிட்டல் 

நூல த் ிற்கு வரும   ரலோம். டிஜிட்டல் இ-புத்  ங் ள், இ-ஆடிகயோபுத்  ங் ள், டிவி மற்றும்  ிமரப்பட 

ஒளிபரப்பு, ஆன்மலன்  ற்றல்,  மல மற்றும் ம விமன இமவ அமனத்துக்கும், இலவசமோ   ிமடக்கும்; 

உங் ள் நூல  அட்மட மூலமோ  இமடவிடோ  அணு லும்  ிமடக்கும். ப்ரோம்ப்ட்டன் நூல  அட்மட 

ஒன்மறப் தபற, இங்கு க்ளிக் தசய்யவும். அவரவர் விருப்பப்படி புத்  ங் மளத்  ிருப்பித்  ருவ ற் ோ  

அமனத்து  ிமள நூல ங் ளிலும் புத்  ங் மள 24 மைி கநரமும் விட்டுச்தசல்வ ற் ோ   தபட்டி 

மவக் ப்பட்டு கநரம் நீட்டிக் ப்பட்டுள்ளது.   

 

நோம் த ோடர்பிகலகய இருப்கபோமோ ! எங் ள் மின்னஞ்சல் வழி புதுப்பிப்புக் ளுக்கு சந் ோ ோரர் ஆ வும் 

மற்றும்  Facebook, Twitter, மற்றும் Instagramஇல் பின்த ோடரவும். 

 

ப்ரோம்ப்ட்டன் விலங்கு ள் கசமவ ள்  

ப்ரோம்ப்ட்டன் விலங்கு ள்  ோப்ப ம்  நல்ல தவள்ளிக் ிழமமயோ ிய ஏப்ரல் 2, தவள்ளிக் ிழமமயன்று, 

ஏப்ரல் 4 ஞோயிற்றுக் ிழமம மற்றும்  ஏப்ரல் 5 ஈஸ்ட்டர்  ிங் ட் ிழமம ஆ ிய நோட் ளில் மூடப்படும். இந்  

http://www.brampton.ca/recreation
http://www.brampton.ca/recathome
http://www.brampton.ca/recreation
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bramptonlibrary.ca%2Findex.php&data=04%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7Ce4b04b013a5e41f48eac08d8ed6bcc03%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637520394534156822%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=PHzqrWA4leiOAj2gtMAiNVZdNcPQJ5P2K9xufkhCwiw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bramptonlibrary.ca%2Findex.php%2Fabout%2Fget-a-library-card&data=04%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7Ce4b04b013a5e41f48eac08d8ed6bcc03%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637520394534161811%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=mG3uCN%2FuThcL9oixmyIegy1NBTmLtH8qykSTA2U1lwg%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bramptonlibrary.ca%2Findex.php%2Fabout%2Fget-a-library-card&data=04%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7Ce4b04b013a5e41f48eac08d8ed6bcc03%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637520394534161811%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=mG3uCN%2FuThcL9oixmyIegy1NBTmLtH8qykSTA2U1lwg%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bramptonlibrary.ca%2Findex.php%2Fabout%2Fget-a-library-card&data=04%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7Ce4b04b013a5e41f48eac08d8ed6bcc03%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637520394534161811%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=mG3uCN%2FuThcL9oixmyIegy1NBTmLtH8qykSTA2U1lwg%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fsubscriptions.librarycustomer.org%2FSubscriptionOptIn%3Ft%3D60ABED3E-7931-4D09-8D5A-1D1C133B9D1C&data=04%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7Ce4b04b013a5e41f48eac08d8ed6bcc03%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637520394534166802%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=E8UZqzX%2F9rqsCEyhl6L%2FbHkKMrIHBI4d0Lq9ZULXiv0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fbramptonlibrary&data=04%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7Ce4b04b013a5e41f48eac08d8ed6bcc03%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637520394534171793%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=jxKp%2Fgys9VurwnSm7JZAfhd5yzSszemKINPHMVC42UY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FBramptonLibrary%3Fref_src%3Dtwsrc%255Egoogle%257Ctwcamp%255Eserp%257Ctwgr%255Eauthor&data=04%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7Ce4b04b013a5e41f48eac08d8ed6bcc03%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637520394534176785%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=1TilgxyqD%2Bk%2F15OEW4LgVDebV6vOiv7E6DcaRDid%2FBI%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fbramptonlibrary%2F%3Fhl%3Den&data=04%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7Ce4b04b013a5e41f48eac08d8ed6bcc03%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637520394534181775%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=kvXpa6BExT4jgPxckjlaCZbcYVKpGiW3Tc7%2BkNG6KjM%3D&reserved=0


 
 

 

 

 ோப்ப ம் ஏப்ரல் 3 சனிக் ிழமமயன்று  ோமல 10 மைி மு ல் மோமல 4 மைி வமர  ிறந் ிருக்கும் 

முன்ப ிவின் கபோில் மட்டுகம சந் ிக் லோம். 

 

விலங்கு ள்  ட்டுப்போட்டு அமமப்பு   ிங் ள் மு ல் தவள்ளிவமர  ோமல 7 மைி மு ல் இரவு 10 மைி 

வமரயும், சனி, ஞோயிற்றுக் ிழமம மற்றும் விடுமுமற நோட் ளில்  ோமல 8 மைி மு ல் மோமல 6:30 மைி 

வமரயிலும் சோமல ளில் தசயல்படுவோர் ள், மற்றும் பின்வரும் அமழப்புக் ளுக்கு மட்டுகம 

தசவிசோய்ப்போர் ள்: 

• கநோயுற்ற/ ோயப்பட்ட/ஆக்கரோஷமோன வீட்டு மற்றும்  ோட்டு விலங்கு மள பிடித்து தசல்லு ல் 

• ஆக்கரோஷமோன விலங்கு 

• சுற்றித் ிோியும் நோய் 

• நோய்க் டி விசோரமை 

• அமடபட்ட த ருநோமயப் பிடித்து தசல்லு ல் 

• இறந்து  ிடக்கும் விலங் ிமன அ ற்று ல் 

 

இந்  கநரங் ளுக்கு அப்போல், விலங்கு ள்  ட்டுப்போட்டு அமமப்பினர் அவசர நிமல ளுக்கு மட்டுகம 

தசவி சோய்ப்போர் ள். 

 

ஈஸ்ட்டர் வோர இறு ிக் ோ , பீல் ப்ப்ளிக் தெல்த் அமமப்பின் நிமனவூட்டல் ள் 

 

உங் ள் குடும்பத்துடன் தநருக் மோ  வசிப்பவர் ளுடன் மட்டுகம  கூடியிருந்து ஒருவருக்த ோருவர் 

அக் மற தசலுத்துங் ள்.  டுப்பூசி தசலுத்து ல் ஒருபக் ம் த ோடர்ந்து நடந்துத ோண்டிருந் ோலுகம கூட, 

நோம் விழிப்போ  இருப்பம  சற்றும் ம விடலோ ோது; த ோடர்ந்து தபோது சு ோ ோர ஆகலோசமன மளப் 

பின்பற்றுவது அவசியமோகும். இப்படியோன தசயல் கள இந்  மவரைுக்கு எ ிரோன நமது மி ச்சிறந்  

 ற் ோப்பு அரைோகும். உங் ள் வீட்டிற்கு தவளியிலோ  இருக்கும் குடும்ப உறுப்பினர் ள் நண்பர் ள் 

தபோருத் வமர, அவர் ளுடன் இமைப்பில் இருக்  ஏரோளமோன பும ப்படங் ள் எடுங் ள் மற்றும் சமூ  

வில மலக்  மடப்பிடியுங் ள். த ோற்று பரவமலக் குமறப்ப ற் ோ , நீங் ள் வழிபோடு தசய்யும் 

இடங் ளில் தமய்நி ர் சந் ிப்புக்கு கவண்டுக ோள் மவயுங் ள். அப்படியும் நீங் ள் கூடித் ோன் 

ஆ கவண்டும் என்றோல்,  யவு தசய்து  ம  சோர்போன நி வு ளில் கூடும் கூட்டத்ம க்  குமறப்ப ற் ோன 

வரம்பு மள பின்பற்றுங் ள். 

 

ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ர ஊட த் த ோடர்பு 

கமோனிக் ோ துக் ல் 

ஒருங் ிமைப்போளர், ஊட ம் & சமு ோய ஈடுபோடு 

யுக் ிோீ ியோன   வல்த ோடர்பு 



 

 

 -30- ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ரம் 

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

  

 

 

பீல் பிரோந் ிய ஊட த் த ோடர்பு 

ஆஸ்லீ ெோக் ின்ஸ் 

   வல் போிமோற்ற சிறப்பியலோளர் – தபோது சு ோ ோரம்      

பீல் பிரோந் ியம் 

416.818.4421 | ashleigh.hawkins@peelregion.ca      

 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca
mailto:ashleigh.hawkins@peelregion.ca

