
 

 

தனி நபர்கள் நநரடியாகவும் மெய்நிகர் முறையிலும் கலந்துமகாள்வதற்கான 

நகாறைக்கால முகாம்களுக்கு பதிவு மெய்யும் பணி ஜூன் 7 ஆம் நததி 

துவங்குகிைது 

 

ப்ராம்ப்ட்ைன், ON (ஜூன் 4, 2021) – இந்தக் நகாறைப்பருவத்தின்நபாது, ப்ராம்ப்ட்ைன் ாிக்ாிநயஷன்  

(Brampton Recreation) அறெப்பானது   ஜூறல 5 ஆம் நததி முதல் மெப்ைம்பர் 3 ஆம் நததி வறர தனி 

நபர்கள் நநரடியாகவும் மெய்நிகர் முறையிலும் கலந்துமகாள்வதற்கான  நகாறைக்கால முகாம்கறை 

வழங்கவுள்ைது. இதற்காக ப்ராம்ப்ட்ைன் குடியிருப்புவாெிகள்  பதிவு மெய்துமகாள்வதற்கான பணி ஜூன் 7 

திங்கட்கிழறெ காறல 6 ெணி முதல் துவங்குகிைது. 

தனி நபர்கள் நநரடியாக கலந்துமகாள்ளும் நகாறைக்கால முகாம்கள் 

ப்ராம்ப்ட்ைன் நகர ாிக்ாிநயஷன் றெயங்கள் ஒன்பதிலும், குழந்றதகள் ெற்றும் இறைஞர்களுக்கான 

தனிநபர் கலந்துமகாள்ளும் நகாறைக்கால முகாம்களுக்கு உபொிப்பு  வழங்கப்படும்.  இந்த முகாம்கைில் 

விறையாட்டு நபாட்டிகள், ஆட்ைம்பாட்ைம், றகவிறனக் கறலகள் ெற்றும் பல மெயல்பாடுகள் இைம் 

மபறும்; இது ஆகஸ்ட் 2 இல் ஆரம்பிக்கின்ை குறுகிய வார இறுதியில் திங்கள் முதல் மவள்ைிவறர  காறல 

8:45 ெணி முதல் ொறல 5:15 ெணி வறர நறைமபறும். 

இந்த நநரத்தில் ஒன்ட்நைாிநயா அரொங்கத்தால் இறைஞர்களுக்கான தனி நபர் கலந்துமகாள்ளும் 

நகாறைக்கால முகாம்கள் அனுெதிக்கப்படுகின்ைன. பீல் மபாது சுகாதார அறெப்பின் வழிகாட்டுதலுைன் 

பங்நகற்பாைர்கள் ெற்றும் ஊழியர்கைின் உைல்நலம் ெற்றும் பாதுகாப்றப உறுதி மெய்வதற்காக 

நெம்பட்ை மநைிமுறைகறை ப்ராம்ப்ட்ைன் நகரம் மெயல்படுத்துகிைது. பங்நகற்பாைர்கள் எல்லா 

நநரங்கைிலும் உள்ைரங்கினுள்ளும்   ெற்றும் திைந்தமவைியில் உைல் ாீதியான தூரம் ொத்தியெில்லாத 

நபாதும், முகக் கவெங்கறை  அணிய நவண்டும். முகாெில் கலந்துமகாள்பவர்கள்  ஒருவருக்மகாருவர் 

மதாைர்பு மகாள்ைாத குழுக்கைாக பிாிக்கப்படுவார்கள். நெம்படுத்தப்பட்ை துப்புரவு நறைமுறைகள், 

தினொி உைல்நிறல ொிபார்த்தல் ெற்றும் இன்னும் பலவும் நறைமுறையில்  இருக்கும். 

தனிநபர்கள் நநரடியாக கலந்துமகாள்ளும் நகாறைக்கால முகாம்களுக்கான சுகாதாரம் ெற்றும் பாதுகாப்பு 

பற்ைிய முழு விபரங்கள் அைிய இங்கு க்ைிக் மெய்யவும். 

கட்ைணங்கள் ொறுபடும். 311 என்ை எண்றண அறழக்கவும் அல்லது பதிவு மெய்துமகாள்ை வருறக 

தரவும்: www.brampton.ca/reccamps . 

மெய்நிகர் முறையிலான நகாறைக்கால முகாம்கள் 

மதாைர்ச்ெியாக இரண்ைாவது ஆண்ைாக, ப்ராம்ப்ட்ைனில் உள்ை குழந்றதகள் ெற்றும் இறைஞர்கள் 

மெய்நிகர் முறையிலான நகாறைக்கால முகாம்களுக்கு பதிவு மெய்யப்படுகிைது. இந்த  முகாம்கள் திங்கள் 

https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Programs-Activities/Pages/COVID-19-Health-Safety-Information-Camp-Summer-Fun.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Programs-Activities/Pages/COVID-19-Health-Safety-Information-Camp-Summer-Fun.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Programs-Activities/Pages/COVID-19-Health-Safety-Information-Camp-Summer-Fun.aspx
http://www.brampton.ca/reccamps


 

 

முதல் மவள்ைி வறர ஒரு நாறைக்கு 1.5 ெணி நநரம் நறைமபறும்; நிகழ்ச்ெி நிரலின் மதாைக்க நநரம் 

அடிப்பறையில் இது ொறுபடும். அறனத்து நிகழ்ச்ெிகளும் WebEx வழியாக பயிற்ெி மபற்ை ப்ராம்ப்ட்ைன் 

மபாழுதுநபாக்கு பயிற்றுவிப்பாைர்கைால் வழிநைத்தப்படுகின்ைன. 

 

 வாரம் முழுக்கவுொன இந்த மெய்நிகர் முகாெில் கலந்து மகாள்வதற்கான கட்ைணம் $ 75 ஆகும், இதில் 

திரும்பப் மபை முடியாத $ 25 விறல மகாண்ை மபாருள் மதாகுப்பு அைங்கும். மெய்நிகர் முகாம்கள் ஒரு 

மபாருள் மதாகுப்புைன் வருகின்ைன; அவற்றை முகாம் மதாைக்க நததிக்கு முன்நப எடுத்துக்மகாள்ை 

நவண்டும். நெகாித்துக் மகாள்வதற்கான  இைங்கள் ெற்றும் நநரங்கள் குைித்த விவரங்களுைன் 

பங்நகற்பாைர்களுக்கு ஒரு அைிவுறுத்தல் ெின்னஞ்ெல் அனுப்பப்படுகிைது. 

மெய்நிகர் முகாெில் கலந்து மகாள்வதற்காக பதிவு மெய்து மகாள்வதற்கான மகடுநாைானது முகாம் 

துவங்கவிருப்பதற்கு முந்றதய மவள்ைிக்கிழறெ ஆகும். பதிவு மெய்துமகாள்ை எண் 311 ஐ அறழக்கவும் 

அல்லது வருறக தரவும்: www.brampton.ca/reccamps . 
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                                                                                                                   ஊைக மதாைர்பு 

நொனிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிறணப்பாைர், ஊைகம் & ெமுதாய ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியான தகவல்மதாைர்பு  

ப்ராம்ப்ட்ைன் நகரம் 

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