
 

 

 

பெருந்பதொற்று கொலத்தின்பெொது ப்ரொம்ப்ட்டன் நகொில்  

கனடொ தினம் 2021 அனுசொிப்பு 

 

ப்ரொம்ப்ட்டன், ON (ஜூன் 28, 2021) – ஜூலல 1, 2021 வியொழக்கிழலையன்று கனடொ தினம் 

நிகழ்கிறது, அந்த நொளுக்கொன ப்ரொம்ப்ட்டன் நகர பசலவகள் ெற்றி நீங்கள் பதொிந்துபகொள்ளபவண்டிய 

விஷயங்கள் இபதொ! 

தீயலைப்பு ைற்றும் அவசரகொலச் பசலவகள், பெொக்குவரத்துச் பசலவகள், சட்ட அைலொக்கம், 

சொலலப்ெைிகள், ைற்றும் ெொதுகொப்பு பசலவகள் ஆகியலவ உள்ளிட்ட ைிக முக்கியைொன பசலவகள், நைது 

சமூகத்தினருக்கு ஆதரவளிப்ெதற்கொக, வழக்கம்பெொல் பதொடர்ந்து பசயல்ெடும். 

எந்த ஒரு விசொொிப்புக்கும் குடியிருப்புவொசிகள் 311 ஐ அல்லது  905.874.2000 (ப்ரொம்ப்ட்டனுக்கு 

பவளியிலொக), ஐ அலழக்கலொம், Brampton 311 பசயலிலய (App Store அல்லது Google Playயில் 

கிலடக்கிறது) உெபயொகிக்கலொம்,  www.311brampton.ca க்கு வருலக தரலொம் அல்லது 311@brampton.ca 

க்கு ைின்னஞ்சல் பசய்யலொம். பகொவிட்-19 பதொற்றுப்ெரவல் விசொொிப்புக்கள் உள்ளிட்ட ப்ரொம்ப்ட்டன் நகரம் 

அல்லது பீல் ெிரொந்தியம் ெற்றிய எந்த விசொொிப்புக்களுக்கும் நொங்கள் 24/7 என்னும் முலறயில் 

கிலடக்கபெறுகிபறொம். பைலும்  தகவல்களுக்கு வருலக புொியவும்: www.brampton.ca/COVID19.. 

ெட்டொசு பகொளுத்துவதில் ெொதுகொப்பு 

 

ப்ரொம்ப்ட்டன் நகொில் உொிைம் ஏதும் பெறத் பதலவயில்லொைல், தனியொர் இடங்களில் , ெட்டொசு பவடிக்க 

ஒரு வருடத்தில் அனுைதிக்கப்ெடுகின்ற நொன்கு நொட்களில் கனடொ தினமும் ஒன்றொகும். உெ சட்டத்தின்ெடி 

விக்படொொியொ தினம், தீெொவளி ைற்றும் புத்தொண்டு தினம் ஆகிய நொட்களில் கூட ெட்டொசுகள் 

அனுைதிக்கப்ெடுகின்றன. 

குறுகிய தூர பவடிக்லக ெட்டொசு என்ெது, தீப்ெற்றியதும் 3 ைீட்டர் (10 அடி) தூரம் ைட்டுபை பசல்லக்கூடிய 

வலககளொகும் (உதொரைைொக, தலரச் சக்கரம், புஸ்வொைம், லகச் சக்கரம் ைற்றும் பவடிகள்).  ைற்ற 

ரொக்பகட் வலக ெட்டொசுகளுக்கு ப்ரொம்ப்ட்டன் நகொில் அனுைதியில்லல. வீதிகளிபலொ, ெக்க வொட்டு 

நலடெொலதகளிபலொ, நகொின் பூங்கொக்களிபலொ அல்லது நகரொட்சி ைற்றும் ெள்ளி இருப்ெிடங்களிபலொ இந்த 

ெட்டொசு பவடித்தலுக்கு  நகரவொசிகளுக்கு அனுைதியில்லல என்ெலத நகர நிர்வொகம் நிலனவூட்டுகிறது. . 

குறுகிய தூரம் பசன்று பவடிக்கக் கூடிய ெட்டொசுகலள உெபயொகிக்கும்பெொது, குடியிருப்பு வொசிகள் ெின் 

வரும் முன்பனச்சொிக்லககலளப் ெின்ெற்ற பவண்டும்: 

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


 

 

• தீலய அலைக்கும் விதைொக ஒரு ெொத்திரம் நிலறய தண்ைீர் லவத்துக்பகொள்ள பவண்டும் அல்லது 

தண்ைீர் வரக்கூடிய குழொய் அருகில் லவத்துக்பகொள்ள பவண்டும் 

• ைத்தொப்புக்கள் அல்லொத,  பவடிக்கக் கூடிய  ெட்டொசு பெொன்றவற்லற ஒருபெொதும் லகயில் ெிடித்து 

ெற்ற லவக்கலொகொது. 

• ைற்றவர்கலள பநொக்கி ெட்டொசுகலள வீசொதீர்கள் அல்லது கொட்டொதீர்கள் 

• ைத்தொப்புக்கள் எொிந்து முடிந்த ெின்னர் அவற்லற அப்புறப்ெடுத்தும் முன்ெொக தண்ைீர் நிலறந்த 

ஒரு ெொத்திரத்தில் இடவும். 

• அப்புறப்ெடுத்தும் முன்ெொக அலனத்து ெட்டொசு வலககளும் குளிர்விக்கப்ெட பவண்டும். 

கூடுதல் ெொதுகொப்பு குறிப்புக்களுக்கு வருலக தரவும்:  www.brampton.ca/fireworks. 

ஒவ்பவொரு வருடமும், ெட்டொசு விற்ெலனயொளர்கள் அலனவரும், அவற்லற விற்ெலன பசய்ய, உொிைம் 

பெறும் முன்ெொக நகர நிர்வொகம் அளிக்கின்ற ெயிற்சிலய பைற்பகொள்ள பவண்டும். இந்த வருடம் 

ஆன்லலனில் ெயிற்சிகள் நடத்தப்ெட்டன. ஆயின் கனடொ தினத்திற்கொக ெட்டொசு விற்ெலனக்கு எந்த 

உொிைமும் அளிக்கப்ெடவில்லல. ப்ரொம்ப்ட்டன் நகொினுள்ளொக ெட்டொசுகள் விற்ெலன ஏபதனும் கலடகளில் 

நலடபெறுவலதப் ெொர்க்கும் நகர வொசிகள் அதுெற்றி ப்ரொம்ப்ட்டன் 311 (Brampton 311)எனும் பசயலி 

மூலைொகபவொ, ஆன்லலனிபலொ அல்லது 311 எனும் எண்லை அலழத்பதொ புகொர் பதொிவிக்கலொம் 

ப்ரொம்ப்ட்டன் பெருந்து பெொக்குவரத்து 

கனடொ தினம் அன்று, ப்ரொம்ப்ட்டன் பெருந்து பெொக்குவரத்து பசலவயொனது, ஞொயிற்றுக்கிழலை/விடுமுலற 

நொள் அட்டவலைப்ெடி இயங்கும்; அபத சையத்தில் சில வழித்தடங்கள் ரத்து பசய்யப்ெட்டு பசயல்ெடும்; 

ெின்வரும் பசலவகள் இருக்கும்:  

  

• 501 ஸூம் க்வீன் 

• 502 ஸூம் பையின் 

• 505 ஸூம் பெொலவயர்ட் 

• 511 ஸூம் ஸ்டீல்ஸ்  

• 1 க்வீன்  

• 2 பையின்  

• 3 பைக்லொலின் 

• 4 சிங்வொகவ்ஸி  

• 5 பெொலவயர்ட் 

• 7 பகன்னடி  

http://www.brampton.ca/fireworks


 

 

• 8 பசன்டர்  

• 11 ஸ்டீல்ஸ் 

• 14 படொர்ப்ரம் 

• 15 ப்ரைீலியொ 

• 18 டிக்ஸீ 

• 23 சொண்டல்வுட் 

• 29 வில்லியம்ஸ் 

• 30 ஏர்பெொர்ட் பரொட்  

• 35 க்ளொர்க்பவ  

• 50 பகொர் பரொட்  

• 52 பைக்ைர்ச்சி  

• 53 பர லொசன் 

• 56 கிங் நொல் 

• 57 சொபரொபலொய்ஸ் 

• 115 ெியர்ஸன் ஏர்பெொர்ட் எக்ஸ்ெிரஸ் 

அலனத்து பெருந்து முலனயங்களிலும் வொடிக்லகயொளர் பசலவ கவுன்ட்டர்கள் மூடப்ெட்டிருக்கும். 

ப்ரைீலியொ, ப்ரொம்ப்ட்டன் பகட்பவ ைற்றும் டவுன்டவுன் பெருந்து முலனயங்கள் இருக்கும் ெகுதிகள் கனடொ 

தினம் அன்று கொலல 6 ைைி முதல் இரவு 9 ைைி வலர பசயல்ெடும். பதொடர்புக்கொன லையைொனது கொலல 

6 ைைி முதல் இரவு 9 ைைி வலர திறந்பத இருக்கும்; இந்த பநரத்தில் உதவிகளும் கிலடக்கும்; 

அலழப்ெதற்கொன எண்: 905 874 2999. 

பைம்ெடுத்தப்ெட்ட கொல அட்டவலைப்ெடி பெருந்துகலளத்  தூய்லைப்ெடுத்தி அவற்றில் கிருைிநொசினி 

பதளிக்கும் பவலல பைற்பகொள்ளப்ெடும்.  ஒவ்பவொரு 48 ைைிக்பகொரு முலற பெருந்துகளின் அலனத்து 

ெரப்புகள், இயக்குெவர் அைருைிடம் ைற்றும் அலனத்து இருக்லககலளயும் கிருைிநொசினி பதளித்து 

சுகொதொரைொக லவப்ெபத  ப்ரொம்ப்ட்டன் பெருந்து பெொக்குவரத்து பசலவயின் இலக்கொகும். தற்சையம் 

பெருந்துகள் 24 ைைிக்கு ஒருமுலற கிருைிநொசினி பதளிக்கப்ெடுகின்றன. பெருந்து முலனயங்கள் ைற்றும் 

நிறுத்தங்களில் உள்ள பைற்ெரப்புகளும்கூட தினசொி அடிப்ெலடயில் தூய்லைப்ெடுத்தி கிருைிநொசினி 

பதளித்து சுகொதொரைொக லவக்கப்ெடும்.  

பெருந்து ெயைிகள்  முகக்கவசம் அைிந்திருந்தபெொதிலும், பெருந்து முலனயங்கள், நிறுத்தங்களில் 

கூடியைட்டில் உடல்ொீதியொன சமூக விலகலல பதொடர்ந்து ெரொைொிக்குைொறு நகர நிர்வொகம் 

வலியுறுத்துகிறது. ெயைிக்கும்பெொது பெருந்து ெயைியர் தங்கள் லகவசம் தைது உெபயொகத்திற்கொக 

கிருைி நொசினி, லககலளக் கழுவும் சுகொதொர பெொருட்கள் பெொன்றவற்லற லவத்திருந்து தங்கள் லககலள 

அடிக்கடி கழுவி சுத்தைொக லவத்திருக்க பகட்டுக்பகொள்ளப்ெடுகிறொர்கள்; இருமும்பெொதும், தும்மும்பெொதும் 

தங்கள் முகத்லத முழங்லகயில் புலதத்தெடி இருைவும் அல்லது தும்ைவும்.  பநொய்வொய்ப்ெட்டதொக 



 

 

பதொிந்தொல், பெருந்தில் ெயைிப்ெலத தவிர்த்துவிட்டு, அருகொலையில் இருக்கும் பகொவிட்-19 பநொய் 

ைதிப்பீட்டு லையத்தில் பசொதித்துக்பகொண்டு, பெொது சுகொதொர அறிவுறுத்தல்கலளப் ெின்ெற்றவும். 

வழக்கப்ெடியொன  புது பசய்திகளுக்கு  www.brampton.ca/COVID19 ைற்றும் www.bramptontransit.comக்கு 

வருலக புொியவும் அல்லது  புதுப்ெிப்புக்களுக்கு டுவிட்டொில் @bramptontransit ஐப் ெின்ெற்றவும். 

பகள்விகள் இருப்ெின் ப்ரொம்ப்ட்டன் பெருந்து பெொக்குவரத்து பதொடர்பு லையத்லத  905.874.2999 என்ற 

எண்ைில் அலழக்கவும்.905.874.2999. 

ப்ரொம்ப்ட்டன் பூங்கொக்கள் 

 

ப்ரொம்ப்ட்டன் நகொின் அலனத்து நலடப்ெயிற்சிப் ெொலதகள், விலளயொட்டு லைதொனங்கள், ெிலையில் 

லவக்கப்ெடொத நொய்களுக்கொன பூங்கொக்கள் கனடொ தினம் அன்று திறந்திருக்கும். ஒவ்பவொருவொின் உடல் 

ஆபரொக்கியம் ைற்றும் நல் வொழ்விற்கும் உடல்ொீதியொன பசயல்ெொடு முக்கியைொகும் – ப்ரொம்ப்ட்டனில் 

இருக்கும் பூங்கொக்களுக்கு இந்த வொர இறுதியில்  நீங்கள் பசல்கிறீர்கள் என்றொல், சமூக கூட்டம் 

கூடுவதற்கொன வரம்பு 10 நெர்களுக்கு ைட்டுபை என்ெலத நிலனவில் லவக்கவும்.  பூங்கொக்கள் ைற்றும் 

நலடப்ெயிற்சி ெொலதகள் எங்குள்ளன எனபதொிந்து பகொள்ள www.brampton.ca/parks க்கு வருலக தரவும் 

 

ப்ரொம்ப்ட்டன் பெொழுதுபெொக்கு  

பூங்கொ வகுப்புகளில் உடற்பெொருத்த ெயிற்சிகள், திறந்தபவளி ஸ்ப்ளொஷ் பெட்கள் பெொன்ற  திறந்தபவளி 

வசதிகளில் உங்கள் குடும்ெத்தினருடன் ெொதுகொப்ெொக குதூகலிப்ெது ெற்றிய தகவல்களுக்கு வருலக 

தரவும்: www.brampton.ca/summerfun. 

ப்ரொம்ப்ட்டன் நகர பெொழுதுபெொக்கு லையங்கள் ைொகொைத்தின் பகொவிட்-19  ஊரடங்கு நடவடிக்லககள் 

கொரைைொக மூடப்ெட்டுள்ளன.  பைய்நிகர் நிகழ்ச்சிகள் ைற்றும் பசலவகள் ெற்றி அறிய வருலகதரவும்: 

www.brampton.ca/recathome. 

ப்ரொம்ப்ட்டன் நூலகம்  

ப்ரொம்ப்ட்டன் நூலகத்தின்  அலனத்து கிலளகளும் கனடொ தினம் அன்று மூடப்ெடுகின்றன 

 எங்கள் வலலத்தளைொகிய Brampton Library website இல் எந்த பவலளயிலும் எங்கள் டிஜிட்டல் 

நூலகத்திற்கு வருலக தரலொம். இதில் ஆன்லலன் கடன் பெறலொம்; இ-புத்தகங்கள், இ-

ஆடிபயொபுத்தகங்கள், டிவி ைற்றும் திலரப்ெட ஒளிெரப்பு, ஆன்லலன் கற்றல், கலல ைற்றும் லகவிலன 

இலவ அலனத்தும், உங்கள் நூலக அட்லட மூலைொக இலவசைொக கிலடக்கும்.  

http://www.brampton.ca/COVID19
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bramptontransit.com%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C16382ebe28004836377108d93a6c29c7%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637605058839781136%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=DX26HCtlxAgON28Gt9tua0VhvWRIlp7dpDiQZlF8Z%2Fk%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FBramptonTransit&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C16382ebe28004836377108d93a6c29c7%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637605058839791128%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=GIql%2BtEpljwB8RXYaxommdC%2F%2FIJGQjR5MUInW3yOG4w%3D&reserved=0
http://www.brampton.ca/parks
http://www.brampton.ca/summerfun
http://www.brampton.ca/recathome
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.youtube.com%2Fwatch%3Fapp%3Ddesktop%26v%3D6BwXpFvJ-mQ%26feature%3Dyoutu.be&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C16382ebe28004836377108d93a6c29c7%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637605058839801122%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=fY%2BmZOWVwe115TZ%2BDZ8HHot9Ly%2FMTFgkBSCOu3D%2F5Q0%3D&reserved=0


 

 

 

ப்ரொம்ப்ட்டன் நூலக அட்லட ஒன்லறப் பெற, இங்கு க்ளிக் பசய்யவும். அவரவர் விருப்ெப்ெடி 

புத்தகங்கலளத் திருப்ெித் தருவதற்கொக அலனத்து கிலள நூலகங்களிலும் புத்தகங்கலள 24 ைைி பநரமும் 

விட்டுச்பசல்வதற்கொக  பெட்டி லவக்கப்ெட்டு, அதற்கொன பநரமும் நீட்டிக்கப்ெட்டுள்ளது.   பகலண்டர் 

நிகழ்ச்சிகளின்  பைய்நிகர் நிகழ்ச்சி நிரல்களில் கலந்து பகொள்ள ெதிவு பசய்து திட்டைிடவும் 

ைற்றும்  பைய்நிகர் கலத பகட்கும் பநரத்தில்  ப்ரொம்ப்ட்டன் யூ-டியூப் ெக்கத்தில் வீடிபயொக்கள் ெொர்த்து 

ைகிழவும்.  

நொம் பதொடர்ெிபலபய இருப்பெொைொக! எங்கள் ைின்னஞ்சல் வழி புதுப்ெிப்புக்களுக்கு சந்தொதொரர் ஆகுங்கள் 

ைற்றும்  Facebook, Twitter, LinkedIn  YouTube ைற்றும் Instagramஇல் ெின்பதொடருங்கள். 

 ப்ரொம்ப்ட்டன் நூலக நிர்வொகம், தனது ஃபெொர் கொர்னர்ஸ், சிங்க்வொகவ்ஸி, ைற்றும் ஸ்ப்ொிங்படல் 

கிலளகலள குலறந்த பசலவகளுடன் ைறுெடியும் திறந்திருக்கிறது என்ெது உறுதி பசய்வதில் 

ைகிழ்ச்சியலடகிறது. சிொில் க்ளொர்க், பகொர் பைபடொஸ், ைவுண்ட் ப்பலஸண்ட் வில்பலஜ், சவுத் 

ஃப்பளட்ச்சர்ஸ் ைற்றும் சவுத் பவஸ்ட் கிலள நூலகங்களில் எட்ட இருந்து புத்தகம் எடுத்துக்பகொள்ளும் 

வசதிலய பதொடர்ந்து கிலடக்கிறது.  விெரங்களுக்கு, தயவு பசய்து எங்கள் வலலத்தளத்திற்கு வருலக 

தரவும்.  உங்கலள எதிர்பநொக்கிக் கொத்திருக்கிபறொம். 

ப்ரொம்ப்ட்டன் விலங்குகளுக்கொன பசலவகள் 

 

ப்ரொம்ப்ட்டன் விலங்குகள் கொப்ெகம் கனடொ தினம் அன்று மூடப்ெட்டிருக்கும் 

சொலலகளில் விலங்குகள் கட்டுப்ெொடு என்ெது திங்கள் முதல் பவள்ளி வலர கொலல 7 ைைி முதல் இரவு 10 

ைைி வலரயும்,  சனி, ஞொயிறு ைற்றும் விடுமுலற நொட்களில் கொலல 8 ைைி முதல் ைொலல 6:30 ைைி 

வலரயும் அைலில் இருக்கும்; இது ெின் வரும் அலழப்புக்களுக்கு ைட்டுபை பசவிசொய்க்கப்ெடும்: 

 

• பநொயுற்ற/கொயப்ெட்ட/ஆக்பரொஷைொன வீட்டு ைற்றும் கொட்டு விலங்குகலள ெிடித்து பசல்லுதல் 

• ஆக்பரொஷைொன விலங்கு 

• சுற்றித்திொியும் நொய் 

• நொய்க்கடி விசொரலை 

• அலடெட்ட பதருநொலயப் ெிடித்து பசல்லுதல் 

• இறந்து கிடக்கும் விலங்கிலன அகற்றுதல் 

 

இந்த பநரங்களுக்கு அப்ெொல், அவசர கொல அலழப்புக்களுக்கு ைட்டுபை விலங்கு கட்டுப்ெொட்டு 

அலைப்ெினர் பசவிசொய்ப்ெொர்கள். 

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%2Fbramlib.libnet.info%2Fevents&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C16382ebe28004836377108d93a6c29c7%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637605058839841100%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=wC9NPN1WAN%2B9c5IZP30qCL52jvxlYHM3EyG5YXankqs%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbramlib.libnet.info%2Fevents&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C16382ebe28004836377108d93a6c29c7%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637605058839841100%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=wC9NPN1WAN%2B9c5IZP30qCL52jvxlYHM3EyG5YXankqs%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FpWAxoVPjGUM&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C16382ebe28004836377108d93a6c29c7%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637605058839841100%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=CoWV5L56RYBHf%2Bavxwy8WtOuWiuEW0lVQtr%2FEtnlSoo%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.linkedin.com%2Fcompany%2F10869671%2Fadmin%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C16382ebe28004836377108d93a6c29c7%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637605058839871088%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=akml5EHPWXW1TAlPjmXZFkjHWKz5HBMxWU4BadsRewU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2FBramptonLibrary&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C16382ebe28004836377108d93a6c29c7%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637605058839881076%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=6cFTMiySMmaw3YfZqF933MjhZEq0Xis02Q0vq6hi5fA%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
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bramptonlibrary.ca%2Findex.php%2Fborrow%2Fholds-pickup&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C16382ebe28004836377108d93a6c29c7%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637605058839881076%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=UkICLP%2FWq1TjxQtEW8VBbIiusF9dy%2BZGgngs2sUelfs%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bramptonlibrary.ca%2Findex.php%2Fborrow%2Fholds-pickup&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C16382ebe28004836377108d93a6c29c7%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637605058839881076%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=UkICLP%2FWq1TjxQtEW8VBbIiusF9dy%2BZGgngs2sUelfs%3D&reserved=0


 

 

கனடொ தினத்திற்கொன பீல் ெப்ளிக் பெல்த் அலைப்ெின் நிலனவூட்டல்கள் 

பகொவிட்-19 லிருந்து உங்கலளயும் ைற்றவர்கலளயும் கொக்க இந்த பெொது சுகொதொர நடவடிக்லககலள 

ெின்ெற்றவும்.: 

• கட்டிடங்களுக்கு உள்பளயும், திறந்தபவளியிலும் கூட்டம் கூடுவதற்கொன ைொகொை 

வழிகொட்டுதல்கலளப் ெின்ெற்றவும், அபத சையம், பவவ்பவறு வீட்டொொின் 

உறுப்ெினர்களிடைிருந்து உடல்ொீதியொன சமூக விலகலலப்  பெைவும். 

• உங்கள் வீட்டொர் அல்லொத ெிறருடன் ெரஸ்ெர பசயல்புொிய பவண்டிய கட்டொயம் எனும்பெொது 

நொன்கு முக்கிய பசயல்கலளப் ெழக்கெடுத்தவும்: 

• உடல்ொீதியொக 2 ைீட்டர் இலடபவளி விடவும் 

• முகக்கவசம் அைியவும் 

• அடிக்கடி உங்கள் லககலளக் கழுவவும் 

• உடல்நலைில்லல என்றொல் வீட்டிபலபய இருக்கவும் 

• உங்களுடன் வசிக்கின்ற நெர்களிடம் ைற்றும் உங்கள் அத்தியொவசிய உதவிக்கொன (ெரொைொிப்பு 

அளிப்ெவர்கள் பெொன்ற) நெர்களிடம் பநருக்கைொன பதொடர்பு பகொள்வலதக் குலறக்கவும் . 

• சிறிதளபவ அலடயொளக்குறிகள் இருந்தபெொதிலும் உடல்நலைில்லல என்றொல் வீட்டிபலபய 

இருக்கவும். 
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ப்ரொம்ப்ட்டன் நகர  ஊடக பதொடர்புகள் 

பைொனிக்கொ துக்கல் 

ஒருங்கிலைப்ெொளர், ஊடகம் & சமுதொய ஈடுெொடு 

யுதிொீதியொன தகவல்பதொடர்பு  

ப்ரொம்ப்ட்டன் நகரம் 

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

 

 

 

பீல் ெிரொந்திய ஊடக பதொடர்பு 

ஆஷ்லீ ெொக்கின்ஸ் 

தகவல் பதொடர்புகள் சிறப்ெியலொளர்-பெொதுைக்கள் 

நலன்  

பீல் ெிரொந்தியம் 

416.818.4421 | ashleigh.hawkins@peelregion.ca            
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