
 

 

க ோவிட் – 19 பெருந்பதோற்றுக்  ோலத்தில் ப்ரோம்ப்ட்டனில் 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான 

குடிமை விடுமுமைநோள்  அனுசோிப்பு  

ப்ரோம்ப்ட்டன், ON (ஜூமல 28, 2021) – ஆ ஸ்ட் 2 ஆம் கததி திங் ட் ிழமையன்று குடிமை 

விடுமுமைநோள் ந ழ் ிைது. அந்த நோளில் ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ர கசமவ ள் என்பனன்ன என்று நீங் ள் 

பதோிந்துப ோள்ள கவண்டிய விஷயங் ள் இகதோ. 

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

சோமலப்ெைி ள், ைற்றும் ெோது ோப்பு கசமவ ள் ஆ ியமவ உள்ளிட்ட ைி  முக் ியைோன கசமவ ள், நைது 

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 ிைது) 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 ெற்ைிய எந்த விசோோிப்புக் ளுக்கும் நோங் ள் 24/7 என்னும் முமையில் 

 ிமடக் பெறு ிகைோம். கைலும்  த வல் ளுக்கு வரும  புோியவும்: www.brampton.ca/COVID19.. 

ெட்டோசு ப ோளுத்துவதில் ெோது ோப்பு 

குடிமை விடுமுமை நோளன்று ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ரத்தில் எந்த ெட்டோசு ப ோளுத்தும் நி ழ்ச்சி ளுக்கும் 

உெசோிப்பு  ிமடயோது ைற்றும் தனி நெர் ளும் ெட்டோசு ப ோளுத்த அனுைதில்மல.  

 

ப்ரோம்ப்ட்டன் நகாில் ெட்டோசு ப ோளுத்தி ை ிழ்வதற்ப ன்று இருக்கும் நோன்கு நோட் ளில் ஒரு நோளோ , 

குடிமை விடுமுமைநோள் இல்மல. கைலும் த வல் ளுக்கு வரும  தரவும்: www.brampton.ca/bylaws.   

ப்ரோம்ப்ட்டன் கெருந்து கெோக்குவரத்து 

குடிமை விடுமுமை தினம் அன்று, ப்ரோம்ப்ட்டன் கெருந்து கெோக்குவரத்து கசமவயோனது, 

ஞோயிற்றுக் ிழமை/விடுமுமை நோள் அட்டவமைப்ெடி இயங்கும்; அகத சையத்தில் சில வழித்தடங் ள் ரத்து 

பசய்யப்ெட்டு பசயல்ெடும்; ெின்வரும் கசமவ ள் இருக்கும்:  

 

• 501 ஸூம் க்வீன் 

• 502 ஸூம் பையின் 

• 505 ஸூம் பெோமவயர்ட் 

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


 

 

• 511 ஸூம் ஸ்டீல்ஸ்  

• 1 க்வீன்  

• 2 பையின்  

• 3 பைக்லோலின் 

• 4 சிங்வோ வ்ஸி  

• 5 பெோமவயர்ட் 

• 7 ப ன்னடி  

• 8 பசன்டர்  

• 11 ஸ்டீல்ஸ் 

• 14 கடோர்ப்ரம் 

• 15 ப்ரைீலியோ 

• 18 டிக்ஸீ 

• 23 சோண்டல்வுட் 

• 29 வில்லியம்ஸ் 

• 30 ஏர்கெோர்ட் கரோட்  

• 35 க்ளோர்க்கவ  

• 50 க ோர் கரோட்  

• 52 பைக்ைர்ச்சி  

• 53 கர லோசன் 

• 56  ிங் நோல் 

• 57 சோகரோபலோய்ஸ் 

• 115 ெியர்ஸன் ஏர்கெோர்ட் எக்ஸ்ெிரஸ் 

குடிமை விடுமுமைநோளில் அமனத்து கெருந்து முமனயங் ளிலும் வோடிக்ம யோளர் கசமவ  வுன்ட்டர் ள் 

மூடப்ெட்டிருக்கும். பதோடர்புக் ோன மையைோனது  ோமல 7 ைைி முதல் இரவு 9 ைைி வமர திைந்கத 

இருக்கும். கைலும் த வல் ளுக்கு பதோடர்புக் ோன மையத்மத  905.874.2999 இல் அமழக் வும் அல்லது 

இந்த வமலத்தளத்திற்கு வரும  புோியவும்: www.bramptontransit.com. 

கைம்ெடுத்தப்ெட்ட  ோல அட்டவமைப்ெடி கெருந்து மளத்  தூய்மைப்ெடுத்தி அவற்ைில்  ிருைிநோசினி 

பதளிக்கும் கவமல கைற்ப ோள்ளப்ெடும்.  ஒவ்பவோரு 48 ைைிக்ப ோரு முமை கெருந்து ளின் அமனத்து 

ெரப்பு ள், இயக்குெவர் அைருைிடம் ைற்றும் அமனத்து இருக்ம  மளயும்  ிருைிநோசினி பதளித்து 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bramptontransit.com%2F&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C15f96a86a9f54b5a604908d9520418fd%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637630999825208607%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=w7nrK58dNNG3cHCuGsobwEIA7IIGHjvxQJzaVAKA3ss%3D&reserved=0


 

 

சு ோதோரைோ  மவப்ெகத  ப்ரோம்ப்ட்டன் கெருந்து கெோக்குவரத்து கசமவயின் இலக் ோகும். தற்சையம் 

கெருந்து ள் 24 ைைிக்கு ஒருமுமை  ிருைிநோசினி பதளிக் ப்ெடு ின்ைன. கெருந்து முமனயங் ள் ைற்றும் 

நிறுத்தங் ளில் உள்ள கைற்ெரப்பு ளும்கூட தினசோி அடிப்ெமடயில் தூய்மைப்ெடுத்தி  ிருைிநோசினி 

பதளித்து சு ோதோரைோ  மவக் ப்ெடும்.  

கெருந்து ெயைி ள்  மு க் வசம் அைிந்திருந்தகெோதிலும், கெருந்து முமனயங் ள், நிறுத்தங் ளில் 

கூடியைட்டில் உடல்ோீதியோன சமூ  வில மல பதோடர்ந்து ெரோைோிக்குைோறு ந ர நிர்வோ ம் 

வலியுறுத்து ிைது. ெயைிக்கும்கெோது கெருந்து ெயைியர் தங் ள் ம வசம் தைது உெகயோ த்திற் ோ  

 ிருைி நோசினி, ம  மளக்  ழுவும் சு ோதோர பெோருட் ள் கெோன்ைவற்மை மவத்திருந்து தங் ள் ம  மள 

அடிக் டி  ழுவி சுத்தைோ  மவத்திருக்  க ட்டுக்ப ோள்ளப்ெடு ிைோர் ள்; இருமும்கெோதும், தும்மும்கெோதும் 

தங் ள் மு த்மத முழங்ம யில் புமதத்தெடி இருைவும் அல்லது தும்ைவும்.  கநோய்வோய்ப்ெட்டதோ  

பதோிந்தோல், கெருந்தில் ெயைிப்ெமத தவிர்த்துவிட்டு, அரு ோமையில் இருக்கும் க ோவிட்-19 கநோய் 

ைதிப்பீட்டு மையத்தில் கசோதித்துக்ப ோண்டு, பெோது சு ோதோர அைிவுறுத்தல் மளப் ெின்ெற்ைவும். 

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

வரும  புோியவும் அல்லது  புதுப்ெிப்புக் ளுக்கு டுவிட்டோில் @bramptontransit ஐப் ெின்ெற்ைவும். 

க ள்வி ள் இருப்ெின் ப்ரோம்ப்ட்டன் கெருந்து கெோக்குவரத்து பதோடர்பு மையத்மத  905.874.2999 என்ை 

எண்ைில் அமழக் வும்.905.874.2999. 

ப்ரோம்ப்ட்டன் பூங் ோக் ள் 

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

மவக் ப்ெடோத நோய் ளுக் ோன பூங் ோக் ள் குடிமை விடுமுமை தினம் அன்று திைந்திருக்கும். 

ஒவ்பவோருவோின் உடல் ஆகரோக் ியம் ைற்றும் நல் வோழ்விற்கும் உடல்ோீதியோன பசயல்ெோடு முக் ியைோகும் 

பூங் ோக் ள் ைற்றும் நமடப்ெயிற்சி ெோமத ள் எங்குள்ளன எனபதோிந்து ப ோள்ள www.brampton.ca/parks 

க்கு வரும  தரவும். 

ப்ரோம்ப்ட்டன் பெோழுதுகெோக்கு  

குடிமை விடுமுமை நோளில் கதர்ந்பதடுக் ப்ெட்ட ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ர பெோழுதுகெோக்கு மையங் ள் குமைந்த 

அளவிலோன நி ழ்ச்சி ள் ைற்றும் கசமவ ளுக் ோ  திைந்திருக்கும். உடற்பெோருத்த ெயிற்சி ள், நீச்சல், 

ெனிச்சறுக்கு ைற்றும் பெோதுவோன சுவோரசியைோன நி ழ்ச்சி ள் உள்ளிட்டவற்றுக்கு வரும  தர,   முன்ெதிவு 

பசய்துப ோள்ளும் அமைப்பு இருக் ிைது. 

பூங் ோ வகுப்பு ளில் இலவச உடற்பெோருத்தம், புபரோஃபெஸ்ஸர்ஸ் கலக்  மர ைற்றும் ெடகு இல்லம் 

ைற்றும் திைந்தபவளி நீர்பதளித்து விமளயோடுதல் உள்ளிட்டவற்றுக்கு உங் ள் குடும்ெத்தினருடன் 

ெோது ோப்ெோ  ை ிழ்ந்து அனுெவிப்ெதற் ோன திைந்தபவளி வசதி அமைப்புக் ள் ெற்ைிய த வல் ளுக்கு 

வரும  தரவும்: www.brampton.ca/summerfun. 

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
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Pages/Registered-Programs.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Pages/Registered-Programs.aspx
http://www.brampton.ca/summerfun


 

 

பைய்நி ர் நி ழ்ச்சி ள் ைற்றும் கசமவ ள் ெற்ைிய த வல் ளுக்கு வரும  

தரவும்: www.brampton.ca/recathome. 

ப்ரோம்ப்ட்டன் நூல ம்  

ப்ரோம்ப்ட்டன் நூல த்தின்  அமனத்து  ிமள ளும் குடிமை விடுமுமை தினம் அன்று மூடப்ெடு ின்ைன. 

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

நூல த்திற்கு வரும  தரலோம். இதில் ஆன்மலன்  டன் பெைலோம்; இ-புத்த ங் ள், இ-

ஆடிகயோபுத்த ங் ள், டிவி ைற்றும் திமரப்ெட ஒளிெரப்பு, ஆன்மலன்  ற்ைல்,  மல ைற்றும் ம விமன 

இமவ அமனத்தும், உங் ள் நூல  அட்மட மூலைோ  இலவசைோ   ிமடக்கும்.  

ப்ரோம்ப்ட்டன் நூல  அட்மட ஒன்மைப் பெை, 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.   க லண்டர் 

நி ழ்ச்சி ளின்  பைய்நி ர் நி ழ்ச்சி நிரல் ளில்  லந்து ப ோள்ள ெதிவு பசய்து திட்டைிடவும் 

ைற்றும்  பைய்நி ர்  மத க ட்கும் கநரத்தில்  ப்ரோம்ப்ட்டன் யூ-டியூப் ெக் த்தில் வீடிகயோக் ள் ெோர்த்து 

ை ிழவும்.  

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

ைற்றும்  Facebook, Twitter, LinkedIn  YouTube ைற்றும் Instagramஇல் ெின்பதோடருங் ள். 

ப்ரோம்ப்ட்டன் நூல  நிர்வோ ம், தனது ஃகெோர்  ோர்னர்ஸ், சிங்க்வோ வ்ஸி, ைற்றும் ஸ்ப்ோிங்கடல் 

 ிமள மள குமைந்த கசமவ ளுடன் ைறுெடியும் திைந்திருக் ிைது என்ெது உறுதி பசய்வதில் 

ை ிழ்ச்சியமட ிைது. சிோில் க்ளோர்க், க ோர் பைகடோஸ், ைவுண்ட் ப்பலஸண்ட் வில்கலஜ், சவுத் 

ஃப்பளட்ச்சர்ஸ் ைற்றும் சவுத் பவஸ்ட்  ிமள நூல ங் ளில் எட்ட இருந்து புத்த ம் எடுத்துக்ப ோள்ளும் 

வசதிமய பதோடர்ந்து  ிமடக் ிைது.  விெரங் ளுக்கு, தயவு பசய்து எங் ள் வமலத்தளத்திற்கு வரும  

தரவும்.  உங் மள எதிர்கநோக் ிக்  ோத்திருக் ிகைோம். 

ப்ரோம்ப்ட்டன் விலங்கு ளுக் ோன கசமவ ள் 

ப்ரோம்ப்ட்டன் விலங்கு ள்  ோப்ெ ம் குடிமை விடுமுமை தினம் அன்று மூடப்ெட்டிருக்கும் 

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

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

வமரயும் அைலில் இருக்கும்; இது ெின் வரும் அமழப்புக் ளுக்கு ைட்டுகை பசவிசோய்க் ப்ெடும்: 

 

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
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


 

 

• கநோயுற்ை/ ோயப்ெட்ட/ஆக்கரோஷைோன வீட்டு ைற்றும்  ோட்டு விலங்கு மள ெிடித்து பசல்லுதல் 

• ஆக்கரோஷைோன விலங்கு 

• சுற்ைித்திோியும் நோய் 

• நோய்க் டி விசோரமை 

• அமடெட்ட பதருநோமயப் ெிடித்து பசல்லுதல் 

• இைந்து  ிடக்கும் விலங் ிமன அ ற்றுதல் 

 

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

அமைப்ெினர் பசவிசோய்ப்ெோர் ள். 

குடிமை விடுமுமை தினத்திற் ோன பீல் ெப்ளிக் பெல்த் அமைப்ெின் நிமனவூட்டல் ள் 

தடுப்பூசி பசலுத்தும் ெைி மும்முரைோ  நமடபெற்றுவரு ிைது, பதோற்றுக்கு ஆளோ ிைவர் ளின் 

எண்ைீக்ம  குமைந்து வரு ிைது என்ைோலும், பெோதுைக் ளின் சு ோதோர நடவடிக்ம  கள க ோவிட்-19 

பதோற்றுக்கு எதிரோன ந து சிைந்த ெோது ோப்பு க டயைோ  இருந்துவரும்.நீண்ட வோர இறுதியில் 

ைோ ோைத்தின்  ைீண்டும் திைப்ெதற் ோன கரோட்கைப். இல் இருக்கும் பசயல்ெடி 3 இல் இருக்கும் 

வழி ோட்டுபநைி மள ெின்ெற்றுவதன் மூலம் ஒருவருக்கு ஒருவர் அக் மை எடுத்துக்ப ோள்ளவும். 

எப்கெோதும் கெோலகவ இவற்மையும் நிமனவில் மவக் வும்: 

• வீட்டிலேலே இருக் வும் அல்லது நீங் ள் நலைில்லோது உைர்ந்தோல் கசோதமன பசய்து ப ோள்ளவும் 

• 2 ைீட்டர் இமடபவளி விடவும் 

• உங் ள் ம  மளக்  ழுவும் 

• நன்கு பெோருந்து ின்ை மு   வசம் அைியவும் 

• தடுப்பூசி பசலுத்திக் ப ோள்ளவும் 

 

 

ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ர  ஊட  பதோடர்பு ள் 

ப்ரப்கஜோத் ம ந்த் 

ஒருங் ிமைப்ெோளர், ஊட ம் & சமுதோய ஈடுெோடு 

யுதிோீதியோன த வல்பதோடர்பு  

ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ரம் 

905-874-3426 | Prabhjot.Kainth@brampton.ca 

 

 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ontario.ca%2Fpage%2Freopening-ontario&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C15f96a86a9f54b5a604908d9520418fd%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637630999825328542%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=m5DthqXdR0hLU1ZzuL%2FlK3QfTHcvSBHxH2eyBYcFCrM%3D&reserved=0
mailto:Prabhjot.Kainth@brampton.ca


 

 

 

பீல் ெிரோந்திய ஊட  பதோடர்பு 

ஆஷ்லீ ெோக் ின்ஸ் 

த வல் பதோடர்பு ள் சிைப்ெியலோளர்-பெோதுைக் ள் 

நலன்  

பீல் ெிரோந்தியம் 

416.818.4421 | ashleigh.hawkins@peelregion.ca            

      

 


