
 
 

 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர ப ாழுதுப ாக்கு மையங்களுக்கான தடுப்பூசி பசலுத்திக்பகாண்டமைக்கான  

ஆதாரம்  ற்றிய புது தகவல் 

  

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (அக்படா ர் 19, 2021) – நவம் ர் 1 ஆம் பததிப் டி ப்ராம்ப்ட்டன் நகர ப ாழுதுப ாக்கு 

மையங்களுக்கு பசல்லவிருக்கின்ற 12 ைற்றும் அதற்கும் பைலான வயதுக்குமடயவர்கள் அமனவரும் தாங்கள் 

தடுப்பூசி செலுத்துக்சகொண்டமைக்கொன ெொன்று மகவெம் மவத்திருக்க ததமவப்படுவொர்கள்; இது பீல்  ப்ளிக் 

அமைப்பின் சுகொதொர வழிகொட்டுதலின் தபொிலொனது. 

 

இது சபொழுதுதபொக்கு மையங்களுக்கு வரும் அமனத்து பங்தகற்பொளர்கள் ைற்றும் பொர்மவயொளர்களுக்கும் 

சபொருந்தும்; இதில், இமளஞர்கள், பயிற்றுவிப்பொளர்கள், அறிவுமர அளிப்பவர்கள், பரொைொிப்பு 

வழங்குபவர்கள், தன்னொர்வலர்கள் ைற்றும் விமளயொட்டுக்கொன அதிகொிகள் ஆகிதயொர் அடங்குவர். இந்த புது 

தகவலொனது பிற நகரொட்ெிகளுடன் ஒத்துப்தபொகும் வமகயில் இருப்பதுடன் பீல் பிரொந்தியத்தின் சுருசுறுப்பொன 

இமளஞர்கள் சகொண்ட விமளயொட்டு ெமூகத்மத கொக்க உதவுவதற்கொன அறிவுறுத்தலொகும்.  

 

தடுப்பூெி செலுத்திக்சகொண்ட வழிமுமறகள் பதாடர் ாக ஏற்றுக்சகொள்ளப்படும் ெொன்று 

 

தங்கள் அமடயொளத்திற்கொன ஒரு ஆவணத்துடன் கூடுதலொக தெர்த்து, பின் வரும் தடுப்பூசி செலுத்திக் 

சகொண்டமைக்கொன ெொன்றிமன ப்ரொம்ப்ட்டன் சபொழுதுதபொக்கு மையங்கள் ஏற்றுக்சகொள்ளும்: 

 

1. தநொய்த்தடுப்பு தடுப்பூெி செலுத்திக்சகொண்ட ஆதொரத்திற்கொன ரெீது:  இதமன ைொகொண முன்பதிவு 

முமனயத்தில், சபற்றுக்சகொள்ளலொம் அல்லது ைொகொண தடுப்பூெி செலுத்துவதற்கொன முன்பதிவு செய்யும் 

எண்  1-833-943-3900 ஐ அமழத்து சபற்றுக்சகொள்ளலொம்.   

 

2. ஒன்ட்தடொிதயொ தடுப்பூெி சபற்றுக்சகொண்ட தைம்படுத்தப்பட்ட டிஜிட்டல் ெொன்றிதழ், இதில் 

அதிகொரபூர்வ QR குறியீடு இருக்க தவண்டும்: இதமன ைொகொண முன்பதிவு முமனயத்தில், 

சபற்றுக்சகொள்ளலொம். சைலும் தகவல்கமள  இங்கு கொணலொம்.  

 

தடுப்பூெி செலுத்திக்சகொண்டமத அறிவதற்கொன செயல்முமற விமரவொக நடப்பமத உறுதி செய்ய, இயக்க 

செயல்பொடுகளின் ததமவப்பொடுகமள, அலுவலர்கள் சதொடர்ச்ெியொக ைீள்பொர்மவயிடுவொர்கள். அவசியைொன 

தெொதமனகமள நிமறதவற்றுவதற்கு தபொதுைொன தநரம் இருப்பமத உறுதி செய்ய, உங்களுக்கொன 

சபொழுதுதபொக்கு செயல்பொடுகளுக்கொக நீங்கள் முன்னதை வருவமதத் திட்டைிடுைொறு தங்கமளக் 

தகட்டுக்சகொள்கிதறொம். தெொதமனமயக் கடந்து செல்லும்தபொது தங்களின் சபொறுமைமய நொங்கள் 

பொரொட்டுகிதறொம். 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid19.ontariohealth.ca%2F&data=04%7C01%7Cnina.jakovljevic%40brampton.ca%7C3eef1ade4b414a07349b08d9930ec5be%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637702513918942455%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Gntzr8DbpiIado8O0HYPsMNHFW2%2BdF5VBzkDPUy1zGg%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid19.ontariohealth.ca%2F&data=04%7C01%7Cnina.jakovljevic%40brampton.ca%7C3eef1ade4b414a07349b08d9930ec5be%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637702513918942455%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Gntzr8DbpiIado8O0HYPsMNHFW2%2BdF5VBzkDPUy1zGg%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid19.ontariohealth.ca%2F&data=04%7C01%7Cnina.jakovljevic%40brampton.ca%7C3eef1ade4b414a07349b08d9930ec5be%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637702513918942455%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Gntzr8DbpiIado8O0HYPsMNHFW2%2BdF5VBzkDPUy1zGg%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid-19.ontario.ca%2Fproof-covid-19-vaccination%23enhanced-vaccine-certificates-with-qr-codes&data=04%7C01%7Cnina.jakovljevic%40brampton.ca%7C3eef1ade4b414a07349b08d9930ec5be%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637702513918952413%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Nq%2BRX57ReLqViKt2uUecqaa0HYQ5iteDkmrEgVJ75y8%3D&reserved=0


 

 

விதிவிலக்குகள் 

 

ைருத்துவ விதிவிலக்குகள் கொரணைொக தடுப்பூெி செலுத்திக்சகொள்ள முடியொத தனி நபர்கள், ”தகொவிட்-19 

தடுப்பூெிக்கொன விதிவிலக்கு” என்பமத சதளிவொக சுட்டிக்கொட்டுகின்ற ஒரு ைருத்துவொின் குறிப்பிமன 

மவத்திருப்பதன் தபொில் நுமழவதற்கொன அனுைதி வழங்கப்படும்..  

 

முழுமையொக தடுப்பூெி செலுத்திக் சகொண்ட ெொன்றுக்கு ைொற்றொக, தகொவிட்-19 சதொற்று இல்மல எனக்கூறும் 

ெொன்று ஏற்றுக்சகொள்ளப்படைொட்டொது என்பமத கவனிக்கவும். 

 

தடுப்பூெி செலுத்திக்சகொள்ளவும் 

 

தடுப்பூெி செலுத்திக்சகொண்டு தங்கமளயும் நைது ெமூகத்திமனயும் கொக்கவும். தடுப்பூெி செலுத்திக் 

சகொள்வதற்கொன முன்பதிவு செய்தல் உள்பட, அது பற்றிய தைலும் தகவல்களுக்கு, பீல் பிரொந்தியத்தின் 

தடுப்பூெி செலுத்திக் சகொள்வதற்கொன மைய தளைாகிய  இங்கு  வருமக தரவும் 

 

ப ாதுவான விசாாிப்புக்களுக்கு, recreation@brampton.ca க்கு ைின்னஞ்சல் பசய்யவும் அல்லது ப்ராம்ப்ட்டன் 

நகரத்தின் உள்ளாக 311 ஐ (அல்லது நகருக்கு பவளியிலாக  905.874.2000) அமழக்கவும். 

 

பகாவிட்-19 பதாற்றுக்கு எதிரான நகாின் பசவிசாய்ப்புக்கள்  ற்றிய சைீ த்திய தகவல்களுக்கு இங்கு க்ளிக் 

பசய்யவும். 

 

-30- 

 

 

 

 

ஊடக பதாடர்பு 

ப்ரப்ப ாத் மகந்த் 

ஒருங்கிமைப் ாளர், ஊடகம் & சமுதாய  

ஈடு ாடு 

யுக்திாீதியான தகவல்பதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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

  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpeelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fvaccine%2Fbook-appointment%2F&data=04%7C01%7Cnina.jakovljevic%40brampton.ca%7C3eef1ade4b414a07349b08d9930ec5be%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637702513918962369%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Wid1GoslbS2RUMQ%2Fv03poZsNGNMcGUXZIKjSCkVXH4o%3D&reserved=0
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