
 

 

க ோவிட்-19 பெருந்பதோற்றுக்  ோலத்தில் ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ோில் 2021  

நினைவுகூறும் திைம் அனுசோிக் ப்ெடு ிறது  

  

ப்ரோம்ப்ட்டன், ON (நவம்ெர் 3, 2021) – இந்த ஆண்டில் நினைவுகூறும் திைம் நவம்ெர் 11, வியோழக் ிழனையன்று 

நி ழ் ிறது. தீயனைப்பு ைற்றும் அவசர ோலச் கசனவ ள், கெோக்குவரத்துச் கசனவ ள், சட்ட அைலோக் ம், 

சோனலப்ெைி ள், ைற்றும் ெோது ோப்பு கசனவ ள் ஆ ியனவ உள்ளிட்ட ைி  முக் ியைோை கசனவ ள், நைது 

சமூ த்திைருக்கு ஆதரவளிப்ெதற் ோ , வழக் ம்கெோல் பதோடர்ந்து பசயல்ெடும். 

எந்த ஒரு விசோோிப்புக்கும் குடியிருப்புவோசி ள் 311 ஐ அல்லது  905.874.2000 (ப்ரோம்ப்ட்டனுக்கு பவளியிலோ ), ஐ 

அனழக் லோம், Brampton 311 பசயலினய (App Store அல்லது Google Playயில்  ினடக் ிறது) 

உெகயோ ிக் லோம்,  www.311brampton.ca க்கு வருன  தரலோம் அல்லது 311@brampton.ca க்கு ைின்ைஞ்சல் 

பசய்யலோம். க ோவிட்-19 பதோற்றுப்ெரவல் விசோோிப்புக் ள் உள்ளிட்ட ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ரம் அல்லது பீல் 

ெிரோந்தியம் ெற்றிய எந்த விசோோிப்புக் ளுக்கும் நோங் ள் 24/7 என்னும் முனறயில்  ினடக் பெறு ிகறோம். கைலும்  

த வல் ளுக்கு வருன  புோியவும்: www.brampton.ca/COVID19Brampton  

 

கெருந்து கெோக்குவரத்து   

நவம்ெர் 11 அன்று, ப்ரோம்ப்ட்டன் கெருந்து கெோக்குவரத்து கசனவயோைது, வழக் ைோை வோர-நோள் 

அட்டவனைப்ெடி இயங்கும் 

நினைவுகூறும் திைம் அன்று, ஓய்வு பெற்ற ரோணுவ வீரர் ள்  ீழ்க் ோணும் ஏகதனும் ஒன்னறச் சைர்ப்ெித்து 

கெருந்து ளில் இலவச ெயைம் கைற்ப ோள்ளலோம்: 

• ெதக் ங் ள் 

• இடுப்பு பெல்ட் சின்ைங் ள் 

• ரோணுவ சீருனட 

• ெிகளசர்  

• ஓய்வு பெற்ற வீரர் ளுக்கு ப்ரோம்ப்ட்டன் கெருந்து கெோக்குவரத்து வழங்கும்  டவுச்சீட்டு 

ப்ரோம்ப்ட்டன் கெருந்து கெோக்குவரத்து  டவுச்சீட்டு வழங்கும் திட்டம் 

அனைத்து கைடிய நாட்டு ஓய்வுபெற்ற ராணுவ வீரர்களுக்கும் அவர்கள் ஆற்றிய சாதனைகள் மற்றும் புாிந்த 

தியாகங்களுக்காக, ப்ராம்ப்ட்டன் நகர சனெயும் ப்ராம்ப்ட்டன் பொக்குவரத்து பசனவகள் நிறுவைமும் இனைந்து 

ப்ரோம்ப்ட்டன் கெருந்து கெோக்குவரத்து  டவுச்சீட்டு வழங்கும் திட்டம் மூலமாக அவர்கனைக் 

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


 

 

கவுரவப்ெடுத்துவதில் பெருமிதம் பகாள்கிறது. ப்ராம்ப்ட்டைில் குடியிருக்கின்ற ஓய்வுபெற்ற ராணுவ 

வீரர்களுக்காை ப்ரோம்ப்ட்டன் கெருந்து கெோக்குவரத்தின் பசல்லத்தக்க  டவுச்சீட்டினை காண்ெித்து வருடம் 

முழுவதுமாக ப்ராம்ப்ட்டன் பெருந்துகைில் இலவச ெயைம் பசய்துபகாள்ைலாம். 

காைாமல் பொைனவ மற்றும் கண்டுெிடிக்கப்ெட்டனவ உள்ைிட்ட  ோோியங் ளுக்காை நிர்வாக கட்டிடங்கள் 

உள்ைிட்ட  கெருந்து முனையங் ளில் இருக் ின்ற வோடிக்ன யோளர் கசனவ சோளரங் ள் மூடப்ெடும். உதவிக் ோ  

பதோடர்பு னையங் ள்  ோனல 7 மைி முதல் ைோனல 9 மைி வனர பசயல்ெடும். கைலும் த வல் ளுக்கு 

பதோடர்புக் ோை னையத்னத  905.874.2999 இல் அனழக் வும் அல்லது இந்த வனலத்தளத்திற்கு வருன  

புோியவும்: www.bramptontransit.com. 

கைம்ெடுத்தப்ெட்ட  ோல அட்டவனைப்ெடி கெருந்து னளத்  தூய்னைப்ெடுத்தி அவற்றில்  ிருைிநோசிைி 

பதளிக்கும் கவனல கைற்ப ோள்ளப்ெடும்.  ஒவ்பவோரு 48 ைைிக்ப ோரு முனற கெருந்து ளின் அனைத்து 

கைற்ெரப்பு ள், இயக்குெவர் அைருைிடம் ைற்றும் அனைத்து இருக்ன  னளயும்  ிருைிநோசிைி பதளித்து 

சு ோதோரைோ  னவப்ெகத  ப்ரோம்ப்ட்டன் கெருந்து கெோக்குவரத்து கசனவயின் இலக் ோகும். தற்சையம் கெருந்து ள் 

அனைத்திலும் 24 ைைிக்கு ஒருமுனற  ிருைிநோசிைி பதளிக் ப்ெடு ின்றது. கெருந்து முனையங் ள் ைற்றும் 

நிறுத்தங் ளில் உள்ள கைற்ெரப்பு ளும்கூட திைசோி அடிப்ெனடயில் தூய்னைப்ெடுத்தி  ிருைிநோசிைி பதளித்து 

சு ோதோரைோ  னவக் ப்ெடும். 

கெருந்து ெயைி ள்  மு க் வசம் அைிந்திருந்தகெோதிலும், கெருந்து முனையங் ள், நிறுத்தங் ளில் கூடியைட்டில் 

உடல்ோீதியோை சமூ  வில னல பதோடர்ந்து ெரோைோிக்குைோறு ந ர நிர்வோ ம் வலியுறுத்து ிறது. ெயைிக்கும்கெோது 

கெருந்து ெயைியர் தங் ள் ன வசம் தைது உெகயோ த்திற் ோ   ிருைி நோசிைி, ன  னளக்  ழுவும் சு ோதோர 

பெோருட் ள் கெோன்றவற்னற னவத்திருந்து தங் ள் ன  னள அடிக் டி  ழுவி சுத்தைோ  னவத்திருக்  

க ட்டுக்ப ோள்ளப்ெடு ிறோர் ள்; இருமும்கெோதும், தும்மும்கெோதும் தங் ள் மு த்னத முழங்ன யில் புனதத்தெடி 

இருைவும் அல்லது தும்ைவும்.  கநோய்வோய்ப்ெட்டதோ  பதோிந்தோல், கெருந்தில் ெயைிப்ெனத தவிர்த்துவிட்டு, 

அரு ோனையில் இருக்கும் க ோவிட்-19 கநோய் ைதிப்பீட்டு னையத்தில் கசோதித்துக்ப ோண்டு, பெோது சு ோதோர 

அறிவுறுத்தல் னளப் ெின்ெற்றவும். 

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

வருன  புோியவும் அல்லது  புதுப்ெிப்புக் ளுக்கு டுவிட்டோில் @bramptontransit ஐப் ெின்ெற்றவும். க ள்வி ள் 

இருப்ெின் ப்ரோம்ப்ட்டன் கெருந்து கெோக்குவரத்து பதோடர்பு னையத்னத  905.874.2999 என்ற எண்ைில் 

அனழக் வும்.905.874.2999. 

 

ப்ரோம்ப்ட்டன் பூங் ோக் ள் 

ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ோின் அனைத்து நனடப்ெயிற்சிப் ெோனத ள், வினளயோட்டு னைதோைங் ள், ெினையில் 

னவக் ப்ெடோத நோய் ளுக் ோை பூங் ோக் ள் நவம்ெர் 11 அன்று திறந்திருக்கும். ஒவ்பவோருவோின் உடல் 

ஆகரோக் ியம் ைற்றும் நல் வோழ்விற்கும் உடல்ோீதியோை பசயல்ெோடு முக் ியைோகும் பூங் ோக் ள் ைற்றும் 

நனடப்ெயிற்சி ெோனத ள் எங்குள்ளை எைபதோிந்து ப ோள்ள www.brampton.ca/parks க்கு வருன  தரவும். 

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
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


 

 

ப்ரோம்ப்ட்டன் பெோழுதுகெோக்கு  

நவம்ெர் 11 அன்று, கதர்ந்பதடுக் ப்ெட்ட ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ர பெோழுதுகெோக்கு னையங் ள் குனறந்த அளவிலோை 

நி ழ்ச்சி ள் ைற்றும் கசனவ ளுக் ோ  திறந்திருக்கும். பெோழுதுகெோக்கு நி ழ்ச்சி ள் ைற்றும் கசனவ ள் ெற்றிய 

கைலும் த வல் ளுக்கு வருன  தரவும்: www.brampton.ca/recreation.  

ஏகதனும் ஒரு பொழுதுபொக்கு னமயத்துக்கு வருனக தரும்பொது, தடுப்பூசி பசலுத்திக்பகாண்ட சான்றிதழுடன் 

அவரவர் அனடயாை அட்னடனயயும் பகாண்டு வருவது அவசியம். பதனவகள் மற்றும் விலக்குகள் சம்ெந்தமாை 

முழு விெரங்களுக்கு ப்ராம்ப்ட்டன் பொழுதுபொக்கு வனலப்ெக்கத்னத இங்பக ொர்க்கவும். 

 

ப்ரோம்ப்ட்டன் நூல ம்  

ப்ரோம்ப்ட்டன் நூல த்தின்  அனைத்து  ினள ளும் நவம்ெர் 11 அன்று மூடப்ெடு ின்றை. 

எங் ள் வனலத்தளைோ ிய Brampton Library website இல் எந்த கவனளயிலும் எங் ள் டிஜிட்டல் நூல த்திற்கு 

வருன  புாிந்து,  இ-புத்த ங் ள், இ-ஆடிகயோபுத்த ங் ள், டிவி ைற்றும் தினரப்ெட ஒளிெரப்பு, ஆன்னலன்  ற்றல், 

 னல ைற்றும் ன வினை இன்னும் ெலவற்னறயும் பதடிக் கண்டுெிடித்து அணுகவும். 

 எங் ள் ைின்ைஞ்சல் வழி புதுப்ெிப்புக் ளுக்கு சந்தோதோரர் ஆகுங் ள் ைற்றும்  Facebook, Twitter, 

LinkedIn  YouTube ைற்றும் Instagramஇல் ெின்பதோடருங் ள்.  பமலும்  விெரங்களுக்கு எங்கள் ப்ராம்ப்ட்டன் 

நூலக வனலத்தைத்திற்கு வருனக தரவும் 

ப்ரோம்ப்ட்டன் விலங்கு ளுக் ோை கசனவ ள் 

ப்ரோம்ப்ட்டன் விலங்கு ள்  ோப்ெ ம் நவம்ெர் 11 அன்று மூடப்ெட்டிருக்கும். சோனல ளில் விலங்கு ள்  ட்டுப்ெோடு 

என்ெது திங் ள் முதல் பவள்ளி வனர  ோனல 7 ைைி முதல் இரவு 10 ைைி வனரயும்,  சைி, ஞோயிறு ைற்றும் 

விடுமுனற நோட் ளில்  ோனல 8 ைைி முதல் ைோனல 6:30 ைைி வனரயும் அைலில் இருக்கும்; இது ெின் வரும் 

அனழப்புக் ளுக்கு ைட்டுகை பசவிசோய்க் ப்ெடும்: 

 

• கநோயுற்ற/ ோயப்ெட்ட/ஆக்கரோஷைோை வீட்டு ைற்றும்  ோட்டு விலங்கு னள ெிடித்து பசல்லுதல் 

• ஆக்கரோஷைோை விலங்கு 

• சுற்றித்திோியும் நோய் 

• நோய்க் டி விசோரனை 

• அனடெட்ட பதருநோனயப் ெிடித்து பசல்லுதல் 

• இறந்து  ிடக்கும் விலங் ினை அ ற்றுதல் 

 

http://www.brampton.ca/recreation
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=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.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%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


 

 

இந்த கநரங் ளுக்கு அப்ெோல், அவசர  ோல அனழப்புக் ளுக்கு ைட்டுகை விலங்கு  ட்டுப்ெோட்டு அனைப்ெிைர் 

பசவிசோய்ப்ெோர் ள். 

பீல் ெப்ளிக் பெல்த் அனைப்ெின் நினைவூட்டல் ள் 

கநாில் இருந்பதா அல்லது பமய்நிகராகபவா, எந்த வன யோ வும் இந்த நினைவுகூறல் நிகழ்ச்சியில் 

கலந்துபகாண்டாலும், இந்த பெோது சு ோதோர நடவடிக்ன  னளப் ெின்ெற்றி உங் னளயும் ைற்றவர் னளயும் 

க ோவிட்-19 லிருந்து ெோது ோத்துக்ப ோள்ளுங் ள்: 

• தடுப்பூசி பசலுத்திக்ப ோள்ளுங் ள் 

• உடல்ோீதியோை சமூ  இனடபவளியோ  2 ைீட்டர் தூரத்னத  னடப்ெிடிக் வும் 

• மு க் வசம் அைியவும் 

• அடிக் டி உங் ள் ன  னளக்  ழுவவும் 

• உடல்நலைில்லோது இருந்தோல், சிறிதளகவ அறிகுறி ள் இருந்தோலும் வீட்டிகலகய இருந்துவிடவும் 

• கட்டிடங்களுக்கு உள்பைபயா அல்ல்து திறந்த பவைியிபலா கூட்டம் கூடும்பொது மாகாை 

வழிகாட்டுதல்கனைப் ெின்ெற்றவும் 
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ஊட  பதோடர்பு  

ப்ரப்கஜோத் ன ந்த் 

ஒருங் ினைப்ெோளர், ஊட ம் & சமுதோய ஈடுெோடு 

யுதிோீதியோை த வல்பதோடர்பு  

ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ரம் 

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

 

பீல் ெிரோந்திய ஊட  பதோடர்பு 

ஆஸ்லீ ெோக் ின்ஸ் 

த வல்பதோடர்பு சிறப்ெியலோளர்-பெோது சு ோதோரம் 

பீல் ெிரோந்தியம் 

416.818.4421 | ashleigh.hawkins@peelregion.ca      

 

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

