
 

 
 

 

 

க ோவிட்-19 பெருந்பதோற்றுக்  ோலத்தில் 2021 விடுமுறைப்ெருவம் 

 

ப்ரோம்ப்ட்டன், ON (டிசம்ெர் 14, 2021) – வரவிருக்கும் விடுமுறைப்ெருவத்தின்கெோது, ந ர் மன்ை 

அலுவல ம் உள்ெட, ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ோின் ெல அலுவல ங் ளும் டிசம்ெர் 24, 2021 பவள்ளிக் ிழறம 

நண்ெ ல் 12 மணி முதல் ஜனவோி 4, பசவ்வோய்க் ிழறம   ோறல 8:30 மணி வறர பெோதுமக் ளுக்கு  

மூடப்ெடும். 

 

தீயறணப்பு மற்றும் அவசர கசறவ ள், கெோக்குவரத்து ஒழுங்குெடுத்தல், சட்ட அமலோக் ம், சோறலப் 

ெரோமோிப்பு மற்றும் ெோது ோப்பு கசறவ ள் உள்ளிட்ட அறனத்து முக் ியமோன கசறவ ளும் 

சமுதோயத்தினருக்கு ஆதரவளிக்கும் வகையில் பதோடர்ந்து பசயல்ெடும். 

 

ஏகதனும் க ள்வி ள் இருப்ெின் அல்லது ெிை கசறவ ள் கவண்டிப்பெறுவதற்கு குடியிருப்புவோசி ள் 311 

அல்லது (ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ருக்கு பவளியில் என்ைோல்) 905.874.2000 ஐ அறழக் வும், மற்றும் 

ப்ராம்ப்ட்டன் 311 பசயலிறய உெகயோ ிக் வும் (App Store அல்லது  Google Play யில்  ிறடக் ிைது), 

www.311brampton.ca க்கு வருற  தரவும் அல்லது 311@brampton.ca க்கு மின்னஞ்சல் பசய்யவும். 

க ோவிட்-19 பதோடர்ெோன க ள்வி ள் உள்ெட, எந்த ஒரு ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ர அல்லது பீல் ெகுதி 

விஷயங் ளுக்கும் ெணியோற்ைவிருக்கும் அணியோனது, 24/7 என்ை முறையில்   ிறடக் ப்பெறு ிைோர் ள். 

கமலும் த வல் ளுக்கு வருற  புோியவும்:  www.brampton.ca/COVID19. 

 

ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ோின் புத்தோண்டு நி ழ்ச்சி 

 

புத்தோண்டு துவங்குவதற் ோன நோட் ள் விரல் விட்டு எண்ணப்ெட்டு வரு ின்ைன; இதறனக் ப ோண்டோட 

டவுண்டவுன் ப்ரோம்ப்ட்டன் -ஐக்  ோட்டிலும் இன்னும் சிைப்ெோன இடம் கவறு எதுவும் இல்றல!  ைார்டன் 

சதுக்ைத்தில் (Garden Square) இரவு 9 மணிக்கு புதிய ஆண்கட வரவவற்பதற்ைான சங்கைாலி முழக்ைம் 

கசய்யுங்ைள்; ஜூவனா (Juno)  விருது கவன்ற  ைனடியன் ராக் இகசக் குழுவாைிய, ஸாம் ராபர்ட்ஸ் 

வபண்ட் இகசக்குழு மற்றும் ப்ராம்ப்ட்டன் நைாின் உள்ளூர்  ைகைஞர் அமீரா (Ameerah) மற்றும் சிறப்பு 

விருந்தினர் அய்சனபீ (Aysanabee)  ஆைிவயாாின் வநாில் இருந்து ரசிக்கும்படியான நிைழ்ச்சிைளும் 

உள்ளன. பரபரப்பான பட்டாசு வோனவவடிக்கை ஆைியகவயும் இதனுடன் வசருைின்றன. நள்ளிரவு 12 

மணி ஆகும்வபாது ைல்ஸி ைா (Kalsi Law) வழங்கும்  10 நிமிட வநர பட்டாசு வான வவடிக்கை 

நிைழ்ச்சிகயக் ைண்டு மைிழுங்ைள். நிைழ்ச்சிைளின் விவரங்ைள் மற்றும் கெோக்குவரத்தில் மோற்ைம், வாைன 

நிறுத்தம் கசய்தல் மற்றும் ப்ராம்ப்ட்டன் வபாக்குவரத்து வபருந்துைளில் உங்ைள் பயணத்கத திட்டமிடுவது 

பற்றிய தைவல்ைளுக்கு வருகை தரவும்: brampton.ca/newyearseve. இதற்ைாை நைாின் 

http://www.311brampton.ca/
mailto:311@brampton.ca
http://www.brampton.ca/COVID19
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Pages/New-Years-Eve.aspx


 

 

மிைப்கபருந்தன்கமயான நிைழ்ச்சி நிதியுதவியாளர் டிம் ஹார்ட்டன்ஸ் (Tim Hortons) க்கு நன்றி 

உாித்தாகுை.  

 

முன்னதாைவவ டவுண்டவுனுக்கு வந்திருந்து, ைீழ்க்ைாணும் அதிைார்பூர்வ உணவு வழங்கும் நிறுவனங்ைள் 

உள்ளிட்ட ப்ராம்ப்ட்டன்  நைாின் பிரமிக்ைகவக்கும் உணவைங்ைளில் இரவு உணவு சோப்ெிட்டெடிகய ஒரு 

நாள் இரகவ மைிழ்ந்து அனுபவியுங்ைள்: 

• தி கவார்க்ஸ் க்ராஃப்ட் பர்ைர்ஸ் & பீயர் (The WORKS Craft Burgers & Beer): 8 க்வீன் ஸ்ட்ாீட் 

ைிழக்கு 

• பிஸ்ஸானினி (Pizzanini): 18 கமயின் ஸ்ட்ாீட் கதற்கு 

• ராபிஸ்ஸா (RaPizza): 6 ஜார்ஜ் ஸ்ட்ாீட் கதற்கு யூனிட் 2 

  

ப்ராம்ப்ட்டன் ஃபுட் கைட்- லிருந்து வதர்ந்கதடுக்ைப்பட்ட உணவு விடுதிைளில் தனித்துவமான சலுகைைள் 

மற்றும் தள்ளுபடிைள் கபறுவதற்கு  புதிதாை துவக்ைப்பட்ட ஃபுட் கைட் பாஸ் (Food Guide Pass) -ஐ 

பதிவிறக்ைிக் கைாள்ளுங்ைள்.  

  

வமயர்-இன் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்ைான சந்திப்பு 

நைர்மன்ற முன்புற வாயிற்படிக்ைட்டுைள்  

சனிக்ைிழகம, ஜனவாி 1, 2022 | நண்பைல்12 மணி முதல் – பிற்பைல் 2 மணி வகர 

 

நைர் மன்றத்தின் முன்வாயில் படிக்ைட்டுைளில் இருந்தபடி வமயர் வபட்ாிக் ப்ரவுன் மற்றும் நைரசகப 

உறுப்பினர்ைளுடன்,  வரவிருக்கும் ஆண்டிற்ைான வாழ்த்துக்ைகள பாிமாறி 2022 ஆம் ஆண்டிற்கு 

வரவவற்பு அளியுங்ைள். இந்த சந்திப்பு மற்றும் வாழ்த்து பாிமாற்றங்ைகளத் கதாடர்ந்து வைஜ் பார்க் (Gage 

Park) -இல்  சமுதாயத்தினர் ெங்குபெறு ின்ை பனிச்சறுக்கு நகடகபறும். 

 

வமயர்-இன் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்ைான சந்திப்பு பற்றிய வமலும் தைவல்ைளுக்கு, மற்றும் நைாின் நிைழ்ச்சி 

நிரகைக் ைாண, வருகை தரவும்: brampton.ca/events 

 

 

 

  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fworksburger.com%2F&data=04%7C01%7CJacqueline.Fulton%40brampton.ca%7C2f6a34b6e8464672ea5008d9b9924ef4%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637744860299071854%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=3hlTTUMQ84pb8RJtQdgrbpi2XsW5XJ08ptQE7nT62%2Fs%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpizzanini.ca%2F&data=04%7C01%7CJacqueline.Fulton%40brampton.ca%7C2f6a34b6e8464672ea5008d9b9924ef4%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637744860299081850%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Hzm3NxzWkbXwO7p%2BOxuPQslSBNFj50f7rBj1dODCHlc%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rapizza.ca%2Fdowntown-brampton&data=04%7C01%7CJacqueline.Fulton%40brampton.ca%7C2f6a34b6e8464672ea5008d9b9924ef4%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637744860299081850%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=7Nxsx5ClCCvaEPoKI%2BPLq7MCqvM%2FuBCHJOeXCIU74Bs%3D&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Tourism-Brampton/Visitors/Pages/Food-Guide-Pass.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Pages/Home.aspx


 

 
 

 

 

ெட்டோசு வோனகவடிக்ற  

 

தனியோர்  ட்டிடங் ளில்  உோிமம் எதுவும் பெைோமகலகய குறு ிய தூரகம பசன்று பசயல்ெடும் ெட்டோசு ள் 

ப ோளுத்த அனுமதிக் ப்ெடு ின்ை, வருடத்தின் நோன்கு நோட் ளில், புத்தோண்டு தின நி ழ்வும் ஒன்ைோகும். 

குறு ிய தூரகம பசன்று பசயல்ெடும் ெட்டோசு ள் என்ெறவ, ப ோளுத்தியவுடன், மூன்று மீட்டருக்கும் (10 

அடிக்கும்) குறைவோன தூரம் பசல்லக்கூடியறவயோகும் (உதோ., புஸ்வோனம், தறரச் சங் ரம், ற ச்சக் ரம், 

மத்தோப்புக் ள்).  மற்ை எந்த ரோக்ப ட் வற  ெட்டோசு ளும் ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ோில் தறட 

பசய்யப்ெட்டுள்ளன. வீதி ள், ெக் வோட்டு நறடெோறத ள், ந ோின் பூங் ோக் ள் உள்கள, அல்லது 

ந ரோட்சி மற்றும் ெள்ளி  ட்டிடங் ளில் ெட்டோசு றள ப ோளுத்த அனுமதிக் ப்ெடுவதில்றல என்று ந ர 

குடிமக் ளுக்கு ந ர நிர்வோ ம் நிறனவூட்டு ிைது. கமலும் த வல் ளுக்கு வருற  புோியவும்: 

www.brampton.ca.  

 

உங்ைள்   ட்டிடங் ளில் குறு ிய தூரகம பசன்று பசயல்ெடும் ெட்டோசு றள உெகயோ ிக்கும்கெோது, 

நீங்ைள் ெின்வரும் ெோது ோப்பு முன்பனச்சோிக்ற  றள ெின்ெற்ை வவண்டும்:: 

• தீப்ெற்ைிய ெட்டோசு றள அறணக்  நீர் நிரப்ெிய ப ோள் லன் ள் அல்லது தண்ணீர் 

றெப்பு ளுடன் இறணக் ப்ெட்ட நீண்ட குழோறய ெக் த்தில் றவத்துக் ப ோள்ளவும். 

• மத்தோப்பு தவிர கவபைந்த ஒரு ெட்டோறசயும் ற யில் ெிடிக் கவோ ப ோளுத்தகவோ கவண்டோம். 

• மத்தோப்புக் றள உெகயோ ித்த ெின்னர் அவற்றை அப்புைப்ெடுத்தும் முன்ெோ , நீர் நிறைந்த ஒரு 

ப ோள் லனில் இட்டு குளிர்ச்சியோக்  கவண்டும். 

• அறனத்து ெட்டோசு றளயும் அப்புைப்ெடுத்தும் முன்ெோ , அவற்றை குளிர்ச்சியோக்  கவண்டும். 

 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் வபருந்து வபாக்குவரத்து 

 

டிசம்பர் 20 முதல் ஜனவாி 2 ஆம் வததி வகர ப்ராம்ப்ட்டன் வபாக்குவரத்து வபருந்துைள் விடுமுகறதின 

வசகவைளாை இயங்கும். பள்ளிைளுக்ைான சிறப்பு வபருந்துைளின் இயக்ைம் குகறக்ைப்படுைின்றன மற்றும் 

மற்றும் கூடுதல் வபருந்துைள் ரத்து கசய்யப்படுைின்றன. டிசம்பர் 25, 26 மற்றும் ஜனவாி 1 வததிைளில் 

ஞாயிற்றுக்ைிழகம/விடுமுகற நாள் வசகவ அமலில் இருக்கும். வழக்ைப்படியான வசகவைள் ஜனவாி 3, 

2022 திங்ைட்ைிழகமயன்று மீண்டும் துவங்கும்.  

 

ப்ராம்ப்ட்டன் வபருந்துைள் இந்த விடுமுகறப்பருவத்திற்ைாை பின்வரும் அட்டவகணப்படி இயங்கும்: 

 

• திங்ைட்ைிழகம, டிசம்பர் 20, 2021: குகறக்ைப்பட்ட வாரநாள் வசகவ  

• கசவ்வாய்க்ைிழகம, டிசம்பர் 21, 2021: குகறக்ைப்பட்ட வாரநாள் வசகவ  

http://www.brampton.ca/


 

 

• புதன்ைிழகம, டிசம்பர் 22, 2021: குகறக்ைப்பட்ட வாரநாள் வசகவ  

• வியாழக்ைிழகம, டிசம்பர் 23, 2021: குகறக்ைப்பட்ட வாரநாள் வசகவ 

• கவள்ளிக்ைிழகம, டிசம்பர் 24, 2021: குகறக்ைப்பட்ட வாரநாள் வசகவ 

• சனிக்ைிழகம, டிசம்பர் 25, 2021: ஞாயிற்றுக்ைிழகம/விடுமுகற நாள் வசகவ 

• ஞாயிற்றுக்ைிழகம, டிசம்பர் 26, 2021: ஞாயிற்றுக்ைிழகம/விடுமுகற நாள் வசகவ 

• திங்ைட்ைிழகம, டிசம்பர் 27, 2021: குகறக்ைப்பட்ட வாரநாள் வசகவ 

• கசவ்வாய், டிசம்பர் 28, 2021: குகறக்ைப்பட்ட வாரநாள் வசகவ 

• புதன்ைிழகம, டிசம்பர் 29, 2021: குகறக்ைப்பட்ட வாரநாள் வசகவ 

• வியாழக்ைிழகம, டிசம்பர் 30, 2021: குகறக்ைப்பட்ட வாரநாள் வசகவ 

• கவள்ளிக்ைிழகம, டிசம்பர் 31, 2021: குகறக்ைப்பட்ட வாரநாள் வசகவ 

• சனிக்ைிழகம, ஜனவாி 1, 2022: ஞாயிற்றுக்ைிழகம/விடுமுகற நாள் வசகவ 

• ஞாயிற்றுக்ைிழகம, ஜனவாி 2, 2022: ஞாயிற்றுக்ைிழகம/விடுமுகற நாள் வசகவ 

 

கமம்ெடுத்தப்ெட்ட தூய்றமப்ெடுத்தல் மற்றும் சுத்தி ோிப்பு ெணி ளுக் ோன திட்டமிட்ட அட்டவறண 

அமலில் இருக் ிைது. ஒவ்பவோரு 48 மணிக்கு ஒரு முறை கெருந்தின் அறனத்து கமற்ெரப்பு ள், ஓட்டுனோின் 

கூண்டு மற்றும் ெயணியர் இருக்ற  றள  ிருமிநோசினி ப ோண்டு சுத்தம் பசய்வகத ப்ரோம்ப்ட்டன் கெருந்து 

கெோக்குவரத்து அறமப்ெின் இலக் ோகும். பெரும்ெோலோன கெருந்து ள் 24 மணிக்கு ஒரு முறை சுத்தி ோிப்பு 

பசய்யப்ெடு ின்ைன.  ட்டிடங் ள் மற்றும் கெருந்துமுறனயங் ளின்  டினமோன கமற்ெரப்பு ள் 

துறடக் ப்ெட்டு சுத்தி ோிப்பும் பசய்யப்ெடு ின்ைன-தினசோி அடிப்ெறடயில். 

 

ெயணி ள் மு   வசத்றத அணிந்திருந்த வபாதிலும், கெருந்து நிறுத்தங்ைள் மற்றும் கெருந்து 

முறனயங் ளில் கூடிய மட்டில், உடல்ாீதியான சமூை இகடகவளிகயக் ைகடப்பிடிக்குமாறு நைர 

நிர்வாைம் வலியுறுத்துைிறது. ெயணம் பசய்யும் கெோது பயணிைள் தங்ைள் ற வசம் கை சுத்திைாிப்பான்ைள் 

அல்ைது துகடக்கும் துணிைகள கவத்திருந்து, அடிக் டி ற  றளக்  ழுவுவதன் மூலமும், இருமும்வபாது 

அல்ைது தும்மும்வபாது முழங்கையில் மகறத்தபடி அதகனச் கசய்யவும்  நிகனவூட்டப்படுைிறார்ைள். 

உங்ைளுக்கு உடல்நைமில்கை என்றால் வபருந்தில் பயணிப்பகத தவிர்க்ைவும், வைாவிட்-19 மதிப்பீடு 

கசய்யுமிடத்தில் உங்ைகள வசாதித்துக் கைாள்ளவும் மற்றும் கபாது சுைாதார அறிவுறுத்தல்ைகளப் 

பின்பற்றவும். 

 

 

பீல் பிரவதச கபாது சுைாதார வழிைாட்டுதல்ைளின்படி, வபருந்துைள் மற்றும் வபருந்து முகனயங்ைளில் 

இருக்கும்வபாது, மருத்துவம் அல்ைாத முைக் ைவசத்கத  உங்ைள் மூக்கு, வாய் மற்றும் தாகடகய மூடியபடி 

அணியுமாறு பயணிைள் நிகனவூட்டப்படுைிறார்ைள். ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ர நிர்வோ மோனது பீல் பெோது 



 

 
 

 

 

சு ோதோர அறமப்பு, மற்றும் ப்ரோம்ப்ட்டன் அவசர கமலோண்றம அலுவல ம் ஆ ியவற்ைில் உள்ள 

ெங் ோளி ளுடன் பநருக் மோ  பசயல்ெட்டு ஆெத்துக் றளக்  ண் ோணித்து வரு ின்ைனர். 

  

வழக் ப்ெடியோன புதுப்ெிப்புக் ளுக்கு  வருற  தரவும்: www.brampton.ca/COVID19 அல்லது 

www.bramptontransit.com கசறவ ெற்ைிய புது பசய்தி ளுக் ோ  @bramptontransit  ஐ ட்விட்டோில் 

ெின்ெற்ைவும். க ள்வி ள் இருப்ெின் ப்ரோம்ப்ட்டன் கெருந்து கெோக்குவரத்தின் பதோடர்புக் ோன றமயத்றத 

905.874.2999 இல் அணு வும். 

 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் கபாழுதுவபாக்கு 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் கபாழுதுவபாக்கு கமயத்தின் விடுமுகறநாள் இயக்ை வநரங்ைகள 

www.brampton.ca/holidayhours யில் ைாணைாம். கபாழுதுவபாக்கு நிைழ்ச்சிைள் மற்றும் வசகவைள் பற்றிய 

வமலும் தைவல்ைகளக் ைாண வருகை தரவும்: www.brampton.ca/recreation.   

  

திறந்தகவளி வசதிைள் 

ைாை நிகை அனுமதிக்கும் பட்சத்தில், திறந்தகவளி பனிச்சறுக்கு வகளயங்ைள் விடுமுகறப்பருவம் 

முழுவதிலும் திறந்திருக்கும். இயங்கும் வநரங்ைள் மற்றும் முழு விபரங்ைகள இங்கு ைாணைாம்: 

www.brampton.ca/outdoorskating.  

 

ஸ்ைீயிங், ஸ்வனா வபார்டிங் மற்றும் டியூபிங்-ற்ைாை நைாில் நாம் கசல்ை வவண்டிய இடம் மவுண்ட் 

சிங்க்வாைவ்சிங் ஆகும். ைாை நிகை மற்றும் பனிப்கபாழிவு அனுமதிக்கும் பட்சத்தில் மவுண்ட் 

சிங்க்வாைவ்சிங் டிசம்பர் 27 ஆம் வததி திறக்ை திட்டமிடப்பட்டிருக்ைிறது. இயங்கும் வநரங்ைள், 

திறந்திருக்ைிறதா அல்ைது மூடப்படுமா என்ற நிகை அறிதல், மற்றும் பதிவு கசய்யும் விபரங்ைள் பற்றிய 

தைவல்ைளுக்கு வருகை தரவும்: www.brampton.ca/MountChinguacousy. 

 

இன்னும் அதிை திறந்தகவளி குளிர்ைாை வவடிக்கை வாய்ப்புக்ைள்  மற்றும் நடப்பில் இருக்கும் இதற்ைான 

வசதிைகள இங்கு வதடிக் ைண்டறியவும்: www.brampton.ca/winterwonderland ! 

 

உணவு மற்றும் விகளயாட்டு கபாம்கம இயக்ைம் 

http://www.brampton.ca/COVID19
http://www.bramptontransit.com/
https://twitter.com/BramptonTransit
http://www.brampton.ca/holidayhours
http://www.brampton.ca/recreation
http://www.brampton.ca/outdoorskating
http://www.brampton.ca/MountChinguacousy
http://www.brampton.ca/winterwonderland


 

 

கைட்டுவிடாத உணவுப் பதார்த்தங்ைள் மற்றும் புதிய உகறயிடப்படாத விகளயாட்டு கபாம்கமைகள 

கபாழுது வபாக்கு கமயங்ைள் மற்றும் நூைைங்ைள் உள்ளிட்ட பை அகமவிடங்ைளில் டிசம்பர் 1 முதல் 15 

வகர நன்கைாகடயாை தாருங்ைள். அகனத்து நன்கைாகடப் கபாருட்ைளும் நமது சமுதாயத்தில் இருக்கும் 

வதகவ கைாண்ட குடும்பத்தினருக்கு விநிவயாைிக்ைப்படும். மிைவும் அத்தியாவசியமான கபாருட்ைள் 

மற்றும் அவற்கற விட்டுச்கசல்ைக்கூடிய இடங்ைளுக்ைான இடங்ைளின் பட்டியலுக்கு இங்கு க்ளிக் 

கசய்யவும். 

விடுமுகறநாள் கசயல்பாட்டுக்ைான உபைரண கதாகுப்புைள் 

ப்ராம்ப்ட்டன் நைர நிர்வாைத்தினால் வழங்ைப்படும் இைவச கசயல்பாட்டு உபைரண கதாகுப்புக்ைகளக் 

கைாண்டு விடுமுகறநாள் வவடிக்கைகய வீட்டிலிருந்தபடிவய கசய்து அனுபவித்து மைிழுங்ைள். 

கசயல்பாட்டுக்ைான உபைரண கதாகுப்புைள் சுயமாை கசய்து கைாள்வதற்ைான வழிைாட்டுபகவ; இவற்றில் 

குழந்கதைள் மைிழ்ந்து அனுபவிப்பதற்ைான விடுமுகறநாள் ைருத்து அடங்ைிய கசயல்பாடுைள் இருக்கும்; 

உங்ைளுக்ைான ஆபரணங்ைள் மற்றும்  குழாய்ைகளத் தூய்கமப்படுத்தும் பனி சீவல்ைள் இருக்கும். இந்த 

கசயல்பாட்டு உபைரண கதாகுப்புைள் வைஸ்ஸீ வைம்ப்கபல், கசன்ச்சுாி ைார்டன்ஸ் மற்றும் வைார் 

கமவடாஸ் ஆைிய இடங்ைளின் நூைை ைிகளைளில் டிசம்பர் 20, 2021 திங்ைளன்று மாகை 4 மணி முதல்- 8 

மணி வகர எட்ட இருந்து எடுத்துக்கைாள்ளும் வகையில் ைிகடக்கும்-சரக்கு தீரும் வகர. வமலும் 

விபரங்ைளுக்கு வமலும் விபரங்ைளுக்கு இங்கு க்ளிக் கசய்யவும். 

 

குளிர்ைாை நிைழ்ச்சிைளுக்ைான பதிவு கசய்தல் 

ப்ராம்ப்ட்டன் கபாழுதுவபாக்கு அகமப்பின் குளிர்ப்பருவ நிைழ்ச்சி அமர்வுைளுக்ைாை பதிவு கசய்தல் 

இப்வபாது ஆரம்பித்துள்ளன. நிைழ்ச்சிைள் ஆன்கைனில் பார்கவயிடக் ைிகடக்ைின்றன 

மற்றும் www.brampton.ca/registerforprograms இல் பதிவு கசய்து கைாள்ளுங்ைள். குளிர்ப்பருவத்திற்கைன 

பதிவு கசய்யப்பட்ட நிைழ்ச்சிைள் ஜனவாி 3, 2022 இல் துவங்கும். 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நூைைம் 

 

அகனத்து ப்ராம்ப்ட்டன் நூைை ைிகளைளும் மூடப்படும்: 

• கவள்ளிக்ைிழகம, டிசம்பர் 24, 2021 

• சனிக்ைிழகம, டிசம்பர் 25, 2021 

• ஞாயிற்றுக்ைிழகம, டிசம்பர் 26, 2021 

• கவள்ளிக்ைிழகம, டிசம்பர் 31, 2021 

• சனிக்ைிழகம, ஜனவாி 1, 2022 

https://www.brampton.ca/EN/Residents/Recreation/Pages/Article.aspx/16/
https://www.brampton.ca/EN/Residents/Recreation/Pages/Article.aspx/16/
https://www.brampton.ca/EN/Residents/Recreation/Pages/Article.aspx/16/
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Pages/Announcement--Holiday-Kits.aspx
http://www.brampton.ca/registerforprograms


 

 
 

 

 

 

ஆன்கைன் புத்தைத்கதக் ைண்டு பிடிப்பதற்கும்,    இ-புத்தைங்ைள், இ-ஆடிவயா 

புத்தைங்ைள், கதாகைக்ைாட்சி மற்றும் திரப்ப்டம் ஒளிபரப்புதல், ஆன்கைன் ைற்றல், aைகை மற்றும் 

கைவிகன பயிற்சியளிப்பு, இன்னும் பைவற்கற அணுகுவதற்கும் ப்ராம்ப்ட்டன் நூைை வகைத்தளத்திற்கு 

எந்த வநரத்திலும் வருகை தரவும்.  ப்ராம்ப்ட்டன் நூைைத்தின் மின்னஞ்சல் வழி புது தைவல்ைள் மற்றும் 

கசய்தி ைடிதங்ைளுக்கு சந்தாதாரர் ஆைவும்   

மற்றும் Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn மற்றும் YouTube ஆைியவற்றில் பின்பற்றவும். வமலும் 

விபரங்ைளுக்கு, ப்ராம்ப்ட்டன் நூைை வகைத்தளத்திற்கு வருகை புாியவும்.  

 

ப்ராம்ப்ட்டன் விைங்குைளுக்ைான வசகவ 

  

ப்ராம்ப்ட்டன் விைங்குைளுக்ைான ைாப்பைம் பின்வரும் அட்டவகணப்படி இயங்கும்: 

  

• கவள்ளிக்ைிழகம, டிசம்பர் 24, 2021 – பிற்பைலில் மூடப்பட்டிருக்கும் 

• சனிக்ைிழகம, டிசம்பர் 25, 2021 - மூடப்பட்டிருக்கும் 

• ஞாயிற்றுக்ைிழகம, டிசம்பர் 26, 2021 – மூடப்பட்டிருக்கும் 

• திங்ைட்ைிழகம, டிசம்பர் 27, 2021 – மூடப்பட்டிருக்கும் 

• கசவ்வாய்க்ைிழகம, டிசம்பர் 28, 2021 – விைங்குைகள மீட்டுச்கசல்ை மட்டும் ைாகை 10 முதல் 

நண்பைல் 12 வகர திறந்திருக்கும் 

• புதன்ைிழகம, டிசம்பர் 29, 2021 –ைாகை 10 முதல் ம்கை 4 மணி வகர திறந்திருக்கும் 

• வியாழக்ைிழகம, டிசம்பர் 30, 2021 – ைாகை 10 முதல் ம்கை 4 மணி வகர திறந்திருக்கும் 

• கவள்ளிக்ைிழகம, டிசம்பர் 31, 2021 – பிற்பைலில் மூடப்பட்டிருக்கும் 

• சனிக்ைிழகம, ஜனவாி 1, 2022 – மூடப்பட்டிருக்கும் 

• ஞாயிற்றுக்ைிழகம, ஜனவாி 2, 2022 - மூடப்பட்டிருக்கும் 

• திங்ைட்ைிழகம, ஜனவாி 3, 2022 - மூடப்பட்டிருக்கும் 

  

இந்தக் ைாப்பைம் வழக்ைமான வவகை நாளாை ஜனவாி 4, 202, கசவ்வாய்க்ைிழகம மீண்டும் திறக்ைப்படும். 

திறக்ைப்பட்ட வபாதிலும் வருகை புாிவது முன்பதிவின் வபாில் மட்டுவம இருக்கும். 

  

விைங்குைள் ைட்டுப்பாட்டு அகமப்பு 2021 டிசம்பர் 24 முதல் 28 வகரயிலும் மற்றும்ஜனவாி 1 முதல் 3 

வகரயிலும்  ைாகை 8 மணி முதல் மாகை 6:30 மணி வகரயிலும் சாகைைளில் இயங்கும். இவத அகமப்பு 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=6BwXpFvJ-mQ&feature=youtu.be
https://www.bramptonlibrary.ca/index.php/digitallibrary/ebook-and-eaudiobook
https://www.bramptonlibrary.ca/index.php/digitallibrary/ebook-and-eaudiobook
https://www.bramptonlibrary.ca/index.php/digitallibrary/ebook-and-eaudiobook
https://www.bramptonlibrary.ca/index.php/digitallibrary/emusic-movies-tv
https://www.bramptonlibrary.ca/index.php/digitallibrary/elearning
https://www.bramptonlibrary.ca/index.php/digitallibrary
https://www.bramptonlibrary.ca/index.php/digitallibrary
https://www.bramptonlibrary.ca/index.php
http://subscriptions.librarycustomer.org/SubscriptionOptIn?t=60ABED3E-7931-4D09-8D5A-1D1C133B9D1C
http://subscriptions.librarycustomer.org/SubscriptionOptIn?t=60ABED3E-7931-4D09-8D5A-1D1C133B9D1C
https://m.facebook.com/bramptonlibrary
https://twitter.com/BramptonLibrary?ref_src=twsrc%5egoogle%7ctwcamp%5eserp%7ctwgr%5eauthor
https://www.instagram.com/bramptonlibrary/?hl=en
https://www.linkedin.com/company/10869671/admin/
https://www.youtube.com/user/BramptonLibrary?app=desktop
https://www.bramptonlibrary.ca/index.php


 

 

டிசம்பர் 29 மற்றும் 30 வததிைளில் ைாகை 7 மணி முதல் இரவு 10 மணி வகர கசயல்படும். இந்த 

வநரங்ைளுக்கு அப்பால் இந்த விைங்குைள் ைட்டுப்பாட்டு அகமப்பு அவசர நிகைைளுக்கு மட்டுகம கசவி 

சாய்க்கும். 

  

விைங்குைள் ைட்டுப்பாட்டு அகமப்பு  தற்வபாது பின்வரும் அகழப்புக்ைளுக்கு கசவிசாய்க்ைிறது: 

• வநாயுற்ற/ைாயப்பட்ட/ஆக்வராஷமான வீட்டுப் பிராணிைள் மற்றும் விைங்குைகளப் பிடித்துச் 

கசல்லுதல் 

• ஆக்வராஷமான விைங்கு 

• அநாவசியமாை சுற்றித்திாியும் நாய் 

• நாய்க்ைடி புைனாய்வு 

• அகடத்துகவக்ைப்பட்ட கதரு நாகயப் பிடித்துச் கசல்லுதல் 

• இறந்த விைங்ைிகன எடுத்துச் கசஎல்லுதல் 

 

விடுமுகற நாட்ைளுக்ைான பீல் பிரவதச கபாது மக்ைளுக்ைான சுைாதார நிகனவூட்டல்ைள் 

  

தடுப்பூசி கசலுத்துதல் அதன் வபாக்ைில் நகடகபற்றுக் கைாண்டிருக்கும்வபாவத, நமது சமுதாயத்தில் 

கதாற்றின் பிற வகைைள் பற்றிய ைவகை இருந்து வருவதால், கபாது சுைாதார நடவடிக்கைைவள  வைாவிட்-

19 க்கு எதிரான மிைச்சிறந்த  தடுப்பு நடவடிக்கையாை இருந்து வரும்  என்பது நிகனவு கைாள்வது 

முக்ைியமாகும். பீல் பகுதியில் எங்கு எப்படி தடுப்பூசி கசலுத்திக்கைாள்வது என்பது பற்றிய வமலும் 

தைவல்ைளுக்கு வருகை தரவும்: https://www.peelregion.ca/coronavirus/vaccine/. 

 

மீண்டும் திறப்பதற்ைான  வழிமுகறைள் என்பதில் இருக்ைின்ற கசயல்படி 3 இல் இருக்கும் மாைாண 

வழிைாட்டு கநறிைகளப் பின்பற்றுவதன் மூைம் விடுமுகற நாட்ைளில் ஒருவருக்கைாருவர் அக்ைகற 

எடுத்துக்கைாள்ளவும்.  

 

எப்வபாதும்வபாை, இவற்கற நிகனவில் கைாள்ளவும்: 

• வீட்டிவைகய இருக்ைவும் வநாயுற்றதாை உணர்ந்தால் வசாதித்துக் கைாள்ளவும் 

• கூட்டம் கூடுவகதக் குகறக்ைவும் 

• 2 மீட்டர் தள்ளிவய இருக்ைவும் 

• உங்ைள் கைைகளக் ைழுவவும் 

• நன்கு கபாருந்திக்கைாள்ளும் முைக் ைவசம் அணியவும் 

• தடுப்பூசி கசலுத்திக்கைாள்ளவும் 

https://www.peelregion.ca/coronavirus/vaccine/
https://www.ontario.ca/page/reopening-ontario
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 ப்ராம்ப்ட்டன் நைர ஊடை கதாடர்பு 

ப்ரப்வஜாத் கைந்த் 

ஒருங்ைிகணப்பாளர், ஊடைம் & சமுதாய ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியான தைவல்கதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நைரம் 

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

  

பீல் பிராந்திய ஊடை கதாடர்பு 

ஆஷ்லீ ஹாக்ைின்ஸ் 

தைவல் கதாடர்பு சிறப்பியைாளர்- கபாது சுைாதாரம் 

பீல் பிராந்தியம் 

 416.818.4421 | ashleigh.hawkins@peelregion.ca   

  

 

mailto:Prabhjot.Kainth@brampton.ca
mailto:ashleigh.hawkins@peelregion.ca

