
 

 

ப்ராம்ப்ட்டனில் க ாவிட்-19 பெருந்ப ாற்று ெரவலின்கொது  

உண்மை ைற்றும் நல்லிணக் த் ிற் ான க சிய  ினம் 

 

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (பசப்டம்ெர்23, 2021) – பசப்டம்ெர் 15 ஆம் க  ியன்று ந ரசமெயின் ஒப்பு லின் 

கொில், ப்ராம்ப்ட்டன் ந ரைானது உண்மை ைற்றும் நல்லிணக் த் ிற் ான க சிய  ினத்ம  பசப்டம்ெர் 30 

ஆம் நாள் அனுசாிக்கும். அந்  நாளில் ப்ராம்ப்ட்டன் ந ர கசமவ ள் ெற்றி நீங் ள் ப ாிந்துப ாள்ள 

கவண்டிய விஷயங் ள் இக ா. 

 

 ீயமணப்பு ைற்றும் அவசர ாலச் கசமவ ள், கொக்குவரத்துச் கசமவ ள், சட்ட அைலாக் ம், 

சாமலப்ெணி ள், ைற்றும் ொது ாப்பு கசமவ ள் ஆ ியமவ உள்ளிட்ட ைி  முக் ியைான கசமவ ள், நைது 

சமூ த் ினருக்கு ஆ ரவளிப்ெ ற் ா , வழக் ம்கொல் ப ாடர்ந்து பசயல்ெடும். 

எந்  ஒரு விசாாிப்புக்கும் குடியிருப்புவாசி ள் 311 ஐ அல்லது  (ப்ராம்ப்ட்டனுக்கு பவளியிலா ) 

905.874.2000 ஐ, அமழக் லாம்; Brampton 311 பசயலிமய (App Store அல்லது Google Playயில் 

 ிமடக் ிறது) உெகயா ிக் லாம்,  www.311brampton.ca க்கு வரும   ரலாம் அல்லது 311@brampton.ca 

க்கு ைின்னஞ்சல் பசய்யலாம். க ாவிட்-19 ப ாற்றுப்ெரவல் விசாாிப்புக் ள் உள்ளிட்ட ப்ராம்ப்ட்டன் ந ரம் 

அல்லது பீல் ெிராந் ியம் ெற்றிய எந்  விசாாிப்புக் ளுக்கும் நாங் ள் 24/7 என்னும் முமறயில் 

 ிமடக் பெறு ிகறாம். கைலும்    வல் ளுக்கு வரும  புாியவும்: www.brampton.ca/COVID19.  

 

ப்ராம்ப்ட்டனில் உண்மை ைற்றும் நல்லிணக் த் ிற் ான  ினம்  ைற்றும் ஆரஞ்சு சட்மட  ினத் ிற் ான 

நி ழ்ச்சி ள்  ிட்டைிடல் 

 

ந ர நிவா ைானது உண்மை ைற்றும் நல்லிணக் த் ிற் ான வாரத்ம  அனுசாித்து, பசப்டம்ெர் 27 மு ல் 

அக்கடாெர் 1 வமர ‘ஒவ்பவாரு குழந்ம யும் முக் ியம்’ எனும் ப ாடிகயற்றம் பசய்வ ன் மூலம் உண்மை 

ைற்றும் நல்லிணக் த் ிற் ான க சிய  ினம் ைற்றும் ஆரஞ்சு சட்மட  ினம் ஆ ியவற்மற அங் ீ ாிக்கும். 

பசப்டம்ெர் 30 ஆம் க  ியன்று, ந ரசமெயில் உள்ள ப ாடி ள் அமரக் ம்ெத் ில் ெறக் விடப்ெடும் 

ைற்றும் ப்ராம்ப்ட்டன் ந ர ைணிக் கூட்டு ஆரஞ்சு நிறத் ில் ஒளிரவிடப்ெடும். 

 

ப ாடர்ச்சியான  ற்றமல வளர்க் , ெணியாளர் ள் ைற்றும் பொது ைக் ளுக் ான ஒரு நம்ெ ைானதும் 

அணுக்கூடியதுைான www.brampton.ca/bramptonremembers எனும் ஒரு வமலத் ளத்ம   ந ர நிர்வா ம் 

ஏற்ெடுத் ிக் ப ாடுக்கும்.  

 

பசப்டம்ெர் 30 ஆம் க  ிக் ான Brampton’s Events Calendar க்கு சமு ாய  மலவர் ள் ைற்றும் குழுக் ள் 

 ங் ள் நி ழ்ச்சி மள சைர்ப்ெிக்குைாறும் கூட ப்ராம்ப்ட்டன் ந ர நிர்வா ம் அமழப்பு விடுக் ிறது. 

http://www.311brampton.ca/
mailto:311@brampton.ca
http://www.brampton.ca/COVID19
http://www.brampton.ca/bramptonremembers
https://www.brampton.ca/en/online-services/events/pages/welcome.aspx


 

 

 

 ப்ராம்ப்ட்டன் கெருந்து கொக்குவரத்து 

பசப்டம்ெர் 30 ஆம் நாளில், ப்ராம்ப்ட்டன் கெருந்து கொக்குவரத்து கசமவயானது, வழக் ைான வார நாள் 

அட்டவமணப்ெடி இயங்கும்; அக  சையத் ில் சில வழித் டங் ள் ரத்து பசய்யப்ெடும்;:  

   

 

கசமவயில் இருக்கும் வழித் டங் மள இங்கு  ாணலாம்: 

https://www.brampton.ca/EN/residents/transit/plan-your-trip/Pages/Schedules-Maps-Covid.aspx  

 

ெின்வரும் கசமவ ள் இருக் ாது:  

• 501A/ 501C ஜூம் க்வீன் (குறிப்பு: 501 ஜூம் க்வீன்  இன்னமும் இயங் ிவரு ிறது) 

• 561 ஜூம் க்வீன்  கைற்கு 

• 18B டிக்ஸீ (18 டிக்ஸீ இன்னமும் இயங் ிவரு ிறது) 

• 21 ஹார்ட் கலக் 

• 36  ார்டன்ப்ரூக் 

• 40 பசன்ட்ரல் இண்டஸ்டிாியல் 

• 58 ஃெினான்சியல் ட்மரவ் 

• 65 சீனியர்ஸ் ஷாப்ெர் 

• 92 ப்ரைீலியா GO 

• 104 சிங்க்வா வ்ஸி எக்ஸ்ப்ரஸ் 

• 185 டிக்ஸீ எக்ஸ்ப்ரஸ் 

 

பசப்டம்ெர் 30 ஆம் நாளில் அமனத்து கெருந்து முமனயங் ளிலும் வாடிக்ம யாளர் கசமவ  வுன்ட்டர் ள் 

திறந்தத இருக்கும். ப ாடர்புக் ான மையைானது உதவி புரிவதற்கரக  ாமல 7 ைணி மு ல் இரவு 9 ைணி 

வமர  ிறந்க  இருக்கும். கைலும்   வல் ளுக்கு ப ாடர்புக் ான மையத்ம   905.874.2999 இல் 

அமழக் வும் அல்லது இந்  வமலத் ளத் ிற்கு வரும  புாியவும்: www.bramptontransit.com 

 

கைம்ெடுத் ப்ெட்ட  ால அட்டவமணப்ெடி கெருந்து மளத்  தூய்மைப்ெடுத் ி அவற்றில்  ிருைிநாசினி 

ப ளிக்கும் கவமல கைற்ப ாள்ளப்ெடும்.  ஒவ்பவாரு 48 ைணிக்ப ாரு முமற கெருந்து ளின் அமனத்து 

ெரப்பு ள், இயக்குெவர் அைருைிடம் ைற்றும் அமனத்து இருக்ம  மளயும்  ிருைிநாசினி ப ளித்து 

சு ா ாரைா  மவப்ெக   ப்ராம்ப்ட்டன் கெருந்து கொக்குவரத்து கசமவயின் இலக் ாகும்.  ற்சையம் 

https://www.brampton.ca/EN/residents/transit/plan-your-trip/Pages/Schedules-Maps-Covid.aspx
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


 

 

கெருந்து ள் 24 ைணிக்கு ஒருமுமற  ிருைிநாசினி ப ளிக் ப்ெடு ின்றன. கெருந்து முமனயங் ள் ைற்றும் 

நிறுத் ங் ளில் உள்ள கைற்ெரப்பு ளும்கூட  ினசாி அடிப்ெமடயில் தூய்மைப்ெடுத் ி  ிருைிநாசினி 

ப ளித்து சு ா ாரைா  மவக் ப்ெடும் 

 

கெருந்து ெயணி ள்  மு க் வசம் அணிந் ிருந் கொ ிலும், கெருந்து முமனயங் ள், நிறுத் ங் ளில் 

கூடியைட்டில் உடல்ாீ ியான சமூ  வில மல ப ாடர்ந்து ெராைாிக்குைாறு ந ர நிர்வா ம் 

வலியுறுத்து ிறது. ெயணிக்கும்கொது கெருந்து ெயணியர்  ங் ள் ம வசம்  ைது உெகயா த் ிற் ா  

 ிருைி நாசினி, ம  மளக்  ழுவும் சு ா ார பொருட் ள் கொன்றவற்மற மவத் ிருந்து  ங் ள் ம  மள 

அடிக் டி  ழுவி சுத் ைா  மவத் ிருக்  க ட்டுக்ப ாள்ளப்ெடு ிறார் ள்; இருமும்கொதும், தும்மும்கொதும் 

 ங் ள் மு த்ம  முழங்ம யில் பும த் ெடி இருைவும் அல்லது தும்ைவும்.  கநாய்வாய்ப்ெட்ட ா  

ப ாிந் ால், கெருந் ில் ெயணிப்ெம   விர்த்துவிட்டு, அரு ாமையில் இருக்கும் க ாவிட்-19 கநாய் 

ை ிப்பீட்டு மையத் ில் கசா ித்துக்ப ாண்டு, பொது சு ா ார அறிவுறுத் ல் மளப் ெின்ெற்றவும். 

வழக் ப்ெடியான  புது பசய் ி ளுக்கு  www.brampton.ca/COVID19 ைற்றும் www.bramptontransit.comக்கு 

வரும  புாியவும் அல்லது  புதுப்ெிப்புக் ளுக்கு டுவிட்டாில் @bramptontransit ஐப் ெின்ெற்றவும். 

க ள்வி ள் இருப்ெின் ப்ராம்ப்ட்டன் கெருந்து கொக்குவரத்து ப ாடர்பு மையத்ம   905.874.2999 என்ற 

எண்ணில் அமழக் வும்.905.874.2999. 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் பூங் ாக் ள் 

ப்ராம்ப்ட்டன் ந ாின் அமனத்து நமடப்ெயிற்சிப் ொம  ள், விமளயாட்டு மை ானங் ள், ெிமணயில் 

மவக் ப்ெடா  நாய் ளுக் ான பூங் ாக் ள் செப்டம்பர் 30 ஆம் தததியன்று  ிறந் ிருக்கும். 

ஒவ்பவாருவாின் உடல் ஆகராக் ியம் ைற்றும் நல் வாழ்விற்கும் உடல்ாீ ியான பசயல்ொடு முக் ியைாகும் 

பூங் ாக் ள் ைற்றும் நமடப்ெயிற்சி ொம  ள் எங்குள்ளன எனப ாிந்து ப ாள்ள www.brampton.ca/parks 

க்கு வரும   ரவும். 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் பொழுதுகொக்கு  

க ர்ந்ப டுக் ப்ெட்ட  பொழுதுகொக்கு மையங் ள் முன்பதிவின் தபரில் பதிவு செய்யப்பட்ட 

நிகழ்ச்ெிகளுக்கரக திறந்தபடி இருக்கும். அனைத்து சபரழுதுதபரக்கு நிகழ்ச்ெிகள் மற்றும் தெனவகள் 

பற்றிய தமலும் தகவல்களுக்கு வருனக தரவும்: www.brampton.ca/recreation.   

வீட்டில் இருக்கும்தபரது, ஆன்னைன் பயிற்ெி வகுப்பினைப் பின்பற்றி சதரடர்ந்து செயலூக்கத்துடனும் 

ஈடுபரடு சகரண்டபடியும் இருங்கள். முழு உடற்சபரருத்தம் ஆவதற்கு முயற்ெி செய்யுங்கள், கரகிதங்களில் 

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/recreation


 

 

வடிவங்கள் செய்வது எப்படி எை கற்றுக்சகரள்ளுங்கள்; னகசயழுத்து திறன்கனள பழகுங்கள், இன்னும் 

பைனதச் செய்யுங்கள். வீட்டிலிருந்தபடி செய்யக்கூடிய பைதரப்பட்ட தவடிக்னககளுக்கு வருனக 

தரருங்கள்: www.brampton.ca/recathome.  

 

சபரழுதுதபரக்கு னமயம் ஒன்றுக்கு செல்லும்தபரது தடுப்பூெி செலுத்திக்சகரண்ட ெரன்று மற்றும் செரந்த 

அனடயரள அட்னட ததனவப்படுகிறது. அவெியங்கள் மற்றும் விதிவிைக்குகள் பற்றிய முழு 

விபரங் களுக்கு ப்ரரம்ப்ட்டன் சபரழுதுதபரக்கு வனைப்பக்கத்னத இங்கு கரணவும் 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நூல ம்  

ப்ராம்ப்ட்டன் நூல த் ின்  அமனத்து  ிமள ளும் செப்டம்பர் 30  ஆம் தததியன்று மூடப்ெடு ின்றன. 

எங் ள் வமலத் ளைா ிய Brampton Library website இல் எந்  கவமளயிலும் எங் ள் டிஜிட்டல் 

நூல த் ிற்கு வரும   ரலாம். இ ில் ஆன்மலன்  டன் பெறலாம்; இ-புத்  ங் ள், இ-

ஆடிகயாபுத்  ங் ள், டிவி ைற்றும்  ிமரப்ெட ஒளிெரப்பு, ஆன்மலன்  ற்றல்,  மல ைற்றும் ம விமன 

இமவ அமனத்தும், உங் ள் நூல  அட்மட மூலைா  இலவசைா   ிமடக்கும்.  

பள்ளிக்கு திரும்பவும் செல்கிறீர்களர அல்ைது தவனை ததடுகிறீர்களர? எங்கள் புதிய கற்றல் தளமரகிய 

ப்சரய்ன்ஃப்யூஸ் (Brainfuse) ஐப் பரருங்கள்; இது நூைக அட்னட னவத்திருப்தபரருக்கரை ஆன்னைன் 

பயிற்ெியளித்தல் மற்றும் தவனைவாய்ப்பு ததடுதலுக்கரை இைவெ பயிற்ெி அளிக்கும் இடமரகும். 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நூல  அட்மட ஒன்மறப் பெற, இங்கு க்ளிக் பசய்யவும். அவரவர் விருப்ெப்ெடி 

புத்  ங் மளத்  ிருப்ெித்  ருவ ற் ா  அமனத்து  ிமள நூல ங் ளிலும் புத்  ங் மள 24 ைணி கநரமும் 

விட்டுச்பசல்வ ற் ா   பெட்டி மவக் ப்ெட்டு, அ ற் ான கநரமும் நீட்டிக் ப்ெட்டுள்ளது.   க லண்டர் 

நி ழ்ச்சி ளின்  பைய்நி ர் நி ழ்ச்சி நிரல் ளில்  லந்து ப ாள்ள ெ ிவு பசய்து  ிட்டைிடவும் 

ைற்றும்  பைய்நி ர்  ம  க ட்கும் கநரத் ில்  ப்ராம்ப்ட்டன் யூ-டியூப் ெக் த் ில் வீடிகயாக் ள் ொர்த்து 

ை ிழவும்.  

 

நாம் ப ாடர்ெிகலகய இருப்கொைா ! எங் ள் ைின்னஞ்சல் வழி புதுப்ெிப்புக் ளுக்கு சந் ா ாரர் ஆகுங் ள் 

ைற்றும்  Facebook, Twitter, LinkedIn  YouTube ைற்றும் Instagramஇல் ெின்ப ாடருங் ள். 

 

http://www.brampton.ca/recathome
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Pages/Announcement-COVID-19-Safety-Precautions.aspx
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


 

 

உங்களுக்கு தெனவ செய்வதற்கரகதவ ப்ரரம்ப்ட்டைின் அனைத்து நூைக கினளகளும் 

திறக்கப்பட்டுவிட்டை. விபரங்களுக்கு  எங்கள் வனைத்தைத்திற்கு வருனக தரவும்.  

  

ப்ராம்ப்ட்டன் விலங்கு ளுக் ான கசமவ ள் 

ப்ராம்ப்ட்டன் விலங்கு ள்  ாப்ெ ம் செப்டம்பர் 30 ஆம் தததி அன்று மூடப்ெட்டிருக்கும் 

சாமல ளில் விலங்கு ள்  ட்டுப்ொடு என்ெது  ிங் ள் மு ல் பவள்ளி வமர  ாமல 7 ைணி மு ல் இரவு 10 

ைணி வமரயும்,  சனி, ஞாயிறு ைற்றும் விடுமுமற நாட் ளில்  ாமல 8 ைணி மு ல் ைாமல 6:30 ைணி 

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

 

• கநாயுற்ற/ ாயப்ெட்ட/ஆக்கராஷைான வீட்டு ைற்றும்  ாட்டு விலங்கு மள ெிடித்து பசல்லு ல் 

• ஆக்கராஷைான விலங்கு 

• சுற்றித் ிாியும் நாய் 

• நாய்க் டி விசாரமண 

• அமடெட்ட ப ருநாமயப் ெிடித்து பசல்லு ல் 

• இறந்து  ிடக்கும் விலங் ிமன அ ற்று ல் 

 

இந்  கநரங் ளுக்கு அப்ொல், அவசர  ால அமழப்புக் ளுக்கு ைட்டுகை விலங்கு  ட்டுப்ொட்டு 

அமைப்ெினர் பசவிசாய்ப்ொர் ள். 

 

பீல் ெப்ளிக் பஹல்த் அமைப்ெின் நிமனவூட்டல் ள்  

தகரவிட்-19 லிருந்து உங்கனளயும் மற்றவர்கனளயும் பரதுகரத்துக்சகரள்ள இந்த சபரது சுகரதரர 

நடவடிக்னககனளக் கனடப்பிடிக்கவும்: 

• தடுப்பூெி செலுத்திக்சகரள்ளவும்  

• கட்டிடங்களின் உள்தளயும் திறந்த சவளிகளிலும் மரகரண வழிகரட்டுதல்கனளப் பின்பற்றும் அதத 

ெமயத்தில், சவவ்தவறு வீட்டிைருக்கு இனடயில் ெமூக இனடசவளினயப் கெணி வரவும். 

• உங்கள் வீட்டரர் அல்ைரத மக்க்களுடன் நீங்கள் பரஸ்பர செயல் புரிய தவண்டி இருப்பின் , இந்த 

நரன்கு முக்கியமரை பழக்கங்கனளக் கனடப்பிடியுங்கள்: 

o ெமூக விைகைரக 2 மீட்டர் தூரம் 

o முகக் கவெம் அணி ல்  

o உங்கள் னககனள அடிக்கடி கழுவு ல் 

o ெிறிததயரை அனடயரளங்கள் இருந்து உடல் நைமில்ைரது இருப்பின் வீட்டிதைகய 

இருந்துவிடு ல் 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bramptonlibrary.ca%2Findex.php%2Fborrow%2Fholds-pickup&data=04%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C3ca802398eb246aabf1108d967c26cee%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637654908858741766%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=iS6rZaaB4Kde1gxxtVRFj84ruwXtb6B2honVF7rAK%2FE%3D&reserved=0
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ப்ராம்ப்ட்டன் ந ர  ஊட  ப ாடர்பு 

தமரைிக்கர துக்கல் 

ஒருங்கினணப்பரளர், ஊடகம் & ெமுதரய ஈடுபரடு 

யுக்திரீதியரை தகவல் சதரடர்பு  

ப்ரரம்ப்ட்டன் நகரம் 

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

 

பீல் ெிராந் ிய ஊட  ப ாடர்பு 

ஆஷ்லீ ஹாக் ின்ஸ் 

  வல் ப ாடர்பு ள் சிறப்ெியலாளர்-பொதுைக் ள் நலன்  

பீல் ெிராந் ியம் 

416.818.4421 | ashleigh.hawkins@peelregion.ca      

      

 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

