
 

 
 

 

 

ப்ராம்ப்டன் நகாில் விக்டடாாியா தினம் 2022  

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (டே 17, 2022) – இந்த ஆண்டின் விக்டடாாியா தினம் டே 23, திங்கட்கிழமேயன்று 

நிகழ்கிறது.  

தீயமைப்பு ேற்றும் அவசரகாலச் டசமவகள், ட ாக்குவரத்துச் டசமவகள், சட்ட அேலாக்கம், 

சாமலப் ைிகள், ேற்றும்  ாதுகாப்பு டசமவகள் ஆகியமவ நேது சமூகத்தினருக்கு ஆதரவளிப் தற்காக, 

வழக்கம்ட ால் ததாடர்ந்து தசயல் டும். 

ஏடதனும் விசாாிப்புக்களுக்கு குடியிருப்பு வாசிகள் 311 அல்லது  905.874.2000 (ப்ராம்ப்ட்டன் நகருக்கு 

தவளியில்) என்ற எண்கமள அமழக்கலாம், Brampton 311 தசயலிமய [ஆப் ஸ்டடார்(App Store) அல்லது 

கூகிள் ப்டள (Google Play) யில் கிமடக்கும்] உ டயாகிக்கலாம்; www.311brampton.ca எனும் 

வமலத்தளத்திற்கு வருமக தரலாம்  அல்லது  311@brampton.ca என்னும் ேின்னஞ்சலுக்கு அனுப் லாம். 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் அல்லது பீல்  ிராந்தியம் ததாடர் ான  விஷயங்களுக்கு 24/7 என்ற முமறயில் 

நாங்கள் தசயல் டுகிடறாம்; 

 ட்டாசு தகாளுத்துவதில்  ாதுகாப்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் உாிேம் ஏதும் த றத் டதமவயில்லாேல், தனியார் இடங்களில் ஓரளவுக்டக  ட்டாசு 

தவடிக்க அனுேதிக்கப் டுகின்ற நான்கு நாட்கள் உள்ளன: விக்டடாாியா தினம் என் து, அவற்றில்  

ஒன்றாகும். உ  சட்டத்தின் டி கனடா தினம், தீ ாவளி ேற்றும் புத்தாண்டு தினம் ஆகிய நாட்களிலும் 

 ட்டாசு தவடிக்க அனுேதிக்கப் டுகின்றது.  

 

 குறுகிய தூர டவடிக்மக  ட்டாசு என் து, தீப் ற்றியதும் 3 ேீட்டர்கள் (10 அடி) தூரம் ேட்டுடே 

தசல்லக்கூடிய வமககளாகும் (உதாரைோக, தமரச் சக்கரம், புஸ்வாைம், மகச் சக்கரம் ேற்றும் 

தவடிகள்).  10 அடி என் து சுோராக ப்ராம்ப்ட்டன் நகர ட ருந்தின் உயரம் அல்லது கூமடப் ந்து 

வமளயம் இருக்கும் உயரம் ஆகும்.  

 

ேற்ற ராக்தகட் வமக  ட்டாசுகளுக்கு ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் அனுேதியில்மல. வீதிகளிடலா,  க்க வாட்டு 

நமட ாமதகளிடலா, நகாின் பூங்காக்களிடலா அல்லது நகராட்சி ேற்றும்  ள்ளி இருப் ிடங்களிடலா இந்த 

 ட்டாசு தவடித்தல் தசய்ய நகரவாசிகளுக்கு அனுேதியில்மல என் மத நகர நிர்வாகம் நிமனவூட்டுகிறது.  

 

  

 

குறுகிய தூரம் தசன்று தவடிக்கக் கூடிய  ட்டாசுகமள உ டயாகிக்கும்ட ாது, குடியிருப்பு வாசிகள்  ின் 

வரும் முன்தனச்சாிக்மககமளப்  ின் ற்ற டவண்டும்: 

 

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


 

 

:  

•  தீமய அமைக்கும் விதோக ஒரு  ாத்திரம் நிமறய தண்ைீர் மவத்துக்தகாள்ள டவண்டும் அல்லது 

தண்ைீர் வரக்கூடிய குழாய் அருகில் மவத்துக்தகாள்ள டவண்டும் 

• ேத்தாப்புக்கள் அல்லாத,  தவடிக்கக் கூடிய ஒரு  ட்டாசு ட ான்றவற்மற ஒருட ாதும் மகயில் 

 ிடித்து  ற்ற மவக்கலாகாது. 

• ேற்றவர்கமள டநாக்கி  ட்டாசுகமள வீசாதீர்கள் அல்லது காட்டாதீர்கள் 

• ேத்தாப்புக்கள் எாிந்து முடிந்த  ின்னர் அவற்மற அப்புறப் டுத்தும் முன் ாக தண்ைீர் நிமறந்த 

ஒரு  ாத்திரத்தில் இடவும். 

• அப்புறப் டுத்தும் முன் ாக அமனத்து  ட்டாசு வமககளும் குளிர்விக்கப் ட டவண்டும் 

  

ஒவ்தவாரு வருடமும்,  ட்டாசு விற் மனயாளர்கள் அமனவரும் அவற்மற விற் மன தசய்ய உாிேம் 

த றும் முன் ாக நகர நிர்வாகம் அளிக்கின்ற  யிற்சிமய டேற்தகாள்ள டவண்டும். நகர நிர்வாகம் 

விற் மனயாளர்களுக்கு ஆன்மலன்  யிற்சிவழங்கியது. இந்த வருடம்  ட்டாசு விற் மனக்கான எந்த 

உாிேமும் அளிக்கப் டவில்மல. ப்ராம்ப்ட்டன் நகாினுள்ளாக  ட்டாசுகள் விற் மன ஏடதனும் கமடகளில் 

நமடத றுவமதப்  ார்க்கும் நகர வாசிகள் அது ற்றி ப்ராம்ப்ட்டன் 311 (Brampton 311)எனும் தசயலி 

மூலோகடவா, ஆன்மலனிடலா அல்லது 311 அல்லது 905.874.2000 (ப்ராம்ப்ட்டனுக்கு தவளியில்) எனும் 

எண்மை அமழத்டதா புகார் ததாிவிக்கலாம்.  

 

 ட்டாசு தகாளுத்துவதில்  ாதுகாப்பு ேற்றும் உ சட்டங்கள்  ற்றிய டேலும் தகவல்களுக்கு வருமக 

தரவும்:  www.brampton.ca/fireworks.   

ப்ராம்ப்ட்டன் ட ருந்து ட ாக்குவரத்து  

விக்டடாாியா தினம் அன்று, ப்ராம்ப்ட்டன் ட ருந்து ட ாக்குவரத்து டசமவயானது, 

ஞாயிற்றுக்கிழமேயன்று அட்டவமைப் டி செயல்படும். அமனத்து ட ருந்து முமனயங்களிலும் 

வாடிக்மகயாளர் டசமவ கவுன்ட்டர்கள் மூடப் ட்டிருக்கும். ததாடர்புக்கான மேயோனது காமல 6 ேைி 

முதல் இரவு 9 ேைி வமர திறந்டத இருக்கும்.  

 மாகாண ஒழுங்குமுறைகளின்படி அறைத்து ப்ராம்ப்ட்டன் நகர பபருந்துகளிலும் மற்றும் பபருந்து 

முறையங்களிலும் முக கவெங்கள் அணிவது ச ாடர்ந்து அவெியமாகும். பபருந்துகறள சுத் ிகாிப்பு 

செய்வது அமலில் இருக்கிைது மற்றும் ட ருந்து முமனயங்கள் ேற்றும் நிறுத்தங்களில் உள்ள 

டேற் ரப்புகளும்கூட தினசாி அடிப் மடயில் தூய்மேப் டுத்தி கிருேிநாசினி ததளித்து சுகாதாரோக 

மவக்கப் டும்.  

  

www.bramptontransit.com க்கு வருகை தரவும் அல்லது சேகவ புதுப்பிப்புக்ைளுக்கு  @bramptontransit  ஐ 

http://www.brampton.ca/fireworks
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ontario.ca%2Flaws%2Fregulation%2F200364&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C8a868e84bdc243a2f84d08da381368fd%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637883953555025537%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=uKKFiVA0XGn4L4zMMp%2FlLVuvoewUFMdAypC6yDRsQAk%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bramptontransit.com%2F&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C8a868e84bdc243a2f84d08da381368fd%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637883953555025537%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=G71jntcEoX2xnNtaDkayrtAkH6lQgO7b2u1BPN6KM44%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fbramptontransit&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C8a868e84bdc243a2f84d08da381368fd%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637883953555025537%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wJwlcIssryjvcqthJyrUhtaBbUt%2BB4b5WFiqGKo8aVs%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fbramptontransit&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C8a868e84bdc243a2f84d08da381368fd%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637883953555025537%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wJwlcIssryjvcqthJyrUhtaBbUt%2BB4b5WFiqGKo8aVs%3D&reserved=0


 

 
 

 

 

ட்விட்டாில் பின்பற்ைவும். பகள்விகள் இருப்பின் ப்ராம்ப்ட்டன் பபருந்து பபாக்குவரத்து ச ாடர்பு 

றமயத் ிற்கு 905.874.2999 என்ை எண்ணுக்கு அனுப்பி றவக்கலாம்.  

ப்ராம்ப்ட்டன் பூங்காக்கள்  

சு ந் ிரமாக  ிாியும் நாய்களுக்காை பூங்காக்கள் உள்பட அறைத்து ப்ராம்ப்ட்டன் சபாழுதுபபாக்கு 

ஓடுபாற கள், விறளயாட்டு றம ாைங்கள், மற்றும் பூங்காக்கள் விக்படாாியா  ிைத் ில்  ிைந் ிருக்கும். 

ஒவ்சவாருவாின் உடல் ஆபராக்கியம் மற்றும் நல்வாழ்வுக்கு உட்ல்ாீ ியாை செயல்பாடு முக்கியமாகும்! 

எங்கள் பூங்காக்கள் மற்றும் சபாழுதுபபாக்கிற்காை ஓடுபாற கள் எங்குள்ளை எை அைிய வருறக 

 ரவும்: www.brampton.ca/parks .  

ப்ராம்ப்ட்டன் சபாழுதுபபாக்கு  

 

விக்படாாியா  ிைத் ில் ப்ராம்ப்ட்டன் சபாழுதுபபாக்கு றமயங்கள்  ிருத் ியறமக்கப்பட்ட பநரங்களில் 

 ிைந் ிருக்கும். விடுமுறை பநரங்கறள இங்கு காணலாம். நகரசமங்கிலுமாக ஸ்ப்ளாஷ் நீர்க்குளங்கள் 

இந் ப் பருவத் ிற்காக பம 21, ெைிக்கிழறமயன்று, காலநிறல அனும ிக்கும் பட்ெத் ில்,  ிைக்க 

 ிட்டமிடப்பட்டுள்ளது. ஸ்ப்ளாஷ் நீர்க்குளங்கள் இருக்குமிடங்கள்,  ிைந் ிருக்கும் பநரங்கள், இயங்கு 

 ன்றம பற்ைிய புது  கவல்களுக்கு இங்கு வருறக ரவும். 

சபாழுதுபபாக்கு றமயங்கள் பற்ைிய  கவல்களுக்கு, கிறடக்கவிருக்கும்  ிட்டங்கள், மற்றும் 

உருப்பிைராவ ற்கு மற்றும் பல விஷயங்களுக்கு வருறக  ரவும்: www.brampton.ca/recreation.    

ப்ராம்ப்ட்டன் நூலகம்  

  

ப்ராம்ப்ட்டன் நூலக கிமளகள்  விக்படாாியா  ிைத் ிற்காக பம 22, ஞாயிற்றுக்கிழறம மற்றும் பம 23, 

 ிங்கட்கிழறம மூடப்படும்.   

கல்விாீ ியாை, பறடப்பாற்ைல் வறகயிலாை மற்றும் ச ாழில் றகறமயாை டிஜிட்டல் 

பிளாட்ஃபாரம் மற்றும் பலவறகயாை துறைொர்ந்  இ-புத் கங்கள் மற்றும் ஆடிபயா புத் கங்கள், 

ச ாறலக்காட்ெி மற்றும்  ிறரப்படங்கறள  www.bramptonlibrary.ca இல் கடைாக சபைலாம். 

http://www.brampton.ca/parks
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Pages/Holiday-Hours.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Pages/Holiday-Hours.aspx
http://www.brampton.ca/recreation
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bramptonlibrary.ca%2F&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cc3e269321d0c4c248a5d08da1bed2ff3%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637853002908983823%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=hQ05f%2FUMkrSGbqqj7GE7X8J8jYHWTuTgGal7GBai%2FXM%3D&reserved=0


 

 

எங்களின்  நிகழ்வுகளுக்காை கால அட்டவறண மூலமாக அறைத்து வய ிைருக்குமாை 

சமய்நிகர் நிகழ்ச்ெிகளுக்கு ப ிவு செய்யவும் மற்றும் எங்கள் மின்ைஞ்ெல் வழி பு ிய 

செய் ிகளுக்கு ப ிவு செய்துசகாள்ளவும். Facebook, Twitter, Instagram, மற்றும் LinkedIn இல் 

எங்கறளப் பின்பற்ைவும் மற்றும்  iOS மற்றும் Google Play யில் ப்ராம்ப்ட்டன் நூலக சமாறபல் 

செயலிறயப் சபற்று ப ிவு செய்வற  உறு ி செய்யவும். எங்கள் செயலி பற்ைிய பமலும் 

விபரங்களுக்கு இங்கு க்ளிக் செய்யவும்.  எங்கள் அலுவலக பணியாளர்களுடன் பநரறலயில் பபெ 

அல்லது ஒரு பகள்வி பகட்க எங்கள் வறலத் ளத் ிற்கு வருறக  ரவும். 

  

ப்ராம்ப்ட்டன் விலங்குகள் பெறவ 

ப்ராம்ப்ட்டன் விலங்குகள் காப்பகம் விக்படாாியா  ிைத் ில் மூடப்படும்.  விலங்குகள் 

கட்டுப்பாட்டு அறமப்பு  ிங்கள் மு ல் சவள்ளி வறர காறல 7 மணி மு ல் இரவு 10 மணி 

வறரயும் ெைி ஞாயிற்றுக்கிழறமகளில் காறல 8 மணி மு ல் மாறல 6:30 வறரயுயும் ொறலகளில் 

இயங்கும். இந்  பநரங்களுக்கு அப்பால், இந்  விலங்குகள் கட்டுப்பாட்டு அறமப்பு அவெர 

நிறலறமகளுக்கு மட்டுபம செவிொய்க்கும் 

விக்படாாியா  ிை  வார இறு ிக்காை பீல் சபாது சுகா ார நிறைவூட்டல்கள் 

டகாவிட்-19 நேது சமூகத்தில் ததாடர்ந்து  ரவி வருவதால், இந் க் கிருமிக்கு எ ிராக 

த ாதுமக்களின் சுகாதார நடவடிக்மககபள நேது சிறந்த  ாதுகாப் ாகும் என் மத நிமனவில் 

தகாள்வது அவசியம். டகாவிட்-19  ரவுவமதத் தடுப் தில் எந்த ஒரு த ாருளும் 100% 

 யனுள்ளதாக இருக்கவில்மல, ஆனால் அடுக்கடுக்காை த ாது சுகாதார நடவடிக்மககமள 

அமலில் மவப் து சிறந்த  ாதுகாப்ம  வழங்குகிறது. இப்படியான  ாதுகாப்பு அடுக்குகளில் 

அடங்குபறவ: 

• தடுப்பூசி செலுத்திக்தகாள்ளுதல். 

• உடல்நிமல சாியில்லாேல் இருக்கும் ட ாது வீட்டிடலடய இருந்து விடுதல். 

• உங்கள் மககமள அடிக்கடி கழுவுதல். 

• இருேல் ேற்றும் தும்ேல்கமள மூடிேமறப் தன் மூலம் சாியான சுவாச நற் ண்புகமளக் 

கமட ிடித்தல். 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbramlib.libnet.info%2Fevents&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cc3e269321d0c4c248a5d08da1bed2ff3%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637853002908983823%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Z7tYNSW7jsWERQR1YLB%2BrnlqUuz0HLgvCq7K5QnSLms%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%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cc3e269321d0c4c248a5d08da1bed2ff3%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637853002908983823%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=hQyux1GYTB8LIJeQ%2F075zt1%2FhlO1juV%2BN9ZRWtkNeD0%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%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cc3e269321d0c4c248a5d08da1bed2ff3%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637853002908983823%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=hQyux1GYTB8LIJeQ%2F075zt1%2FhlO1juV%2BN9ZRWtkNeD0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fbramptonlibrary&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cc3e269321d0c4c248a5d08da1bed2ff3%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637853002908983823%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2FEKDkPJmBQhysqi1ZGwOUTN%2BjrZGcc10hlQHhOaRPqY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fbramptonlibrary&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cc3e269321d0c4c248a5d08da1bed2ff3%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637853002908983823%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=GQdVqkoAu%2BIu672erjFT0O%2B7oAb9l6QqsZ9mYUTPl2s%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fbramptonlibrary%2F%3Fhl%3Den&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cc3e269321d0c4c248a5d08da1bed2ff3%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637853002908983823%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=7Ku9tIXCZvmeDQBe2OGFiLB7JVR2omxB24C6mGBM3Rk%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fbrampton-library%2F&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cc3e269321d0c4c248a5d08da1bed2ff3%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637853002908983823%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=mI%2FCbNBBe8tCU6rztpgD6To%2FnvBVP3pKbYGHXxM%2FOK8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bramptonlibrary.ca%2Findex.php%2Fabout%2Fbrampton-library-mobile-app&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cc3e269321d0c4c248a5d08da1bed2ff3%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637853002908983823%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=14g55kLJwBorcyUFWF7bdLeFJi1evgPPbCeg5ApeNh8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bramptonlibrary.ca%2Findex.php%2Fabout%2Fbrampton-library-mobile-app&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cc3e269321d0c4c248a5d08da1bed2ff3%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637853002908983823%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=14g55kLJwBorcyUFWF7bdLeFJi1evgPPbCeg5ApeNh8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bramptonlibrary.ca%2Findex.php&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cc3e269321d0c4c248a5d08da1bed2ff3%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637853002908983823%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=v4l%2F4aNvNq2Z%2BDWo8p1c2t5IS5cUyqTq4Ua4HYB5CHU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bramptonlibrary.ca%2Findex.php&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cc3e269321d0c4c248a5d08da1bed2ff3%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637853002908983823%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=v4l%2F4aNvNq2Z%2BDWo8p1c2t5IS5cUyqTq4Ua4HYB5CHU%3D&reserved=0


 

 
 

 

 

டதமவப் டும்ட ாது உயர்தர முக கவசத்மதப்  யன் டுத்துதல் 

பீல்  குதியில் எங்டக எப் டி உங்களுக்கான டகாவிட் தடுப்பூசி தசலுத்திக்தகாள்வது என் து 

 ற்றிய டேலும் தகவல்களுக்கு வருமக தரவும்: peelregion.ca/coronavirus/vaccine/. 

 

ஒன்ட்டாாிடயாமவ  ாதுகாப் ாக திறப் தற்கான திட்டத்தில் இருக்கின்ற ோகாை 

வழிகாட்டுதல்கமளப்  ின் ற்றுவதன் மூலம் ஒருவர் ேீது ஒருவர் அக்கமற தகாள்ளவும். 
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ஊடக ததாடர்பு 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர  ன்முக கலாச்சார ஊடகம் 

multiculturalmedia@brampton.ca 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpeelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fvaccine%2F&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cc3e269321d0c4c248a5d08da1bed2ff3%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637853002908983823%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=CcUPJSlL%2BHBoDcsnzVVu9gNDVZwlctgy4D1IDqfaqrc%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid-19.ontario.ca%2Fpublic-health-measures%23returning-to-our-plan-to-safely-reopen-ontario&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cc3e269321d0c4c248a5d08da1bed2ff3%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637853002908983823%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=YBdU4YwTz9munzQjVjSFoyIJYcVejPZWJyglIM5Gjps%3D&reserved=0
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

