
 

 

 

 ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்வாகம் மே ோதம் 22 ஆம் மததி முதல் திறந்தவவளி 

வபாழுதுமபாக்கு வசதிகளள பாதுகாப்புடன் ேீண்டும் திறந்துவிட தயாராகிறது 

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (மே 20, 2021) – இன்ளறய தினம் ஒன்ட்மடாிமயா அரசாங்கத்தின் 

அறிவிப்பிளனத் வதாடர்ந்து,  மே ோதம் 22 ஆம் மததி முதல், திறந்தவவளி வபாழுதுமபாக்கு 

வசதிகளள பாதுகாப்புடன் ேீண்டும் திறந்துவிட ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்வாகம் தயாராகிறது.  

திறந்தவவளி வபாழுதுமபாக்கு வசதிகள் 

திறந்த வவளி வபாழுது மபாக்கு வசதிகளில், மகால்ஃப் ளேதானங்கள், வாகனம் ஓட்டும் களங்கள், 

கால்பந்து ேற்றும் இதர விளளயாட்டு ளேதானங்கள், மபஸ்பால் டயேண்டுகள் ேற்றும் ேட்ளட 

பிடித்து விளளயாடும் கூண்டுகள், வடன்னிஸ் ேற்றும் கூளடப்பந்து களங்கள், புல்வவளி 

வபௌலிங் ேற்றும் பாவ்ச்சி (bocce), ேற்றும்  BMX ேற்றும் சறுக்கு பூங்காக்கள் ஆகியளவ 

அடங்கும் ேற்றும் அனுேதிக்கப்படும். 

அனுேதிக்கப்படாதளவ 

இந்தச் சேயத்தில் ளேதானங்கள் ேற்றும் களங்களில் திறந்தவவளி உடற்பயிற்சி ேற்றும் அணி 

மசர்ந்து விளளயாடுதல் (பயிற்சி வசய்தல் உள்பட) அனுேதிக்கப்படுவதில்ளை. திறந்தவவளி 

நீச்சல்குளங்கள் ேற்றும் நீர் விளளயாட்டுக்கள் மூடப்பட்மட இருக்கும். 

மேலும் தகவல்களுக்கு ேற்றும் பதிவு வசய்தலுக்கு வருளக தரவும்: www.brampton.ca/recreation 

சமூகக் கூட்டங்கள் 

சமூகக் கூட்டங்கள் ேற்றும் ஏற்பாடு வசய்யப்பட்ட திறந்தவவளி நிகழ்ச்சிகளில் கூடும் நபர்களின் 

எண்ணிக்ளகயானது,  ஐந்து நபர்களுக்கு ேட்டுமே என வரம்பு குறிக்கப்பட்டுள்ளது; இந்த 

திறந்தவவளி வசதிகளில் பங்மகற்கும் நபர்களில், வீட்டிற்கு வவளியிைான நபர்களளயும் மசர்த்து 

ஐந்து நபர்கள் ேட்டுமே அனுேதிக்கப்படுவார்கள். 

வபாதுேக்கள் சுகாதார நடவடிக்ளககள் பற்றிய புது வசய்திகள் 

ோகாணத்தின் புதிதாக அறிவிக்கப்பட்ட,  நகளர ேிண்டும் திறந்துவிடுவதற்கான 

திட்டோனது ோகாணத்ளத பாதுகாப்பாகவும் எச்சாிக்ளகயுணர்வுடனும் ேீண்டும் திறந்து 

http://www.brampton.ca/recreation
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffiles.ontario.ca%2Fsolgen_oreg344-21_amend82-20_2021-05-20.pdf&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C954a34227c5644a4004908d91c04a75e%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637571629317725085%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=EW6SrsLMBbTsEnRFepEF6IY1QbO9vLmh6kY2lIcnNJ4%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffiles.ontario.ca%2Fsolgen_oreg344-21_amend82-20_2021-05-20.pdf&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C954a34227c5644a4004908d91c04a75e%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637571629317725085%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=EW6SrsLMBbTsEnRFepEF6IY1QbO9vLmh6kY2lIcnNJ4%3D&reserved=0


 

 

விடுவது, ோகாணம் முழுவதுோக தடுப்பூசி வசலுத்தப்பட்ட விகிதத்தின் அடிப்பளடயில்  

வபாதுேக்களுக்கான சுகாதார நடவடிக்ளககளள படிப்படியாக நீக்குவது ேற்றும் வபாது ேக்களின் 

சுகாதாரம் ேற்றும் ஆமராக்கியப் பராோிப்புக்கான முக்கிய சுட்டிக்காட்டி அளவுகளள 

மேம்படுத்துவது  என மூன்று படிகள் வகாண்டது. 

ோகாணம் தழுவிய அவசரநிளை பிரகடனம் ேற்றும் வீட்டிமைமய இருங்கள் எனும் உத்தரவு 

ஆகிய இரண்டுமே குளறந்தது ஜூன் 2 ஆம் மததி வளர அேலில் இருக்கும். வீட்டிமைமய 

இருங்கள் எனும் உத்தரவானது, ேளிளக அல்ைது ேருந்துக் களடக்கு வசல்லுதல், சுகாதார 

மசளவகள் வபறச் வசல்லுதல் உடற்பயிற்சிக்காக அல்ைது அத்தியாவசியப்பணிகளுக்கு 

வசல்லுதல் ஆகிய விதிவிைக்குகள் நீங்கைாக ஒவ்வவாருவரும் வீட்டிமைமய இருக்க 

ஆளணயிடுகிறது. 

ோகாண வசய்தி வவளியீட்டிளன இங்கு படிக்கவும் 

நகாின் மசளவகள் ேற்றும் வசதிகள் 

 

நகாின் மசளவகள் ேற்றும் வசதி அளேப்புகள் 

சிட்டி ஹால் ேற்றும் வபருநிறுவன வசதியளேப்புக்கள் 

சிட்டி ஹால் ேற்றும் வபருநிறுவன வசதியளேப்புக்கள் தனி நபர் மசளவகளுக்கான முன்பதிவின் மபாில் 

ேட்டுமே திறந்திருக்கும். மபாகிறமபாக்கில் நுளைவதற்கு அனுேதியில்ளை. முன்பதிவு வசய்வதற்கு இங்கு 

வருளக தரவும்: www.brampton.ca/skiptheline. 

 

நகாின் வபாழுதுமபாக்கு ளேயங்கள் ேற்றும் வசதிகள் 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் அளனத்து வபாழுதுமபாக்கு வசதி கட்டிடங்களும் வபாதுேக்கள் நுளைய முடியாதபடி 

மூடப்பட்டிருக்கும் ேற்றும் உள்ளரங்க நிகழ்ச்சிகள் யாவும் அடுத்த அறிவிப்பு வரும் வளர 

நிறுத்தப்படுகின்றன. 

தடுப்பூசி வசலுத்தல் 

பீல் பிரமதசத்தில் வசிக்கின்ற, மவளை வசய்கின்ற, அல்ைது பள்ளியில் படிக்கின்ற 12 ேற்றும் 

அதற்கு மேற்பட்ட வயதினர் அளனவரும், மதர்ந்வதடுக்கப்பட்ட ேருத்துவகங்களில் மகாவிட்-19 

தடுப்பூசி வசலுத்திக்வகாள்வதற்கான முன்பதிவிளன இப்மபாது வசய்துவகாள்ளைாம்.  12 முதல் 

15 வளரயிைான வயதினருக்கான முன்பதிவுகளள, ாீஜன் ஆஃப் பீல் முன்பதிவு அளேப்பிளன 

உபமயாகித்து வசய்ய மவண்டும். முன்பதிவு வசய்வதற்கான உதவி எவருக்மகனும் மதளவப்படின், 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid-19.ontario.ca%2Fzones-and-restrictions&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C954a34227c5644a4004908d91c04a75e%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637571629317735077%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=RWeVbPkcyzbEIyeqZyw%2FTCzAMPt11UXiUhkb%2BxAhGM8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnews.ontario.ca%2Fen%2Frelease%2F1000161%2Fontario-releases-three-step-roadmap-to-safely-reopen-the-province&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C954a34227c5644a4004908d91c04a75e%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637571629317735077%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=c8rauf9dk7qsIuxSrMzMVmPnSi8KWAHGKHCwrbUnwXw%3D&reserved=0
http://www.brampton.ca/skiptheline


 

 

அவர்கள்   905.791.5202, என்ற எண்ணில்  காளை 8 ேணி முதல் ோளை 8 ேணி வளர வாரத்தில் 

எல்ைா நாட்களிலும் ாீஜன் ஆஃப் பீல் மகாவிட்-19 தடுப்பூசி வசலுத்துதல் உதவிக்கரம் 

வதாளைமபசிளய அளைக்கைாம். 

மகாவிட்-19 தடுப்பூசி வசலுத்துதல் பற்றிய ேிக சேீபத்திய தகவல்களுக்கு 

ோகாணத்தின்   தடுப்பூசி முளனயத்திற்கு வருளக தரவும். 

லின்குகள் 

• ப்ராம்ப்ட்டன் நகர மகாவிட்-19 நிகழ்ச்சி அளேப்பு ேற்றும் மசளவகள் பற்றிய புது தகவல்கள் (City 

of Brampton COVID-19 programming and service updates) 

• ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் – என்னவவல்ைாம் திறந்திருக்கும் , என்னவவல்ைாம் மூடப்பட்டிருக்கும் (City 

of Brampton – what’s open, what’s closed) 

• மகாவிட்-19 அளடயாளங்கள் (COVID-19 Symptoms) 

• மகாவிட்-19 தடுப்பூசி (COVID-19 vaccine) 

• ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் மசாதித்துக் வகாள்ளுதல் (Testing in Brampton) 

• தனக்குத்தாமன எப்படி தனிளேப்படுத்திக் வகாள்ளுதல் (How to self-isolate) 

• மகாவிட்-19 வதாற்று பரவல் சேயத்தில் வதாைிைகங்கள் ேற்றும் பணியிடங்களள பாதுகாப்பாக 

ளவத்தல் (Keeping businesses and workplaces safe during COVID-19) 
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                                                                                                             ஊடக வதாடர்பு 

        மோனிக்கா துக்கல் 

        ஒருங்கிளணப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாய ஈடுசுபாடு 

        யுக்திாீதியான தகவல் வதாடர்பு   

        ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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

 

 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid-19.ontario.ca%2Fbook-vaccine%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C954a34227c5644a4004908d91c04a75e%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637571629317755066%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=PcVCv%2Fu5ummdNF%2F0Rnogq8sZFd9Y4EdX7AGuxwvmRo4%3D&reserved=0
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
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fprevention%2F%23about&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C5845b6e090164653354208d8b7e85104%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637461555706473595%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=R%2F%2BE6nl1sQ4eRGpUPWJSEsB1p2708EnZQoHyAH8z3uo%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fprevention%2F%23about&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C5845b6e090164653354208d8b7e85104%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637461555706473595%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=R%2F%2BE6nl1sQ4eRGpUPWJSEsB1p2708EnZQoHyAH8z3uo%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%7C954a34227c5644a4004908d91c04a75e%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637571629317755066%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=U9CfU4xU0X68wvLCNssLOzUTa24ZEjkGhCCh5WkI2oU%3D&reserved=0
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