
 

 

 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் பபாழுதுபபாக்கு மையங்களில் பெப்டம்பர் 1 ஆம் பேேியிலிருந்து 

இமையுேிர்காை நிகழ்ச்ெிகளுக்கு பநாில் வந்து பேிவு பெய்து பகாள்ளவும் 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஆகஸ்ட் 18, 2021) – பகாவிட் 19 போற்று பரவ ஆரம்பித்ே காைத்ேிலிருந்து,  முேன்  

முேைாக இமையுேிர்காைத்ேிற்பகன பேிவு பெய்யப்பட்ட நிகழ்ச்ெிகமள ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்வாகம் 

பாதுகாப்புடன் ைறுபடி துவக்க  ஆரம்பித்துள்ளது; இந்ே நிகழ்ச்ெிகளுக்காக பேிவு பெய்ேல், பெப்டம்பர் 20 

ஆம் பேேி துவங்குகிறது. நிகழ்ச்ெிகள் என்பனன்ன என்று ஆகஸ்ட் 28 முேல்  

www.brampton.ca/recreation எனும் வமைத்ேளத்ேில் பார்க்கைாம். நீச்ெல் ைற்றும் பனிச்ெறுக்கு 

பாடவகுப்புகள், ஜிம்னாஸ்ட்டிக்ஸ், இன்னும் பிற விமளயாட்டு நிகழ்ச்ெிகமள விமளயாட 

கற்றுக்பகாள்ளைாம்!  இந்ே ஆண்டின் இமையுேிர் காைத்ேிற்பகனப் பேிவு பெய்ே நிகழ்ச்ெிகளில் 

ப்ராம்ப்ட்டன் பபாழுதுபபாக்கு அமைப்பானது இரண்டு குறுகியகாை அைர்வுகமள நடத்தும்; இேில் ஒன்று 

பெப்டம்பர் 20 முேல் நவம்பர் 7 வமரயும், இன்பனான்று நவம்பர் 8 முேல் டிெம்பர் 9 வமரயும் நடக்கும். 

பேிவு பெய்ேல் 

பேிவு பெய்துபகாள்ள, பெப்டம்பர் 1 ஆம் பேேி முேல், எண் 311 ஐ அமைக்கவும் அல்ைது  ப்ராம்ப்ட்டன் 

ாிக்ாிபயஷன் ஆன்மைன் (Brampton Recreation online) க்கு வருமக ேரவும். 

ைக்கள் ேங்களுக்பகன ஏற்பகனபவ இருக்கும் இருக்கும் ப்ராம்ப்ட்டன் ாிக்ாிபயஷன் பேிவுக் கணக்மக 

உபபயாகித்து பேிவு பெய்துபகாள்ளைாம். ஒரு புேிய கணக்மக துவக்குவது, ஒரு பாட வகுப்பிற்கு பேிவு 

பெய்வது, உறுப்பினராவது, ைற்றும்  பைவற்மறயும் எப்படிச் பெய்வது என்பேற்கான வைிகாட்டும் 

பயிற்ெிகள் பயனர்களுக்கு கிமடக்கப்பபறுகின்றன. உங்களுக்கு ஏபேனும் பகள்விகள் இருப்பின், 

உேவிக்கு  எங்கள் குழுவின் மின்னஞ்சல் முகவரி recreation@brampton.caயைத் த ரடர்புதகரள்ளவும். 

மரற்றரக, குடிைிருப்புவரசிகள் எண் 311 ஐ (அல்லது ப்ரரம்ப்ட்டனுக்கு தவளிைிலரக வசிப்பவர்கள் 

என்றரல் 908.874.2000 ஐ) ப ிவு தசய்வ ற்கரன உ விக்கரக  அயைக்கலரம். 

ஆகஸ்ட் 27 வமர நகரம் முழுவதும் பநாில் வந்து பேிவு பெய்துபகாள்ளுவேற்கான பயிற்ெி 

அைர்வுகள் கிமடக்கின்றன. பேிவு முமறமய எவ்வாறு பயன்படுத்துவது, பகள்விகமளக் பகட்பது 

ைற்றும் பேில்கள் பபறுவது ஆகியவற்மற அறிய கணினி வல்லுநர் ஒருவருடன் பநருக்கு பநர் 

என்ற முமறயிைான ெந்ேிப்புக்கு பேிவு பெய்து பகாள்ள, எேிர்காைத்ேில் பைற்பகாள் 

பெய்வேற்கான பயனுள்ள குறிப்புகள் பபற்றுக்பகாள்ள, குடியிருப்பாளர்கள் 

ஊக்குவிக்கப்படுகிறார்கள். முன்பேிவுகமள இங்பக  பெய்துபகாள்ளைாம். 

பகாவிட்-19 சுகாோரம் ைற்றும் பாதுகாப்பு நடவடிக்மககள் 
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ைக்கள், ஊைியர்கள் ைற்றும் ெமூகத்ேின் நல்வாழ்வு என்பபே, ப்ராம்ப்ட்டனின் ைிக உயர்ந்ே 

முன்னுாிமை பகாண்ட விஷயைாக போடர்ந்து இருந்து வருகிறது. நகருக்கு வருமக ேருபவர்கள் 

ைற்றும் பணியாளர்களுக்கு சுத்ேைான ைற்றும் பாதுகாப்பான சுற்றுச்சூைமை வைங்க நாங்கள் 

கடமைப்பட்டுள்பளாம். 

ப்ராம்ப்ட்டன் ாிக்ாிபயஷன் அமைப்பானது, ஒன்ட்படாிபயா ைற்றும் பீல் பப்ளிக் பெல்த் 

அமைப்பின் சுகாோர ைற்றும் பாதுகாப்பு வைிகாட்டுேல்கமளப் பின்பற்றி அமனத்து கட்டிடங்கள் 

நிகழ்ச்ெித்ேிட்டங்களிலும் குமறந்ே அளவில் ைக்கள் கூடுேல், கட்டாய முகக்கவெங்கள், 

வரபவற்புப் பகுேிகளில் பாதுகாப்பு ேமடகள் ைற்றும் பைமஜ நாற்காலிகள்/உபகரணங்கமள 

ைறுெீரமைத்ேல் ஆகியவற்மற உறுேி பெய்வேற்கான நடவடிக்மககமளச் பெயல்படுத்தும். இேில், 

ைக்கள் அடிக்கடி போடக்கூடிய இடங்கமள சுத்ேம் பெய்ேல், பபாழுதுபபாக்கு மையங்கள் 

முழுவதும் மக-சுத்ேிகாிப்பு ொேனங்கமள மவத்ேல், தூய்மைமய பொேமன பெய்வேற்பகன  

அர்ப்பணிக்கப்பட்ட ஊைியர்கள் ைற்றும் அமனத்து ஊைியர்களுக்கும் பகாவிட் -19 குறிப்பான 

பயிற்ெி ஆகியன  அடங்கும். 

 

-30- 

 

   

ஊடக போடர்பு 

ப்ரப்பஜாத் மகந்த் 

ஒருங்கிமணப்பாளர், ஊடகம் ைற்றும் ெமுோய ஈடுபாடு 

யுக்ேிாீேியான ேகவல்போடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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