
 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் குடும்ப தினம் 2020 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (பிப்ரவாி 11, 2020) – குடும்ப தினம் என்பது, நமது சமுதாயத்தில் குடும்பத்தினாின் 

முக்கியத்துவம் பற்றிய ஒரு அங்கீகாரம் அளிக்கும் நாளாகும். இந்நாளில் நமது வசிப்பிட வாசிகள் தங்கள் 

அன்பிற்கினிவர்களுடன் மட்டுமம அந்நாள் முழுவததயும் கழிக்க உற்சாகம் ககாடுக்கப்படுகிறார்கள்! 

இந்த வருடத்தில், இந்தக் குடும்ப தினமானது, பிப்ரவாி 17, திங்கட்கிழதமயன்று வருகிறது; இதன் 

விதளவாக பல கபாது மக்கள் மசதவகள் கிதடக்க மாட்டாது, அல்லது வழங்கப்படும் மசதவயின் 

அளவுகள் குதறவாகமவ இருக்கும். 

இந்தக் குடும்ப தினத்தில், ப்ராம்ட்டன் சிட்டி ஹால் மூடப்பட்டிருக்கும். வசிப்பிட வாசிகள் மநாில் வந்து 

திருமண உாிமங்களுக்கு விண்ணப்பம் கசய்யமவா, திருமண நிகழ்ச்சிகளுக்கு முன்பதிவு கசய்யமவா, 

வாகன நிறுத்த அபராதம் கசலுத்தமவா, வாகனம் மற்றும் கதாழில் உாிமங்களுக்கு புதிதாக 

விண்ணப்பிக்கமவா அல்லது புதுப்பிக்கமவா  இயலாது. 

தீத்தடுப்பு மற்றும் அவசரகால மசதவகள், ப்ராம்ப்ட்டன் உப சட்ட அமலாக்கம் மற்றும் விலங்குகள் 

கட்டுப்பாட்டு அதமப்புக்கள் உள்ளிட்ட பலவித மசதவகள் கதாடர்ந்து எப்மபாதும் மபால கதாடரும். 

விசாரதணகள் ஏதுமிருந்தால்,  311 அல்லது 905.874.2000 (ப்ராம்ப்ட்டன் நகருக்கு கவளியிலாக) என்ற 

எண்ணிற்கு வசிப்பிடவாசிகள் அதழக்கலாம்,  அல்லது ப்ராம்ப்ட்டன் 311 [(Brampton 311 app) (ஆப் 

ஸ்மடார்{App Store} அல்லது கூகில் ப்மள { or Google Play})] என்னும் கசயலிதய உபமயாகிக்கலாம் 

அல்லது 311@brampton.ca எனும் மின்னஞ்சல் முகவாிக்கு அனுப்பலாம்.  வாகன நிறுத்தம், குப்தப 

மசகாித்தல், மகளிக்தக நிகழ்ச்சிகள் இன்னும் பல விஷயங்கள் உள்ளிட்ட ப்ராம்ப்ட்டன் நகர் அல்லது 

ாீஜன் ஆஃப் பீல் விஷயங்களுக்கு  24/7 எனும் அடிப்பதடயில் நாங்கள் தயாராக இருக்கிமறாம்.. 

ப்ராம்ப்ட்டன் மபாக்குவரத்து துதற 

ப்ராம்ப்ட்டன் மபாக்குவரத்து துதறயானது ஞாயிற்றுக்கிழதம/விடுமுதற நாள் மசதவதய குடும்ப 

தினத்தன்று வழங்கும். 

வழித்தடம் மற்றும் கால அட்டவதணகளுக்கு, அதழக்கவும் 905.874.2999 அல்லது  

www.bramptontransit.com. க்கு வருதக தரவும். நிகழ்மநரத்தில் அடுத்து வரவிருக்கும் மபருந்து பற்றிய 

தகவல்களுக்கு உங்கள் ஸ்மார்ட்ஃமபான் அல்லது மவறு எந்த கமாதபல் கதாதலமபசியிலும் இங்கு 

கசல்லவும்: nextride.brampton.ca . மவறு பயணத்திட்ட தகவல்களுக்கு,  

கசல்லவும் :www.triplinx.ca அல்லது Google Maps கசல்லவும். 

ப்ராம்ப்ட்டன் மனமகிழ்மகளிக்தக  

பல தரப்பட்ட மவடிக்தக, குடும்பத்தினர் மற்றும் நண்பர்களின் கசயல்பாடுகள்  ஆகியவற்தறக் கண்டு 

மகிழ, உங்களுதடய அருகாதமயிலிருக்கும் சமுதாயக் கூடத்தில் எங்களுடன் 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=311@brampton.ca
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.triplinx.ca&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C9250c1f7acea428599ab08d7af207e4e%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637170427976479097&sdata=jO%2F4%2FC45m5HtWGrE8RriccakjaPrEAjsajAOWmJ2FHs%3D&reserved=0


 

 

இதணயவும்  கசயல்பாடுகளின் மநர அட்டவதண பற்றிய முழு தகவல்களுக்கு 

www.brampton.ca/recreation. எனும் இதணய தளத்தில் பார்தவயிடவும். 

ப்ராம்ப்ட்டன் விலங்கு நல மசதவகள் 

ப்ராம்ப்ட்டன் விலங்குகள் நல காப்பகமானது குடும்பதினத்தன்று மூடப்பட்டிருக்கும். ஏமதனும் 

தகவல்களுக்கு, அதழக்கவும் 905.458.5800 அல்லது 311,  வருதக 

புாியவும்: www.brampton.ca/animalservices. 

ப்ராம்ப்ட்டன் நூலகம் 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் அதனத்து நூலகக் கிதளகளும் குடும்ப தினத்தன்று மூடப்பட்டிருக்கும். உங்கள் 

குடும்ப தினத்தின் ஒரு அங்கமாக திதரப்படங்கள் பாருங்கள், இதச மகளுங்கள் அல்லது இ-புத்தகம் 

படியுங்கள்! எங்கள் டிஜிட்டல் கபாருட்கள் பற்றிய தகவல்கள், நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் மசதவகளுக்கு  வருதக 

புாியவும்: www.bramptonlibrary.ca அல்லது அதழக்கவும் 905.793.4636. 
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ஊடகத் கதாடர்பு 

மமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிதணப்பாளர், ஊடகம்&சமூக ஈடுபாடு 

ஸ்ட்ராட்கடஜிக் கம்யூனிமகஷன்  

ப்ராம்ப்ட்டன் மாநகரம் 

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

 

 

http://www.brampton.ca/recreation
http://www.brampton.ca/animalservices
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bramptonlibrary.ca&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C9250c1f7acea428599ab08d7af207e4e%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637170427976479097&sdata=rPShoPjIH%2FrElm3cG%2Bi65dA%2F7H2yo0q350sdr2rf7h4%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

