
 

 

டிசம்பர் 4 ஆம் தேேியன்று ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்வாகம் தேர்ந்தேடுக்கப்பட்ட  

ேிறந்ேதவளி பனிச்சறுக்கு வளளயங்களளத் ேிறக்கவிருக்கிறது 

 

மவுண்ட் சிங்க்வாகவ்சிளய டிசம்பர் 27 ஆம் தேேி ேிறக்க ேிட்டமிடப்பட்டுள்ளது மற்றும் குளிர்கால 

நிகழ்ச்சிநிரலுக்கான பேிவு தசய்ேல் டிசம்பர் 13 ஆம் தேேி துவங்குகிறது. 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (டிசம்பர் 3, 2021) – ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்வாகமானது, சீதோஷ்ண நிளல அனுமேிக்கும் 

பட்சத்ேில், டிசம்பர் 4ஆம் தேேி சனிக்கிழளம காளல 10 மணிக்கு தேர்ந்தேடுக்கப்பட்ட ேிறந்ேதவளி பனிச்சறுக்கு 

வளளயங்களளத்  துவக்கி ளவக்கிறது. இந்ே அளமவிடங்களில் சிங்வாகவ்ஸி பார்க் ஸ்தகட் ாிக்ாிதயஷனல் 

ட்தரயில் (Chinguacousy Park Skate Recreational Trail), தகஜ் பார்க் அவுட்தடார் ஸ்தகட்டிங் ஸ்தகட் 

ாிக்ாிதயஷனல் ட்தரயில் (Gage Park Outdoor Skating Recreational Trail) ஆகியளவ அடங்கும். இயங்கும் 

தநரம், பனிச்சறுக்கு வளளயத்ேின் நிளல மற்றும் முன்பேிவு விபரங்கள் உள்ளிட்ட அளனத்து ேகவல்களுக்கும் 

வருளக புாியவும்: www.brampton.ca/outdoorskating. 

சீதோஷ்ண நிளல அனுமேிக்கும் பட்சத்ேில் மவுண்ட் பிளஸண்ட் அவுட்தடார் ஸ்தகட்டிங் ாின்க் (Mount Pleasant 

Outdoor Skating Rink)  மற்றும் தகார் தமதடாஸ் தமலுளறயிடப்பட்ட  பனிச்சறுக்கு வளளயம்(Gore Meadows 

Covered Outdoor Skating Rink), ஆகியளவ இந்ேப் பருவத்ேிற்காக டிசம்பர் 8 ஆம் தேேி ேிறக்கப்படும் 

கூடுேலாக, நகர நிர்வாகமானது, ஃப்ளவர் சிட்டி கம்யூனிட்டி தகம்பஸ், தமார்ாிஸ் தகர்பல் பார்க்  மற்றும் 

ஏர்ன்ஸ்க்ளிஃப் பார்க்  ஆகிய இடங்களில் உள்ள ேற்காலிக ேிறந்ேதவளி பனிச்சறுக்கு வளளயங்களள டிசம்பர் 

13 ஆம் தேேி, சீதோஷ்ண நிளல அனுமேிக்கும் பட்சத்ேில், ேிறக்கவிருக்கிறது. 

ேிறந்ேதவளி பனிச்சறுக்கு விளளயாட, முன்பேிவுகள் தசய்யத் தேளவயில்ளல. வானிளல காரணமாக அல்லது 

பராமாிப்புப் பணிகள் காரணமாக பனிச்சறுக்கு வளளயங்கள் ேற்காலிகமாக  மூடப்படுவதும் நிகழலாம். உங்கள் 

வருளகக்கு முன்னோக ேயவு தசய்து பனிச்சறுக்கு வளளயங்களின் நிளல மற்றும் ேிறந்ேிருக்கும் தநரங்கள் பற்றி  

www.brampton.ca/outdoorskating யில் தோிந்துதகாள்ளவும். 

தவள்ளிக்கிழளம மாளலதவளளகள் மற்றும் வார இறுேி நாட்களில் சிங்க்வாகவ்ஸி பார்க்-இல் உணவு 

வண்டிகள் இருக்கும். இேர ேிறந்ேதவளி பனிச்சறுக்கு வளளயங்கள் இருக்குமிடங்களில் உணவு மற்றும் 

பானங்கள் கிளடக்கப்தபற மாட்டாது. 

தகஜ் பார்க், மவுண்ட் ப்தளசண்ட், சிங்க்வாகவ்ஸி பார்க் மற்றும் தகார் தமதடாஸ் ஆகிய ேிறந்ேதவளி 

பனிச்சறுக்கு வளளயம் இருக்குமிடங்களில் நகர நிர்வாகம் வழங்கும் பனிச்சறுக்கு சாேனங்கள் மட்டுதம 

அனுமதிக்கப்படும். குறைந்த எண்ணிக்றகயிலான சாதனங்களே இருப்பதால் முதலில் வருபவருக்தக 

முன்னுாிறம அடிப்பறையில் அறவ வழங்கப்படும். ஒருவர் விறேயாடி அடுத்தவர் உபளயாகத்திற்கு ககாடுக்கும் 

முன்பாக இறவ நன்ைாக சுத்திகாிக்கப்படும். இந்த பனிச்சறுக்கு விறேயாட்டு சாதனங்கறே உபளயாகிக்கின்ை 
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பங்ளகற்பாேர்கள் CSA  அங்கீகாரம் தபற்ை ஹாக்கி தறலக்கவசம் மற்றும் முழு முகத்ளேயும் மறைக்கும் 

கவசத்திறன காண்பித்து அணிய ளகாரப்படுகிைார்கள். 

ளகக் பார்க் மற்றும் சிங்க்வாகவ்சி பார்க்  ஆகிய இைங்கேில் குறைந்த எண்ணிக்றகயிலான ஸ்ளகட் 

கசய்வதற்கான சாதனங்கள் மற்றும் ஸ்ளகட் கூர் தீட்ைல் ஆகியறவதய உள்ேன. இயங்கும் ளநரம் கட்ைணம் 

பற்ைி அைிய வருறக தரவும்: www.brampton.ca/outdoorskating. 

ளகாவிட்-19 சுகாோரம் மற்றும் பாதுகாப்பு நடவடிக்ளககள் 

பிரதேச அரசாங்க வழிகட்டுேலுக்கு இணங்க, ேிறந்ேதவளி பனிச்சறுக்கு வளளயம் இருக்குமிடங்களில் ேடுப்பூசி 

தசலுத்ேிக்தகாண்டேர்கான சான்று காண்பிக்க தேளவயில்ளல. 

தகாவிட்-19 பாதுகாப்பு முன்தனச்சாிக்ளககளில், பங்தகற்தபார் நுளழயும் முன்னோக தநாய் கண்டறிேல் 

தசய்யப்படுேல், சுகாோரம் பற்றி குடியிருப்புவாசிகளுக்கு நிளனவூட்டுகின்ற தகாவிட்-19 பாதுகாப்பு அளவு 

நிளலகள் பற்றிய  அறிவிப்பு பலளககள், தபாக்குவரத்து நகர்வு மற்றும் பாிந்துளரக்கப்பட்ட தசாந்ே உடல் 

ஆதராக்கிய பழக்கங்கள், ஆகியளவ அடங்கும் 

இரண்டு மீட்டர் சமூக இளடதவளி சாத்ேியமில்லாேதபாது மருத்துவம் அல்லாே முகக் கவசங்கள் மற்றும் முகத் 

ேிளரகள் பாிந்துளரக்கப்படுகின்றன. 

கழிப்பளற வசேிகள் கிளடக்கின்றன. கழிப்பளறகளில் இருக்கும்தபாதும்கூட முக கவசம் அணிவது 

அவசியமாகும். 

மவுண்ட் சிங்க்வாகவ்சி ேிறப்பது பற்றி 

மவுண்ட் சிங்வாகவ்ஸி என்பது பனிச்சறுக்கு, ஸ்தனாதபார்டில் வலம் வருேல் மற்றும் டியூபிங் 

ஆகியவற்றுக்தகன அளமந்ே இடமாகும்; இது சிங்க்வாகவ்சி பார்க்-இல் அளமந்துள்ளது.  மவுண்ட் 

சிங்க்வாகவ்சி டிசம்பர் 27 ஆம் தேேியன்று, சீதோஷ்ணநிளல அனுமேிக்கும் பட்சத்ேில் ேிறக்கப்பட உள்ளது. 

இயங்கும் தநரம், ேிறந்ேிருக்கின்ற அல்லது மூடியிருக்கின்ற தநரம் மற்றும் முன்பேிவு விபரங்கள் உள்ளிட்ட 

அளனத்து ேகவல்களுக்கும் வருளக புாியவும்: www.brampton.ca/MountChinguacousy. 

குளிர்கால நிகழ்ச்சி நிரலுக்கு பேிவு தசய்ேல் 

ப்ராம்ப்ட்டன் தபாழுதுதபாக்கின் குளிர்கால அமர்வுக்கான நிகழ்ச்சி நிரல்களுக்கான பேிவு தசய்ேல் டிசம்பர் 13 

ஆம் தேேி காளல 6 மணிக்கு துவங்குகிறது. இந்ே நிகழ்ச்சி நிரல்களள ஆன்ளலனில் டிசம்பர் 6 ஆம் 

தேேியிலிருந்து  www.brampton.ca/registerforprograms பார்ளவயிடலாம். பேிவு தசய்யப்பட்ட குளிர்கால  

நிகழ்ச்சி நிரல்கள் 2022 ஜனவாி 3 ஆம் தேேி துவங்குகின்றன. 

குளிர்கால கூடுேல் வசேிகள் 
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இன்னும் பல ேிறந்ேதவளி குளிர்கால தவடிக்ளக விளளயாட்டுக்களுக்கான வாய்ப்புக்களுக்கும் நடப்பிலிருக்கும் 

வசேிகள் கிளடக்கும் நிளலளமகள் பற்றிய புது ேகவல்களுக்கும்  www.brampton.ca/winterwonderland இல் 

தேடிக்கண்டறியவும்! 
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ஊடக தோடர்பு 

தமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிளணப்பாளர், ஊடகம்& சமுோய ஈடுபாடு  

யுக்ேிாீேியான ேகவல்தோடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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

http://www.brampton.ca/winterwonderland
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