
 

 
 

 

 

ஒன்ட்டேரிடேர அரசரங்கம் வீட்டிடேடே இருங்கள் என்னும் உத்தரவினை 

அமேரக்கம் சசய்வனத வலியுறுத்துகிறது மற்றும் பே சபரது சுகரதரர 

நேவடிக்னககனை டமலும் வலுப்படுத்துகிறது  

  

ப்ரரம்ப்ட்ேன், ON (ஏப்ரல் 16, 2021) – இன்னறே திைம், ஒன்ட்டேரிடேர அரசரங்கம்   வீட்டிடேடே 

இருக்கவும் என்னும் மரகரண ரீதிேரை உத்தரவினை அமேரக்கம் சசய்வனத வலியுறுத்துவதரக 

அறிவித்தது; அடத சமேத்தில்  பேணம் சசய்வதற்கரை கட்டுப்பரடுகனை விதித்ததுேன், பே சபரது 

சுகரதரர நேவடிக்னககனையும் டமலும் வலுப்படுத்துகிறது.  

 

அமேரக்கம் 

 

வீட்டிடேடே இருக்கவும் எனும் உத்தரவுக்கு சபரது மக்கள்  இணங்குவனத அதிகரிக்டக சசய்ேவும், 

COVID-19 பரவுவனதத் தடுத்து நிறுத்தவும், அவசரகரே உத்தரவில் சிே திருத்தங்கள் சசய்ேப்பட்டுள்ைை; 

இது, டபரலீஸ் அதிகரரிகள் மற்றும் பிற மரகரண குற்றவிேல் அதிகரரிகளுக்கு, ஒன்ட்டேரிடேரவின் 

வீட்டிடே இருக்கவும் எனும் ஆனணனே அமல்படுத்துவதற்கரை அதிகரரத்னத வலுவரைதரக்கும்.  

 

ஏப்ரல் 17, 2021 சைிக்கிழனம கரனே 12:01 மணி முதல், கரவல்துனற அதிகரரிகள் மற்றும் பிற மரகரண 

குற்றவிேல் அதிகரரிகளுக்கு, எந்தசவரரு நபரும் அவர்கைின் இல்ேத்தில் தங்கரத பட்சத்தில், தங்கள் 

வீட்டு முகவரினேயும் கரரணத்னதயும் வழங்குமரறு டகரர அதிகரரம் இருக்கும். கூடுதேரக, தைது வீட்னே 

விட்டு சவைிடேறிேதற்கரை ஒரு நபரின் கரரணங்கனை விசரரிக்கவும் அவரது வரகைத்னத நிறுத்தவும்  

கரவல்துனற அதிகரரிகள், சிறப்பு கரன்ஸ்ேபிள்கள் மற்றும் ஃபர்ஸ்ட் டநஷன் கரன்ஸ்ேபிள்களுக்கு 

அதிகரரம் இருக்கும். இந்த கூடுதல் அமேரக்கமரைது வீட்டிடேடே தங்கிேிருக்க டவண்டும் எனும் 

உத்தரவின்டபரது மட்டுடம சசேல்படும் மற்றும் இது வீட்டிடேடே தங்குவதற்கரை உத்தரனவ 

அமல்படுத்துவதற்கரக மட்டுடமேரகும். 

 

சபரதுமக்கள் மீது அதிக அதிகரரம் சசலுத்தும் சுகரதரர நேவடிக்னககள் 

 

டகரவிட்-19 சதரற்று பரவுவனதத் தடுக்க உதவுவதற்கரகடவ, மரகரண அவசரகரே அறிவிப்பு மற்றும் 

வீட்டிடேடே இருப்பதற்கரை  உத்தரவு  ஆகிேனவ கூடுதேரக இன்னும் இரண்டு வரரங்களுக்கு 

நீட்டிக்கப்பட்டுள்ைது.  வீட்டிடேடே இருப்பதற்கரை  உத்தரவரைது, எல்டேரரும் வீட்டிடேடே இருக்க 

டவண்டும் என்பதற்கரகடவேரகும்; இதில் மைினக கனேக்கு அல்ேது மருந்தகத்திற்குச் சசல்வது, சுகரதரர 

டசனவகனை அணுகுவது, உேற்பேிற்சி அல்ேது அத்திேரவசிே டவனேகள் டபரன்ற அத்திேரவசிே 

டநரக்கங்களுக்கரக சசல்வதற்கு  விதிவிேக்கு உண்டு. 

 



 

 

ஏப்ரல் 17, 2021 சைிக்கிழனம கரனே 12:01 மணி துவங்கி, பின்வரும் சபரது சுகரதரரம் மற்றும் பணிேிே 

பரதுகரப்பு நேவடிக்னககனை சசேல்படுத்த அரசரங்கம் உத்டதசித்துள்ைது: 

 

• ஒடர வீட்டில் வசிக்கும் குடும்ப  உறுப்பிைர்கள் அல்ேது அந்த வீட்டுக்கு சவைிேில் தைிேரக 

வசிக்கும் டவறு ஒடர ஒரு நபர், அல்ேது வீட்டின் எந்தசவரரு உறுப்பிைருக்கும் பரரமரிப்பு அைிக்க 

வருகின்ற ஒரு பரரமரிப்பரைனரத் தவிர, அனைத்து சவைிப்புற சமூகக் கூட்ேங்கனையும் 

ஒழுங்கனமக்கப்பட்ே சபரது நிகழ்வுகனையும் தனேசசய்ேவும்; 

• கட்டுமரைத் துனறேில் அத்திேரவசிேமற்ற அனைத்து பணிேிேங்கனையும் மூேவும்; 

• அனைத்து சில்ேனற அனமப்புகைிலும் கனேேில் ஷரப்பிங் சசய்ே அனுமதிக்கப்பட்ே 

நபர்களுக்கரை எண்ணிக்னக வரம்புகனை 25 சதவீதமரகக் குனறக்கவும். இதில் பல்சபரருள் 

அங்கரடிகள், மைினகக் கனேகள், வசதிப்சபரருள் விற்கும் கனேகள், விவசரேிகளுக்கரை 

உள்ைரங்க சந்னதகள், உணவு மற்றும் மருந்தகங்கனை முதன்னமேரக விற்கும் பிற கனேகள் 

ஆகிேை அேங்கும்; மற்றும், 

• டகரல்ப் னமதரைங்கள், கூனேப்பந்து னமதரைங்கள் மற்றும் கரல்பந்து னமதரைங்கள் டபரன்ற 

அனைத்து திறந்தசவைி சபரழுதுடபரக்கு வினைேரட்டு னமதரைங்கள் மற்றும் கைங்கனை, 

வனரேறுக்கப்பட்ே விதிவிேக்குகளுேன் மூேவும். 

 

இதற்கும் கூடுதேரக, ஏப்ரல் 19, 2021 திங்கட்கிழனம அதிகரனே 12:01 மணி துவங்கி, திருமணங்கள், 

இறுதிச் சேங்குகள் மற்றும் மத டசனவகள், சேங்குகள் அல்ேது கரரிேங்கள் ஆகிேவற்றில், 

கட்டிேங்களுக்கு உள்ைரகடவர அல்ேது திறந்தசவைிேிடேர 10 டபர் மட்டுடம கூேேரம் எை  மரகரண 

நிர்வரகம் மட்டுப்படுத்துகிறது. இந்த டசனவகளுேன் சதரேர்புனேே வரடவற்புகள் டபரன்ற சமூகக் 

கூட்ேங்கள் தனேசசய்ேப்பட்டுள்ைை,  இதில் ஒடர வீட்டின் உறுப்பிைர்கள் அல்ேது  அந்த வீட்டுக்கு 

சவைிேில் தைிேரக வசிக்கும் டவறு ஒடர ஒருவர் விதிவிேக்கு சபறுகிறரர்கள். டினரவ்-இன் டசனவகள் 

அனுமதிக்கப்படும். 

 

 மரகரணம் தழுவிே அவசரநினே  தனே (provincewide emergency brake) (அதரவது, டபரகிறடபரக்கில் 

எட்ே இருந்து எடுத்துக்சகரள்ளுதல் அல்ேது டசர்ப்பித்தல் மட்டுடம) கீழரக அத்திேரவசிேம் அல்ேரத 

சில்ேனற விற்பனைப் சபரருட்களுக்கு, அனைத்து பிற சபரது சுகரதரரம் மற்றும் பணிேிே 

நேவடிக்னககள் பிரடேரகமரகும். 

 

டமலும் படிக்க  இங்கு வரவும் 

 

நகர டசனவகள் மற்றும் கட்டிே வசதிகள் 

 

நகர் மன்றம் மற்றும் சபருநிறுவை கட்டிேங்கள் 

நகர் மன்றம் மற்றும் சபருநிறுவை கட்டிேங்கள் டநரில் வந்து சபற்றுக் சகரள்ளும் டசனவகளுக்கு 

https://covid-19.ontario.ca/zones-and-restrictions
https://covid-19.ontario.ca/zones-and-restrictions
https://news.ontario.ca/en/release/61192/ontario-strengthens-enforcement-of-stay-at-home-order


 

 
 

 

 

திறந்திருக்கும்-இனவ முன்பதிவின் டபரில் மட்டுடம. டநரில், டபரகிறடபரக்கில் வருவதற்கு 

அனுமதிேில்னே. முன்பதிவு சசய்துசகரள்ை வருனகதரவும் www.brampton.ca/skiptheline. 

 

நகரின் சபரழுதுடபரக்கு னமேங்கள் மற்றும் திறந்தசவைி  வசதிகள் 

ப்ரரம்ப்ட்ேன் நகரின் அனைத்து சபரழுதுடபரக்கு வசதி கட்டிேங்களும் மூேப்பட்டிருக்கும் மற்றும் 

உள்ைரங்க நிகழ்ச்சிகள் அடுத்த அறிவிப்பு வரும் வனர இனேநிறுத்தம் சசய்ேப்பட்ேபடிடே இருக்கும். 

  

டகரல்ப் னமதரைங்கள், கூனேப்பந்து னமதரைங்கள் மற்றும் கரல்பந்து னமதரைங்கள் டபரன்ற அனைத்து 

சவைிப்புற சபரழுதுடபரக்கு வினைேரட்டு னமதரைங்கள் மற்றும் கைங்கள் வனரேறுக்கப்பட்ே 

விதிவிேக்குகளுேன் மூேப்படும். வினைேரட்டு னமதரன்ங்கள் திறந்திருக்கும். 

 

பூங்கரக்கள் நனே பரனதகள் திறந்திருக்கும். பூங்கரக்கைில் உள்ை கழிப்பனற வசதிகள் மூேப்படும். 

  

சமய்நிகர் நிகழ்ச்சிகள் 

 

சமய்நிகர் உேற்சபரருத்தம் 

பேிற்சி சபற்ற பேிற்றுவிப்பரைர் நேத்தும் 30-நிமிே டநர, இேவச உேற்சபரருத்த பேிற்சிகளுக்கரை 

சமய்நிகர்  வகுப்புகைில் பங்டகற்க குடிேிருப்புவரசிகள் அனழக்கப்படுகிறரர்கள்.   

  

55 வேதுக்கு டமற்பட்டேரருக்கரை வகுப்புகள் 

 

ப்ரரம்ப்ட்ேன் நகரில் இருக்கின்ற 55 வேதுக்கு டமற்பட்ே குடிேிருப்புவரசிகள் தங்கள் வீட்டில் 

இருந்தபடிடே பங்டகற்கும் விதமரை சமய்நிகர் பேிற்சி வகுப்புகளுக்கு பதிவு சசய்து சகரள்ைேரம். 

பங்டகற்பரைர்கள் தங்கனை சமூகத்திைருேன் இனணத்துக்சகரள்ைவும், புதிே நண்பர்கனை 

டசர்த்துக்சகரள்ைவும்  சதரேர்ந்து ஆன்னேைில் இருந்தபடி கட்டுக்டகரப்பரை ஒரு சூழனே அனமத்துக் 

சகரள்ைேரம்.  

  

அனைத்தும் உள்ைேங்கிே சமய்நிகர் சசேல்பரடுகள் மற்றும் பேிற்சிேகங்கள் 

 

இந்த வசதிேரைது உேற்குனறபரடுகள் விதிவிேக்கரை தன்னமகள் சகரண்டேரருக்கரை அருனமேரை 

சந்தர்ப்பமரகும்; இதன்மூேமரக, சுறுசுறுப்பரை சசேல்பரடுகைில் டசரேரம், புதிதரக ஒன்னறக் 

கற்றுக்சகரள்ைேரம், ஒத்த வேதிைருேன் நீடித்த நட்புறனவ வைர்க்கேரம். 

 

வழங்கப்பேவிருக்கின்ற சமய்நிகர் நிகழ்ச்சிகள் பற்றிே டமலும் தகவல்களுக்கும், இதற்கு எப்படி பதிவு 

சசய்துசகரள்வது என்பதற்கும் வருனக தரவும்: www.brampton.ca/recreation. 

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


 

 

 

  

வீட்டில் இருந்தபடி புத்துணர்வரதல் 

 

வீட்டில் இருந்தபடிடே சசேல்பரட்டுேனும் சுறுசுறுப்புேனும் இருங்கள்; சுேமரக கற்றுக்சகரள்ளும் 

ஆன்னேன் கனேகள் மற்றும் னகவினைகளுக்கரை பேிற்சிகள் அனைத்தும் 24/7 என்ற முனறேில் 

கினேக்கின்றை! கரகிதப் பூக்கள் சசய்வது எப்படி எைக் கற்றுக்சகரள்ளுங்கள்; உங்கள் னகசேழுத்தினை 

டமம்படுத்திக்சகரள்ை பேிற்சி சசய்யுங்கள். வீட்டில் இருந்தபடிடே புத்துணர்வரக்கிக் சகரள்வதற்கரை பே 

வழிகனை இங்கு கரணுங்கள்; இனவேனைத்தும் ப்ரரம்ப்ட்ேன் ரிக்ரிடேஷன்  (Brampton Recreation)  

அனமப்பிைரல் பரசத்துேன் சகரடுக்கப்படுகின்றை. . 

 

முகத் தினரகள் கட்ேரேம் 

 

கட்ேரே முகத்தினரகளுக்கரை உப சட்ேங்கைின்படி, ப்ரரம்ப்ட்ேைில் உள்ை அனைத்து சபரது 

கட்டிேங்கைின் உட்புங்கைிலும் மருத்துவம் அல்ேரத முக கவசங்கள் அல்ேது முகத்தினரகள் அவசிேம். 

சபரது நிறுவைங்கள் மற்றும் வணிக நிறுவைங்கள் தங்கள் கட்டுப்பரட்டின் கீழ் இருக்கின்ற உள்ைரங்க 

சபரது இேங்கைில் முக கவசங்கள் அல்ேது முகத்தினரகள் அணிேப்படுவனத உறுதி சசய்ே டவண்டும். 

 

மருத்துவ கரரணங்கைரல் முக கவசம் அல்ேது முகத்தினரனே அணிே முடிேரதவர்கள் உள்ைிட்ே இந்த சிே 

நபர்களுக்கு துனண சட்ேம் விேக்கு அைிக்கிறது: இரண்டு வேதுக்குட்பட்ே குழந்னதகள்; அவசர 

உத்தரவுகைின்படி தேகை நேவடிக்னகேில் ஈடுபடும் நபர்கள். டமலும் தகவல்களுக்கு வருனக 

தரவும்: www.brampton.ca/masks. 

 

கூடுதல் தகவல் மற்றும் டசனவ டகரரிக்னககளுக்கு குடிேிருப்புவரசிகள் மற்றும் வணிகர்கள் 311 ஐ 

அனழக்கேரம், www.311brampton.ca க்கு வருனக தரேரம் அல்ேது 311 சமரனபல் சசேலினே 

பேன்படுத்தேரம்.. 

 

லின்குகள் 

இனவ பற்றி டமலும் அறிந்துசகரள்ளுங்கள் 

• ப்ரரம்ப்ட்ேன் நகர டகரவிட்-19 நிகழ்ச்சி திட்ேமிேல் மற்றும் டசனவ பற்றிே புது சசய்திகள் (City of 

Brampton COVID-19 programming and service updates) 

• ப்ரரம்ப்ட்ேன் நகரில் திறந்திருப்பனவ எனவ, மூடிேிருப்பனவ எனவ (City of Brampton – what’s 

open, what’s closed) 

https://www.brampton.ca/EN/Residents/Recreation/Programs-Activities/Pages/At-Home-Adventures-with-Arts-Crafts.aspx
http://www.brampton.ca/masks
http://www.311brampton.ca/
http://www.brampton.ca/COVID19
http://www.brampton.ca/COVID19
http://www.brampton.ca/COVID19
http://www.brampton.ca/reopening
http://www.brampton.ca/reopening
http://www.brampton.ca/reopening


 

 
 

 

 

• டகரவிட்-19 க்கரை அறிகுறிகள் (COVID-19 Symptoms)  

• டகரவிட்-19 தடுப்பு மருந்து (COVID-19 vaccine) 

• ப்ரரம்ப்ட்ேைில் டசரதனை சசய்துசகரள்ளுதல் (Testing in Brampton)  

• தைினமப்படுத்திக்சகரள்வது எப்படி (How to self-isolate) 

• டகரவிட்-19 சதரற்றுப்பரவல் கரேத்தில் வணிகங்கங்கள் மற்றும்  பணிேிேங்கனை பரதுகரப்பரக 

னவத்திருத்தல் (Keeping businesses and workplaces safe during COVID-19) 

• பீல் பகுதிேில் டகரவிட்- 19 டநரேரைிகள் (Cases of COVID-19 in Peel) 
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ஊேக சதரேர்பு 

டமரைிக்கர துக்கல் 

ஒருங்கினணப்பரைர், ஊேகம் & சமுதரே  ஈடுபரடு 

யுக்திரீதிேரை தகவல் சதரேர்பு  

ப்ரரம்ப்ட்ேன் நகரம் 

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

 

 
 

 

https://www.peelregion.ca/coronavirus/prevention/#about
https://www.peelregion.ca/coronavirus/prevention/#about
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fvaccine%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C4dfc2b51b48540ff326f08d8e1ceaa32%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637507625151596604%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=3tsxYFYlen325yAInWv5I1Zxpc4ZgIemG45hr70muLo%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fvaccine%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C4dfc2b51b48540ff326f08d8e1ceaa32%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637507625151596604%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=3tsxYFYlen325yAInWv5I1Zxpc4ZgIemG45hr70muLo%3D&reserved=0
https://www.peelregion.ca/coronavirus/testing/
https://www.peelregion.ca/coronavirus/testing/
https://www.peelregion.ca/coronavirus/translated-resources/self-isolation/Self_isolation_guidelines_English.pdf
https://www.peelregion.ca/coronavirus/translated-resources/self-isolation/Self_isolation_guidelines_English.pdf
https://www.peelregion.ca/coronavirus/business/
https://www.peelregion.ca/coronavirus/business/
https://www.peelregion.ca/coronavirus/business/
https://www.peelregion.ca/coronavirus/case-status/
https://www.peelregion.ca/coronavirus/case-status/
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

