
 

 
 

 

 

மார்ச் 1 ஆம் தேேி முேல், ேடுப்பூசி சசலுத்ேிக்சகாண்டமமக்கான சான்று 

காட்டுேல், ப்ராம்ப்ட்டன் நகர ச ாழுதுத ாக்கு மமயங்கள் மற்றும் நிகழ்த்து கமை 

நடக்கும் இடங்களில் மக்கள் கூடுவேற்கான சகாள்ேிறன் வரம்புகள் ஆகியவற்மற 

நகர நிர்வாகம் நீக்குகிறது 

ப்ராம்ப்ட்டன் , ON (மார்ச் 1, 2022) – மார்ச் 1 ஆம் தேேி துவங்கி, ேடுப்பூசி 

சசலுத்ேிக்சகாண்டமமக்கான சான்று காட்டுேல் இனிதமற்சகாண்டு தவண்டியேில்மை, மற்றும் 

ப்ராம்ப்ட்டன் ச ாழுதுத ாக்கு மமயங்கள் மற்றும் நிகழ்த்துகமை நடக்கும் இடங்களில் மக்கள் 

கூடுவேற்கான சகாள்ேிறன் வரம்புகள் நீக்கப் டுகின்றன.   ிப்ரவாி 14  ஆம் தேேி முேல், 

ஒன்ட்டாாிதயா அரசின் அறிவிப்பு மற்றும் பீல்  குேி ச ாது சுகாோர அமமப் ின் 

வழிகாட்டுேலின் த ாில் இந்ே நடவடிக்மககள் தமற்சகாள்ளப் டுகின்றன. 

ப்ராம்ப்ட்டன் ச ாழுதுத ாக்கு மமயங்கள் மற்றும் நிகழ்த்துகமை நடக்கும் இடங்களுக்கு வருமக 

ேரும் மக்கள் இப்த ாதும்கூட மருத்துவம் அல்ைாே முகக் கவசம் அணிய தவண்டும் மற்றும் 

உடல்ாீேியான சமூக விைகமைக் கமடப் ிடிக்கவும் தவண்டும். குடியிருப்புவாசிகள் ச ாது 

இடங்களுக்கு சசல்வேற்கு முன் ாகதவ தகாவிட்-19 அறிகுறிகள் உள்ளனவா என சுய 

 ாிதசாேமன சசய்து சகாள்ள தவண்டும் மற்றும் உடல்நைமில்ைாோக உணர்ந்ோல், 

வீட்டிதைதய இருந்துசகாள்ள தவண்டும் என தகட்டுக்சகாள்ளப் டுகிறார்கள். 

ச ாழுதுத ாக்கு 

 ேிவுசசய்யப் ட்ட மற்றும் த ாகிற த ாக்கில் கைந்துசகாள்வேற்கான ச ாழுதுத ாக்கு மமயங்கள் 

ேிறந்துவிடப் ட்டுள்ளன. ச ாழுதுத ாக்கு மமயங்களுக்குச் சசல்வேற்கு முன்  ேிவு தேமவயில்மை 

என்றாலும், அமனத்து தசமவகளும் முேலில் வரு வர்களுக்கு முன்னுாிமம என்ற அடிப் மடயில் 

இருக்கும் என் ோல்,  ார்மவயாளர்கள் ேங்களுக்கான தசமவகளுக்காக ஆன்மைனில்  ேிவு 

சசய்துசகாள்வது  ாிந்துமரக்கப் டுகிறது.  நகாின் எந்ே ஒரு ச ாழுதுத ாக்கு மமயத்ேிலும் 

கிமடக்கவிருக்கும் நிகழ்ச்சிகளுக்காக  www.brampton.ca/registerforprograms,  க்கு வருமக ேந்து, 

அல்ைது  311 ஐ அமழப் ேன் மூைம், அல்ைது தநாில்  ேிவு சசய்யவும் 

நிகழ்த்துகமை நடக்கும் இடங்கள் 

மார்ச் 1, 2022 முேல்,  ேி தராஸ் (The Rose) உள்ளிட்ட நிகழ்த்துகமை நடக்கும் இடங்கள் 

அவற்றின் முழுக் சகாள்ளளவில் மீண்டும் ேிறக்கப் டுகின்றன. டிக்கட்டுகமள வாங்க, மற்றும் 

தமலும் அறிய www.therosebrampton.ca க்கு வருமக ேரவும். 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnews.ontario.ca%2Fen%2Frelease%2F1001600%2Fontario-moving-to-next-phase-of-reopening-on-february-17&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C6f29c14757dc4b3ce8f908d9fb9a50b8%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637817462467351258%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=nGayenu%2Bv7zMQAZdBsiVeI53BSMRmG4PALh0qNQ8P2M%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnews.ontario.ca%2Fen%2Frelease%2F1001600%2Fontario-moving-to-next-phase-of-reopening-on-february-17&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C6f29c14757dc4b3ce8f908d9fb9a50b8%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637817462467351258%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=nGayenu%2Bv7zMQAZdBsiVeI53BSMRmG4PALh0qNQ8P2M%3D&reserved=0
http://www.brampton.ca/registerforprograms
http://www.therosebrampton.caஇ/


 

 

முகக் கவசங்கள் 

நகாின் அமனத்து ச ாதுக் கட்டிடங்களிலும் தகாவிட்-19 கட்டாய முக கவசம் அணிேல் உ  

சட்டம் இன்னமும் நீட்டிக்கப் ட்டுள்ளது என  நகர நிர்வாகம், குடியிருப்புவாசிகளுக்கு 

நிமனவூட்டுகிறது. 

 

தகாவிட்-19 கட்டாய முக கவசம் அணிேல் உ  சட்டத்ேின் கீழாக, ப்ராம்ப்ட்டன் நகர ச ாதுக் 

கட்டிடங்கள் அமனத்ேிலுதம மருத்துவம் அல்ைாே முகக் கவசம் அணிவது அவசியமாகும். 

ஸ்கார்வ்கள்,  ந்ேனாக்கள், கழுத்மேச் சுற்றி அணியும் துப் ட்டாக்கள் மற்றும் கேகேப் ாக்கும் 

துணிகள் மற்றும் மூச்சு சவளிதயறுவேற்கான வால்வுகள் சகாண்ட முக கவசங்கள் மற்றும் இேர 

வமக முகத் ேிமரகள் முகக் கவசங்களுக்கு மாற்றாக ஏற்றுக்சகாள்ளப் டுவேில்மை. தமலும் இந்ே 

உ  சட்டத்ேின் டி, உணவு சாப் ிடுேல் மற்றும்  ானம் அருந்துேல் ஆகியவற்றுக்சகன 

ஒதுக்கப் ட்ட இடங்களில் அேற்சகன  அமர்ந்ேிருக்கும்த ாது மட்டுதம முக கவசங்கமள 

அகற்றைாம்.  

 

தகாவிட்-19 சோற்று  ரவமைத் ேடுத்து நிறுத்ே உடல்ாீேியான சமூகவிைகல், நல்ை சுகாோர 

 ழக்கங்கள் மற்றும் முக கவசங்கள் அணிேல் த ான்றவற்மற நகரவாசிகள் சோடர்ந்து 

கமடப் ிடித்து வருவேற்காக, நகர நிர்வாகம் அவர்களுக்கு நன்றி சோிவித்துக் சகாள்கிறது. 
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ஊடக சோடர்பு 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர  ன்முக கைாச்சார 

ஊடகம் 

multiculturalmedia@brampton.ca 
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