
 

 
 

 

 

 ஜூன் 11 ஆம் தேேி நகரத்தே ேிறந்து விடுவேற்கான மாகாண பயணத்ேின் முேல் 

அடிதய பாதுகாப்பாக எடுத்து தவக்க ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்வாகம் ேயாராகிறது 

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஜூன் 7, 2021) –  இன்று ஒன்ட்தடாிதயா அரசாங்கத்ேின் அறிவிப்தபத் தோடர்ந்து, 

தவள்ளிக்கிழதம, ஜூன் 11 தவள்ளிக்கிழதம அேிகாதை 12:01 மணிக்கு  நகரத்தே மீண்டும் ேிறந்து 

விடுவேற்கான மாகாண பயணத்ேின் முேல் அடிதய பாதுகாப்பாக எடுத்து தவக்க ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

ேயாராகி வருகிறது. இந்ே நடவடிக்தக, ேிட்டமிட்டேற்கு மூன்று நாட்களுக்கு முன்னோகதவ வருகிறது; 

இேற்காக  உள்ளூர் தபாது சுகாோர அைகுகள், சுகாோரப் பங்காளிகள், நகராட்சிகள் ஆகியவற்றுடன் 

இதணந்து மாகாணத்ேின் ேடுப்பூசி தசலுத்தும் பணியின் மூைம்  எங்கள் சமூகத்ேின் மீோன நகர 

நிர்வாகத்ேின் ேற்தபாதேய அர்ப்பணிப்புக்காக  நன்றி தசால்ை தவண்டும். 

 

ஜூன் 11 ஆம் தேேியன்று, 12.01 மணிக்கு  நகரத்தே மீண்டும் ேிறந்து விடுவேற்கான மாகாண 

பயணத்ேிற்கான முேல் அடியின் கீழாக பின்வரும் விேிமுதறகள் மற்றும் நடவடிக்தககள் அமலுக்கு வரும்: 

• சமூகக் கூட்டங்கள் மற்றும் ஒழுங்கதமக்கப்பட்ட தபாது நிகழ்வுகளுக்கான ேிறந்ேதவளியில் கூடும் 

நபர்களுக்கான எண்ணிக்தகயானது, தவவ்தவறு வீட்டு உறுப்பினர்கள் உட்பட,10 என 

விாிவுபடுத்ேப்படும்,  ; 

• ேிறந்ேதவளியில் நதடதபறும் ேிருமண தசதவகள் மற்றும் இறுேிச் சடங்குகள் உள்ளிட்ட மேச் 

தசதவகள், சடங்குகள் அல்ைது சம்பிரோயங்களில், இரண்டு மீட்டர் தூரத்தே பராமாிக்கக்கூடிய 

நபர்களின் எண்ணிக்தகதய தபணுவேன் தபாில் நதடதபறைாம்; 

• கட்டிடங்களுக்கு உள்ளாக  நதடதபறும் ேிருமண தசதவகள் மற்றும் இறுேிச் சடங்குகள் 

உள்ளிட்ட மேச் தசதவகள், சடங்குகள் அல்ைது சம்பிரோயங்களில்,  குறிப்பிட்ட அதறயின் 15 

சேவீேம் தபர் மட்டுதம அனுமேிக்கப்படதவண்டும்; 

• விற்பதனக்கான எந்ேப் தபாருட்களின் மீதும் எந்ே ேதடயும் இல்ைாமல், ஒரு சமயத்ேில் 15 சேவீே 

அளவிைான எண்ணிக்தக தகாண்ட நபர்களுக்கு அத்ேியாவசியமற்ற தபாருட்களுக்கான சில்ைதற 

விற்பதன தசய்ய அனுமேிக்கப்படுகிறது; 

• அத்ேியாவசிய மற்றும் பிற தேர்ந்தேடுக்கப்பட்ட சில்ைதற விற்பதன தசய்யுமிடங்களில் 25 

சேவீேம் தபர் தகாண்ட தகாள்ளளவுக்கு நபர்கள் அனுமேிக்கப்படுவார்கள், விற்கக்கூடிய எந்ேப் 

தபாருட்களுக்கும் எந்ே ேதடயும் இல்தை; 

• தபாிய குடும்பங்களுக்கான  விேிவிைக்குகளுடன் ஒரு தமதஜக்கு  நான்கு தபர் வதர 

ேிறந்ேதவளியில்  உணவு உண்ணும் வசேி அனுமேிக்கப்படும்; 

• மூன்று மீட்டர் தூரத்தே பராமாிக்க முடியும் எனும் பட்சத்ேில்,  உடற்பயிற்சி வகுப்புகள், ேனிநபர் 

பயிற்சியில் ஈடுபடுகின்ற ேிறந்ேதவளியில் நதடதபறும் ேனிநபர்/குழு விதளயாட்டு ஆகியவற்றில் 

10 நபர்கள் வதர அனுமேிக்கப்படைாம் ; 
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• குழந்தேகளுக்கான பகல்தநர முகாம்கள் முேன்தம சுகாோர மருத்துவ அலுவைாின் 

அலுவைகத்ோல் ேயாாிக்கப்பட்ட COVID-19 க்கான பாதுகாப்பு வழிகாட்டுேல்களுக்கு இணங்க 

தசயல்பட அனுமேிக்கப்படும் ; 

• ஒன்ட்தடாிதயா பூங்காக்கள் உள்ளிட்ட முகாம் தமோனங்கள் மற்றும் முகாம் ஸ்ேைங்களில் இரவு 

தநரத்ேில்  ேங்குவது அனுமேிக்கப்படும் மற்றும் குறுகிய காை வாடதகக்கு விடுேல் 

அனுமேிக்கப்படும்; 

• பேிவுதசய்யப்பட்ட அல்ைது ஒளிபரப்பப்பட்ட கச்தசாி, கதை நிகழ்வு, நாடக தசயல்ேிறன்  

ஆகியவற்றின் ஒத்ேிதக தசய்வேற்காக, மற்றும் உள்ளபடிதய நிகழ்த்தும் தநாக்கத்ேிற்காக, கச்தசாி 

அரங்குகள், ேிதரயரங்குகள் மற்றும் ேிறந்ேதவளி ேிதரயரங்குகள் ேிறக்கப்படைாம்; இேில் 10 

க்கும் தமற்பட்ட கதைஞர்கள் இல்ைாேிருக்க தவண்டும் மற்றும்  பிற கட்டுப்பாடுகளும் இருக்கும்; 

• பார்தவயாளர்கள் இல்ைாமல் தசயல்படுவேற்கு, ேிறந்ேதவளி குேிதர பந்ேய ேடங்கள் மற்றும் 

தமாட்டார் பந்ேய சாதைவழிகள் அனுமேிக்கப்படுகின்றன; மற்றும் 

• மிருகக்காட்சிசாதைகள், நகாின் அதடயாள கட்டிடங்கள், வரைாற்று ேைங்கள், ோவரவியல் 

பூங்காக்கள் ஆகியவற்தற, அவற்றுக்கான பிற கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் தகாள்ேிறனில் 

அனுமேிக்கைாம். 

நகரத்தே மீண்டும் ேிறந்து விடுவேற்கான மாகாண பயணமானது, மாகாணத்தே எச்சாிக்தகயுடன் ேிறந்து 

விட்டு, மாகாண அளவிைான ேடுப்பூசி தசலுத்ேப்பட்ட விகிேம் மற்றும் முக்கிய தபாது சுகாோர மற்றும் 

சுகாோர பாதுகாப்பு குறிகாட்டிகளின் தமம்பாடுகளின் அடிப்பதடயில் தபாது சுகாோர நடவடிக்தககதள 

படிப்படியாக ேளர்த்துவேற்தகன வடிவதமக்கப்பட்ட  மூன்று படிகள் தகாண்ட ேிட்டமாகும்,  

 

மாகாணத்ேின் தசய்ேிக்குறிப்தப  இங்கு.படிக்கவும்.  

 

நகாின் தசதவகள் மற்றும் கட்டிட வசேிகள் 

நகாின் ேிறந்ேதவளி தபாழுதுதபாக்கு வசேிகள் 

அனுமேிக்கப்பட்ட ேிறந்ேதவளி தபாழுதுதபாக்கு வசேிகளில் தகால்ஃப் தமோனங்கள் மற்றும் ஓட்டுநர் 

பயிற்சி களங்கள், கால்பந்து மற்றும் பிற விதளயாட்டுத் துதறகள், தபஸ்பால் டயமண்டுகள் மற்றும் 

தபட்டிங் கூண்டுகள், தடன்னிஸ் மற்றும் கூதடப்பந்து கூண்டு தமோனங்கள், புல்தவளி பந்துவீச்சு 

மற்றும் தபாஸ்(bocce), பிஎம்எக்ஸ் (BMX ) மற்றும் சறுக்கு பூங்காக்கள் மற்றும் நீர்ச்சறுக்கு குளங்கள் 

மற்றும் ஸ்பிளாஷ் தபட்கள் ஆகியதவ அடங்கும். 

 

புதராஃதபஸ்ஸர்ஸ் தைக்  ஏாியின் கதர மற்றும் எல்தடாராதடா பூங்கா தவளிப்புறக் குளம் ஆகியதவ 

இந்ேப் பருவத்ேில் ேிறப்பது பற்றிய விவரங்கள் இந்ே மாே இறுேியில் கிதடக்கும். 
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நகாின் குறிப்பிட்ட சிை வசேிகளுக்கான COVID-19 சுகாோரம் மற்றும் பாதுகாப்பு அளவுருக்கள் 

தோடர்பான காை அட்டவதண மற்றும்  விவரங்களுக்கு, ேயவுதசய்து www.brampton.ca/summerfun. ஐப் 

பார்தவயிடவும் 

 

ஸ்ப்ளாஷ் தபட்கள் மற்றும் நீர்ச்சறுக்கு குளங்கள் (Splash Pads and Wading Pools) 

ஸ்பிளாஷ் தபட்கள் நகரம் முழுவதும் ேிறந்ேிருக்கும். சிங்க்வாகவ்ஸி பூங்காவில் உள்ள நீர்ச்சறுக்கு குளம் 

2021 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 11 ஆம் தேேி வானிதை அனுமேிக்கும் பட்சத்ேில் தபாதுமக்கள் 

பயன்பாட்டிற்காக மீண்டும் ேிறக்க ேிட்டமிடப்பட்டுள்ளது. நகதரங்கும் நீர்ச்சறுக்கு குளங்கள் ஜூன் 12 

தோடங்கி,  வார இறுேி நாட்களிலும், ஜூன் 26 இல் துவங்கி எல்ைா நாட்களிலும் ேிறந்ேிருக்கும். உடல் 

ாீேியான தூரம் பராமாிப்பது அவசியம்; மற்றும் கைந்துதகாள்வேற்கு முன்பாக COVID-19 அறிகுறிகளுக்கு 

குடியிருப்பாளர்கள் சுய மேிப்பீடு தசய்துதகாள்ளுமாறு தகட்டுக்தகாள்ளப்படுகிறார்கள். ஸ்பிளாஷ் தபட் 

மற்றும் நீர்ச்சறுக்கு குளங்களின் இருப்பிடங்கள் மற்றும் தசயல்படும் தநரங்களின் பட்டியல் 

இங்தக கிதடக்கிறது. 

 

மக்கள் தநாில் கைந்துதகாள்ளும் தகாதடக்காை முகாம்கள் 

ப்ராம்ப்ட்டன்  நகாின் ஒன்பது தபாழுதுதபாக்கு தமயங்கள் ஜூதை 5 முேல் குழந்தேகள் மற்றும் 

இதளஞர்களுக்கான ேனிப்பட்ட தகாதடக்காை முகாம்கதள வழங்கும். முகாம்களில் தசருவேற்கான பேிவு 

ஜூன் 7 ஆம் தேேி ஆரம்பிக்கப்பட்டது. முகாம்களில் ஆட்டம் பாட்டம், விதளயாட்டு, தகவிதன மற்றும் 

பை நடவடிக்தககள் இருக்கும், ேிங்கள் முேல் தவள்ளி வதர காதை 8:45 மணி முேல் மாதை 5:15 மணி 

வதர தசயல்படும். ஆகஸ்ட் 2 இல் துவங்கும் வாரமானது தபாது விடுமுதற காரணமாக குறுகிய வாரமாக 

இயங்கும். 

 

பீல் தபாது சுகாோர அதமப்பின் வழிகாட்டுேலுடன் பங்தகற்பாளர்கள் மற்றும் ஊழியர்களின் உடல்நைம் 

மற்றும் பாதுகாப்தப உறுேி தசய்வேற்காக தமம்படுத்ேிய தநறிமுதறகதள ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

தசயல்படுத்துகிறது. பங்தகற்பாளர்கள் எல்ைா தநரங்களிலும் முக கவசங்கதள கட்டிடங்களுக்குள்  

அணிய தவண்டும், மற்றும் உடல் ாீேியான தூரம் சாத்ேியமில்ைாேதபாது ேிறந்ேதவளியிலும் அணிய 

தவண்டும். முகாமில் பங்தகற்பவர்கள் ஒருவருக்தகாருவர் தோடர்பு தகாள்ளாே கூட்டுத் தோகுப்பாக 

பிாிக்கப்படுவார்கள். தமம்படுத்ேப்பட்ட துப்புரவு நதடமுதறகள், ேினசாி உடல்நிதை ேகுேிகாணல் 

மற்றும் பைவும் அமலில் இருக்கும்.  மக்கள் தநாில் கைந்துதகாள்ளும் தகாதடக்காை முகாம்கள் பற்றிய 

முழு விபரங்களுக்கு இங்கு க்ளிக் தசய்யவும். 

 

கட்டணங்கள் மாறுபடும். Call 3-1-1 ஐ அதழக்கவும் அல்ைது பேிவு தசய்ய வருதக 

ேரவும்: www.brampton.ca/reccamps . 
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ேடுப்பூசி தசலுத்துேல் 

12 மற்றும் அேற்கு தமைான வயது தகாண்ட ப்ராம்ப்ட்டன் உள்ளிட்ட பீல் பிராந்ேியத்ேில் வசிக்கின்ற, 

தவதை தசய்கின்ற அல்ைது பள்ளி தசல்கின்ற அதனத்து ேனி நபர்களும் தகாவிட்-19 ேடுப்பூசி 

தசலுத்ேிக்தகாள்ள தேர்ந்தேடுக்கப்பட்ட மருத்துவகங்களில்  இப்தபாது முன்பேிவு தசய்துதகாள்ளைாம். 

12 முேல் 15 வயதுதடதயார் ேங்களுக்கான முன்பேிவுகதள பீல் பிராந்ேிய முன்பேிவு கட்டதமப்தப 

உபதயாகித்து ஆன்தைனில் முன்பேிவு தசய்ய தவண்டும்   முன்பேிவு தசய்வேில் யாருக்தகனும் உேவி 

தவண்டுமானால், பீல் பிராந்ேிய தகாவிட்-19 ேடுப்பூசி தோதைதபசி எண்ணாகிய 905.791.5202 இல் 

காதை 8 மணி முேல் மாதை 8 மணி வதர வாரத்ேின் 7 நாட்களிலும் தோடர்பு தகாள்ளைாம். 

 

ஏப்ரல் 18 அல்ைது அேற்கு முன்னர் ஃதபசர் அல்ைது மாடர்னா ேடுப்பூசி தசலுத்ேிக்தகாண்ட  70 

வயதுக்கு தமற்பட்ட பீல் பிராந்ேியக் குடியிருப்பாளர்களுக்கு  இரண்டாவது தடாஸ்-க்கான முன்பேிவு 

இப்தபாது தசய்யப்படுகிறது.   covid-19.ontario.ca/book-vaccine/ இல் உள்ள மாகாண முன்பேிவு 

கட்டதமப்தப பயன்படுத்ேிதயா அல்ைது மாகாண முன்பேிவு தசய்ேலுக்கான எண்ணாகிய 1-833-943-

3900 ஐ அதழப்பேன் மூைதமா முன்பேிவுகள் தசய்யப்படைாம். 

 

தகாவிட்-19 ேடுப்பூசிகள் பற்றிய மிக மிக சமீபத்ேிய  ேகவல்களுக்கு பிராந்ேியத்ேின்  ேடுப்பூசி 

முதனயத்ேிற்கு வருதக புாியவும் 

 

லின்குகள் 

• ப்ராம்ப்ட்டன் நகர தகாவிட்-19 நிகழ்ச்சித் ேிட்டமிடல் மற்றும் தசதவ பற்றிய புது ேகவல்கள் 

• ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் – எதவ ேிறந்துள்ளன, எதவ மூடியுள்ளன 

• ஒன்ட்தடாிதயா அரசாங்கத்ேின் ேடுப்பூசி  முதனயம் 

• பீல் பிராந்ேிய ேடுப்பூசி  முதனயம் 

• தகாவிட்-19 அறிகுறிகள் 

• தகாவிட்-19 ேடுப்பூசி 

• ப்ராம்ப்ட்டனில் தசாேதன தசய்துதகாள்ளுேல் 

• சுயமாகத் ேனிதமப்படுத்ேிக் தகாள்வது எப்படி 

• தகாவிட்-19 தோற்று பரவல் காைத்ேில் வணிக மற்றும் பணி இடங்கதள பாதுகாப்பாக தவத்ேல் 

• பீல் பகுேியில் தகாவிட்-19 தநாயாளிகள் 
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ஊடக தோடர்பு 

தமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிதணப்பாளர், ஊடகம் & சமுோய 

ஈடுபாடு 

யுக்ேிாீேியான ேகவல் பாிமாற்றம் 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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