
 

 

 

க ோவிட்-19 பெருந்பதோற்று  ோலத்தின்கெோது ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ோில்  

விக்ட்கடோோியோ தினம் 2021 அனுசோிப்பு 

 

ப்ரோம்ப்ட்டன், ON (கே 19, 2021) –  விக்ட்கடோோியோ தினம் ப ோண்டோடுவதற் ோன பநடிய வோர இறுதி 

இகதோ வந்து விட்டது! கே ேோதம் 24 ஆம் நோள் திங் ட் ிழமேயன்று விக்கடோோியோ தினம் நி ழ் ிறது. 

 

தீயமைப்பு ேற்றும் அவசர ோலச் கசமவ ள், கெோக்குவரத்துச் கசமவ ள், சட்ட அேலோக் ம், 

சோமலப்ெைி ள், POA  நீதிேன்றங் ள் ேற்றும் ெோது ோப்பு கசமவ ள் ஆ ியமவ உள்ளிட்ட ேி  

முக் ியேோன கசமவ ள், நேது சமூ த்தினருக்கு ஆதரவளிப்ெதற் ோ , வழக் ம்கெோல் பதோடர்ந்து 

பசயல்ெடும். 

 

எந்த ஒரு விசோோிப்புக்கும் குடியிருப்புவோசி ள் 311 ஐ அல்லது  905.874.2000 (ப்ரோம்ப்ட்டனுக்கு 

பவளியிலோ ), ஐ அமழக் லோம், Brampton 311 பசயலிமய (App Store அல்லது Google Playயில் 

 ிமடக் ிறது) உெகயோ ிக் லோம்,  www.311brampton.ca க்கு வரும  தரலோம் அல்லது 311@brampton.ca 

க்கு ேின்னஞ்சல் பசய்யலோம். க ோவிட்-19 பதோற்றுப்ெரவல் விசோோிப்புக் ள் உள்ளிட்ட ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ரம் 

அல்லது பீல் ெிரோந்தியம் ெற்றிய எந்த விசோோிப்புக் ளுக்கும் நோங் ள் 24/7 என்னும் முமறயில் 

 ிமடக் பெறு ிகறோம். கேலும்  த வல் ளுக்கு வரும  புோியவும்: www.brampton.ca/COVID19. 

 

ெட்டோசு ப ோளுத்துவதில் ெோது ோப்பு 

 

ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ோில் உோிேம் ஏதும் பெறத் கதமவயில்லோேல், தனியோர் இடங் ளில் ஓரளவுக்க  ெட்டோசு 

பவடிக்  அனுேதிக் ப்ெடு ின்ற நோன்கு நோட் ள் உள்ளன: விக்கடோோியோ தினம் என்ெது, அவற்றில்  

ஒன்றோகும். ேற்றமவ  னடோ தினம், தீெோவளி ேற்றும் புத்தோண்டு தினம் ஆ ியமவ ஆகும்.  

 

குறு ிய தூர கவடிக்ம  ெட்டோசு என்ெது, தீப்ெற்றியதும் 3 ேீட்டர் ள் (10 அடி) தூரம் ேட்டுகே 

பசல்லக்கூடிய வம  ளோகும் (உதோரைேோ , தமரச் சக் ரம், புஸ்வோைம், ம ச் சக் ரம் ேற்றும் 

பவடி ள்).  ேற்ற ரோக்ப ட் வம  ெட்டோசு ளுக்கு ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ோில் அனுேதியில்மல. வீதி ளிகலோ, 

ெக்  வோட்டு நமடெோமத ளிகலோ, ந ோின் பூங் ோக் ளிகலோ அல்லது ந ரோட்சி ேற்றும் ெள்ளி 

இருப்ெிடங் ளிகலோ இந்த ெட்டோசு பவடித்தல் பசய்ய ந ரவோசி ளுக்கு அனுேதியில்மல என்ெமத ந ர 

நிர்வோ ம் நிமனவூட்டு ிறது.  

 

குறு ிய தூரம் பசன்று பவடிக் க் கூடிய ெட்டோசு மள உெகயோ ிக்கும்கெோது, குடியிருப்பு வோசி ள் ெின் 

வரும் முன்பனச்சோிக்ம  மளப் ெின்ெற்ற கவண்டும்: 

 

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


 

 

• தீமய அமைக்கும் விதேோ  ஒரு ெோத்திரம் நிமறய தண்ைீர் மவத்துக்ப ோள்ள கவண்டும் அல்லது 

தண்ைீர் வரக்கூடிய குழோய் அரு ில் மவத்துக்ப ோள்ள கவண்டும் 

• ேத்தோப்புக் ள் அல்லோத,  பவடிக் க் கூடிய ஒரு ெட்டோசு கெோன்றவற்மற ஒருகெோதும் ம யில் 

ெிடித்து ெற்ற மவக் லோ ோது. 

• ேற்றவர் மள கநோக் ி ெட்டோசு மள வீசோதீர் ள் அல்லது  ோட்டோதீர் ள் 

• ேத்தோப்புக் ள் எோிந்து முடிந்த ெின்னர் அவற்மற அப்புறப்ெடுத்தும் முன்ெோ  தண்ைீர் நிமறந்த 

ஒரு ெோத்திரத்தில் இடவும். 

• அப்புறப்ெடுத்தும் முன்ெோ  அமனத்து ெட்டோசு வம  ளும் குளிர்விக் ப்ெட கவண்டும் 

 

ஒவ்பவோரு வருடமும், ெட்டோசு விற்ெமனயோளர் ள் அமனவரும் அவற்மற விற்ெமன பசய்ய உோிேம் 

பெறும் முன்ெோ  ந ர நிர்வோ ம் அளிக் ின்ற ெயிற்சிமய கேற்ப ோள்ள கவண்டும். இந்த வருடம் எந்த 

ெயிற்சி ளும் நடத்தப்ெடவில்மல ேற்றும் எந்த உோிேமும் அளிக் ப்ெடவில்மல. ப்ரோம்ப்ட்டன் 

ந ோினுள்ளோ  ெட்டோசு ள் விற்ெமன ஏகதனும்  மட ளில் நமடபெறுவமதப் ெோர்க்கும் ந ர வோசி ள் 

அதுெற்றி ப்ரோம்ப்ட்டன் 311 (Brampton 311)எனும் பசயலி மூலேோ கவோ, ஆன்மலனிகலோ அல்லது 311 

எனும் எண்மை அமழத்கதோ பு ோர் பதோிவிக் லோம்.  

 

ப்ரோம்ப்ட்டன் கெருந்து கெோக்குவரத்து 

 

விக்கடோோியோ தினம் அன்று, ப்ரோம்ப்ட்டன் கெருந்து கெோக்குவரத்து கசமவயோனது, 

ஞோயிற்று ிழமே/விடுமுமற நோள் அட்டவமைப்ெடி இயங்கும்; அகத சேயத்தில் சில வழித்தடங் ள் ரத்து 

பசய்யப்ெட்டு பசயல்ெடும்; ெின்வரும் கசமவ ள் இருக்கும்:  

 

• 501 ஸூம் க்வீன் 

• 502 ஸூம் பேயின் 

• 505 ஸூம் பெோமவயர்ட் 

• 511 ஸூம் ஸ்டீல்ஸ்  

• 1 க்வீன்  

• 2 பேயின்  

• 3 பேக்லோலின் 

• 4 சிங்வோ வ்ஸி  

• 5 பெோமவயர்ட் 

• 7 ப ன்னடி  

• 8 பசன்டர்  

• 11 ஸ்டீல்ஸ் 

• 14 கடோrப்ரம் 



 

 

• 15 ப்ரேீலியோ 

• 18 டிக்ஸீ 

• 23 சோண்டல்வுட் 

• 29 வில்லியம்ஸ் 

• 30 ஏர்கெோர்ட் கரோட்  

• 35 க்ளோர்க்கவ  

• 50 க ோர் கரோட்  

• 52 பேக்ேர்ச்சி  

• 53 கர லோசன் 

• 56  ிங் நோல் 

• 57 சோகரோபலோய்ஸ் 

• 115 ெியர்ஸன் ஏர்கெோர்ட் எக்ஸ்ெிரஸ் 

 

அமனத்து கெருந்து முமனயங் ளிலும் வோடிக்ம யோளர் கசமவ  வுன்ட்டர் ள் மூடப்ெட்டிருக்கும். 

ப்ரேீலியோ, ப்ரோம்ப்ட்டன் க ட்கவ ேற்றும் டவுன்டவுன் கெருந்து முமனயங் ள் இருக்கும் ெகுதி ள்  ோமல 

6 ேைி முதல் இரவு 9 ேைி வமர பசயல்ெடும். பதோடர்புக் ோன மேயேோனது  ோமல 6 ேைி முதல் இரவு 9 

ேைி வமர திறந்கத இருக்கும்; இந்த கநரத்தில் உதவி ளும்  ிமடக்கும்; அமழப்ெதற் ோன எண்: 905 874 

2999. 

 

கேம்ெடுத்தப்ெட்ட  ோல அட்டவமைப்ெடி கெருந்து மளத்  தூய்மேப்ெடுத்தி அவற்றில்  ிருேிநோசினி 

பதளிக்கும் கவமல கேற்ப ோள்ளப்ெடும்.  ஒவ்பவோரு 48 ேைிக்ப ோரு முமற கெருந்து ளின் அமனத்து 

ெரப்பு ள், இயக்குெவர் அேருேிடம் ேற்றும் அமனத்து இருக்ம  மளயும்  ிருேிநோசினி பதளித்து 

சு ோதோரேோ  மவப்ெகத  ப்ரோம்ப்ட்டன் கெருந்து கெோக்குவரத்து கசமவயின் இலக் ோகும். தற்சேயம் 

கெருந்து ள் 24 ேைிக்கு ஒருமுமற  ிருேிநோசினி பதளிக் ப்ெடு ின்றன. கெருந்து முமனயங் ள் ேற்றும் 

நிறுத்தங் ளில் உள்ள கேற்ெரப்பு ளும்கூட தினசோி அடிப்ெமடயில் தூய்மேப்ெடுத்தி  ிருேிநோசினி 

பதளித்து சு ோதோரேோ  மவக் ப்ெடும். கெருந்து ெயைியர் தங் ள் ம வசம் தேது உெகயோ த்திற் ோ  

இதுகெோன்ற   ிருேி நோசினி, ம  மளக்  ழுவும் சு ோதோர பெோருட் மள மவத்திருந்து தங் ள் ம  மள 

அடிக் டி  ழுவி சுத்தேோ  மவத்திருக்  க ட்டுக்ப ோள்ளப்ெடு ிறோர் ள் 

 

வழித்தடங் ள் ேற்றும்  ோல அட்டவமை ெற்றிய த வல் ளுக்கு  905.874.2999 என்ற எண்மை 

அமழக் வும் அல்லது www.bramptontransit.com க்கு வரும  புோியவும். அடுத்த கெருந்து வரும் கநரத்மத 

அப்கெோமதக் ப்கெோகத  அறிய  உங் ள் ஸ்ேோர்ட்ஃகெோன் அல்லது இதர பேோமெல் சோதனத்தில் 

nextride.brampton.ca என்னும் வமலத்தளத்திற்கு பசல்லவும். ெயைத்திட்டம் பசய்வதற் ோன இதர 

குறிப்பு ள் பெற   www.triplinx.ca  க்கு வரும  தரவும் அல்லது கூ ிள் கேப்ஸ் ( Google Maps) பசல்லவும். 

 

http://www.bramptontransit.com/
http://www.triplinx.ca/


 

 

வழக் ப்ெடியோன  புது பசய்தி ளுக்கு  www.brampton.ca/COVID19 ேற்றும் www.bramptontransit.com 

க்கு வரும  புோியவும் அல்லது  புதுப்ெிப்புக் ளுக்கு டுவிட்டோில் @bramptontransit ஐப் ெின்ெற்றவும். 

க ள்வி ள் இருப்ெின் ப்ரோம்ப்ட்டன் கெருந்து கெோக்குவரத்து பதோடர்பு மேயத்மத  905.874.2999 என்ற 

எண்ைில் அமழக் வும். 

 

ப்ரோம்ப்ட்டன் பூங் ோக் ள் 

 

ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ோின் அமனத்து நமடப்ெயிற்சிப் ெோமத ள், விமளயோட்டு மேதோனங் ள், ெிமையில் 

மவக் ப்ெடோத நோய் ளுக் ோன பூங் ோக் ள் விக்கடோோியோ தினம் அன்று திறந்திருக்கும். ஒவ்பவோருவோின் 

உடல் ஆகரோக் ியம் ேற்றும் நல் வோழ்விற்கும் உடல்ோீதியோன பசயல்ெோடு முக் ியேோகும் – ப்ரோம்ப்ட்டனில் 

இருக்கும் பூங் ோக் ளுக்கு இந்த வோர இறுதியில்  நீங் ள் பசல் ிறீர் ள் என்றோல், உங் ள் வீட்டோர் 

அல்லோத ெிறடிடம் இருந்து தயவு பசய்து 2 ேீட்டர் சமூ  இமடபவளி விடவும்; இது இயலவில்மல 

என்றோல்  மு க்  வசம் அைியவும்.  பூங் ோக் ள் ேற்றும் நமடப்ெயிற்சி ெோமத ள் எங்குள்ளன 

எனபதோிந்து ப ோள்ள வோருங் ள்  www.brampton.ca/parks க்கு வரும  தரவும் 

 

ப்ரோம்ப்ட்டன் பெோழுதுகெோக்கு  

 

வீட்டில் இருந்தெடிகய பெோழுதுகெோக்கு [பரக் அட் க ோம் (Rec At Home )] 

 

ஆன்மலன் உடற்ெயிற்சி ேற்றும் ம விமன ெயிற்சி ள் மூலம் வீட்டில் சுறுசுறுப்ெோ  இருங் ள்! முழு 

உடல் ெயிற்சிக்கு முயற்சிக் வும், அட்மடயில் பசய்யப்ெடும் இதயம் கெோன்ற வடிவங் மள 

உருவோக்குவது, உங் ள் ம பயழுத்து திறன் மள கேன்மேப்ெடுத்த ெயிற்சி பசய்வது ேற்றும் 

ெலவற்மறக்  ற்றுக் ப ோள்ளுங் ள். www.brampton.ca/recathome  இல் ெல்கவறு வம யோன பரக் அட் 

க ோம் (Rec At Home )பசயல்ெோடு மள அணு வும்.   

  

ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ர பெோழுதுகெோக்கு மேயங் ள் தற் ோலி ேோ  மூடப்ெட்டுள்ளன. கநோில் முன்னிருந்து  

ெயிற்சியோளர் வழிநடத்தும் புத்துைர்வோக் ல் நி ழ்ச்சி ள் ேற்றும் கசமவ ளும்கூட,  க ோவிட்-19 

ஊரடங்கு நடவடிக்ம  ள்  ோரைேோ  இமட நிறுத்தப்ெட்டுள்ளன. பேய்நி ர் ேற்றும் திறந்தபவளி 

புத்துைர்வோக் ல் நி ழ்ச்சி ள் ேற்றும் கசமவ ள் ெற்றி அறிய வரும தரவும்: 

www.brampton.ca/recreation. 

 

ப்ரோம்ப்ட்டன் நூல ம்  

 

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


 

 

ப்ரோம்ப்ட்டன் நூல த்தின் தடுப்புக்கு அப்ெோலிருந்து பெற்றுக்ப ோள்ளும் வசதி ப ோண்ட இடங் ள் 

அமனத்தும் விக்ட்கடோோியோ தினத்தில் மூடப்ெடு ின்றன .  

  

எங் ள் வமலத்தளேோ ிய Brampton Library website இல் எந்த கவமளயிலும் எங் ள் டிஜிட்டல் 

நூல த்திற்கு வரும  தரலோம். டிஜிட்டல் இ-புத்த ங் ள், இ-ஆடிகயோபுத்த ங் ள், டிவி ேற்றும் திமரப்ெட 

ஒளிெரப்பு, ஆன்மலன்  ற்றல்,  மல ேற்றும் ம விமன இமவ அமனத்தும், இலவசேோ   ிமடக்கும்; 

உங் ள் நூல  அட்மட மூலேோ  இமடவிடோத அணு லும்  ிமடக்கும். ப்ரோம்ப்ட்டன் நூல  அட்மட 

ஒன்மறப் பெற, இங்கு க்ளிக் பசய்யவும். அவரவர் விருப்ெப்ெடி புத்த ங் மளத் திருப்ெித் தருவதற் ோ  

அமனத்து  ிமள நூல ங் ளிலும் புத்த ங் மள 24 ேைி கநரமும் விட்டுச்பசல்வதற் ோ   பெட்டி 

மவக் ப்ெட்டு, அதற் ோன கநரமும் நீட்டிக் ப்ெட்டுள்ளது.   

 

நோம் பதோடர்ெிகலகய இருப்கெோேோ ! எங் ள் ேின்னஞ்சல் வழி புதுப்ெிப்புக் ளுக்கு சந்தோதோரர் ஆகுங் ள் 

ேற்றும்  Facebook, Twitter, ேற்றும் Instagramஇல் ெின்பதோடருங் ள். 

 

ப்ரோம்ப்ட்டன் விலங்கு ளுக் ோன கசமவ ள் 

 

ப்ரோம்ப்ட்டன் விலங்கு ள்  ோப்ெ ம் விக்கடோோியோ தினம் அன்று மூடப்ெட்டிருக்கும் 

 

சோமல ளில் விலங்கு ள்  ட்டுப்ெோடு என்ெது திங் ள் முதல் பவள்ளி வமர  ோமல 7 ேைி முதல் இரவு 10 

ேைி வமரயும்,  சனி, ஞோயிறு ேற்றும் விடுமுமற நோட் ளில்  ோமல 8 ேைி முதல் ேோமல 6:30 ேைி 

வமரயும் அேலில் இருக்கும்; இது ெின் வரும் அமழப்புக் ளுக்கு ேட்டுகே பசவிசோய்க் ப்ெடும்: 

 

• கநோயுற்ற/ ோயப்ெட்ட/ஆக்கரோஷேோன வீட்டு ேற்றும்  ோட்டு விலங்கு மள ெிடித்து பசல்லுதல் 

• ஆக்கரோஷேோன விலங்கு 

• சுற்றித்திோியும் நோய் 

• நோய்க் டி விசோரமை 

• அமடெட்ட பதருநோமயப் ெிடித்து பசல்லுதல் 

• இறந்து  ிடக்கும் விலங் ிமன அ ற்றுதல் 

 

இந்த கநரங் ளுக்கு அப்ெோல், அவசர  ோல அமழப்புக் ளுக்கு ேட்டுகே விலங்கு  ட்டுப்ெோட்டு 

அமேப்ெினர் பசவிசோய்ப்ெோர் ள். 

 

விக்ட்கடோோியோ தினம் நி ழ் ின்ற வோர இறுதிக் ோன பீல் ெப்ளிக் ப ல்த் அமேப்ெின் நிமனவூட்டல் ள் 

 

கே 20, வியோழக் ிழமே  ோமல 9 ேைியளவில், பீல் ெகுதியில் வோழு ின்ற, ெைியோற்று ின்ற ெடிக் ின்ற  

12 க்கு கேற்ெட்ட வயதுமடய தனி நெர் ள் பீல் ெகுதியில் தடுப்பூசி பசலுத்திக்ப ோள்ள ஒரு முன்ெதிவு 

பசய்ய தகுதி பெற்றவரோ ிறோர் ள்.  தடுப்பூசி பசலுத்திக்ப ோள்ளும் சேயத்தில்  12 வயதுக்கு கேற்ெட்ட 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bramptonlibrary.ca%2Findex.php%2Fborrow%2Fholds-pickup&data=04%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7Cefbda3157f5c4888101808d9194c2270%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637568638164939644%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=DDr8NETcNy4ZycO8Ad6VV74fFN9%2FK77DzkPiryWF6GA%3D&reserved=0
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


 

 

இந்த தனி நெர் ளுக் ோன முன்ெதிவு ள்  ஏற்றுக்ப ோள்ளப்ெடும். இப்கெோமதக்கு, இந்த 

வயதுமடகயோருக்கு  ஃமெஸர்( Pfizer) நிறுவனத்தின் தடுப்பூசி ேட்டுகே  னடோ நோட்டு 

சு ோதோரத்துமரயினரோல் அங் ீ ோரம் அளிக் ப்ெட்ட ஒகர தடுப்பூசியோகும்.  தடுப்பூசி ள் 

பசலுத்திக்ப ோள்வதற் ோன முன்ெதிவிமன ோீஜன் ஆஃப் பீல் வமலத்தளத்தில் பசய்துப ோள்ளலோம்: 

www.peelregion.ca/coronavirus/vaccine/book-appointment/ 

 

பநடிய வோர இறுதிநோட் ளில், உங் ளுடன் வோழ்ெவர் ளுடன் ேட்டுகே கூடியிருந்து ஒருவருக்ப ோருவர் 

அக் மற எடுத்துக்ப ோள்ளுங் ள்.  

 

தடுப்பூசி பசலுத்தப்ெட்டுக்ப ோண்டிருந்தோலும் கூட, பதோற்றுக்கு ஆளோெவர் ளின் எண்ைிக்ம  

குமறவதற்கும் ேற்றும் பெோதுேக் ள் ேீதோன சு ோதோர நடவடிக்ம  மளத் தளர்த்துவதற்கும் சில  ோலம் 

ஆகும் என்ெமத நிமனவில் ப ோள்வது முக் ியேோகும். 

 

பெோது நல சு ோதோர ஆகலோசமன மள ெின்ெற்றுவது ேட்டுகே நேது ேி ச்சிறந்த  ோக்கும்  வசம் ஆகும். 

உங் ள் வீட்மட விட்டு பவளியில் வசிக் ின்ற குடும்ெ உறுப்ெினர் ள் ேற்றும் நண்ெர் ளின் 

பும ப்ெடங் மள எடுத்து பேய் நி ர் அமழப்பு ள் பசய்து பதோடர்ெில் இருங் ள்; அகத சேயம் 

உடல்ோீதியோன இமடபவளிமயயும் கெணுங் ள். 
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ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ர  ஊட  பதோடர்பு ள் 

கேோனிக் ோ துக் ல் 

ஒருங் ிமைப்ெோளர், ஊட ம் & சமுதோய ஈடுெோடு 

யுதிோீதியோன த வல்பதோடர்பு  

ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ரம் 

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

 

 

பீல் ெிரோந்திய ஊட  பதோடர்பு 

ஆஷ்லீ  ோக் ின்ஸ் 

த வல் பதோடர்பு ள் சிறப்ெியலோளர்-பெோதுேக் ள் 

நலன்  

பீல் ெிரோந்தியம் 

416.818.4421 | ashleigh.hawkins@peelregion.ca      

 

http://www.peelregion.ca/coronavirus/vaccine/book-appointment/
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca
mailto:ashleigh.hawkins@peelregion.ca

