
 

 

 க ோவிட் -19 (COVID-19) ததோற்று பரவுதலுக்கு எதிர் நடவடிக்க யோ  ப்ரோம்ட்டன் 

ந ர அரங் ம் மற்றும் இதர வசதியகமப்புக் ள் மூடப்படுவதன்  ோலம் 

நீட்டிக் ப்படு ிறது 

 

ப்ரோம்ப்ட்டன், ON (மோர்ச் 27, 2020) –  க ோவிட் -19 (COVID-19) ததோற்று பரவுதகல முன்கூட்டிகய 

தடுப்பதில் உதவுவதற் ோ , நமது குடியிருப்பு வோசி ளின் ஆகரோக் ியம் மற்றும் போது ோப்பிகை மைதில் 

கவத்து, பீல் பப்ளிக் தெல்த் (Peel Public Health) இன் வழி ோட்டுதலின் கபோில் ந ோின் அரங் ம் மற்றும் 

ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ோின் பிற அகைத்து வசதியகமப்புக் ளும் அடுத்த அறிவிப்பு வரும் வகர மூடப்பட்கட 

இருக்கும். 

 

ந ோின் வசதியகமப்புக் ள் மூடப்படுதல் 

 

ந ர அரங் ம், தபோழுதுகபோக்கு மற்றும் சமுதோயக் கூடங் ள் மற்றும் ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ோின் நூல  

 ிகள ள் ஆ ிய அகைத்து வசதியகமப்புக் ளும், அடுத்த அறிவிப்பு வரும் வகர மூடப்பட்கட இருக்கும். 

 

ந ோின் அரங்  நுகழவோயில் (எலிகவட்டருக்கு அரு ில் போர்க் ிங் டிக்த ட் வழங்கும் எந்திரம் மற்றும் 

 ோகசோகல இட்டுச்தசல்ல கவண்டிய தபட்டி) திறந்தபடிகய இருக்கும் மற்றும்  ண் ோணிப்பில் இருந்தபடி 

இருக்கும். 

 

ந ர நிர்வோ த்திைர் நடத்தும் நி ழ்ச்சி ள் 

 

ந ர நிர்வோ த்திைரோல் நடத்தப்படும் நி ழ்ச்சி ள் அகைத்தும் அடுத்த அறிவிப்பு வரும் வகர ரத்து 

தசய்யப்பட்டுள்ளை. ந ோின் இந்த வசதியகமப்புக் ளில் நி ழ்த்தப்படவிருந்த அகைத்து நி ழ்ச்சி ளும் 

அடுத்த அறிவிப்பு வரும் வகர ரத்து தசய்யப்பட்டுள்ளை. 

 

தபோழுதுகபோக்கு நி ழ்ச்சி கள திட்டமிடல்  

 

தபோழுதுகபோக்கு நி ழ்ச்சி ள் அகைத்தும், மற்றும் அவற்றுக் ோை இடங் கள வோடக க்கு விடுதல் 

ஆ ியகவ, அடுத்த அறிவிப்பு வரும் வகர ரத்து தசய்யப்பட்டுள்ளை. இதற் ோ   ட்டிய பணம் அவரவர் 

 ணக் ில் தன்ைியக் மோ கவ வரவு கவக் ப்படும். கமலும் த வல் ளுக்கு recconnects@brampton.ca 

இல் ததோடர்பு த ோள்ளவும். 

 

கரோஸ் ப்ரோம்ப்ட்டன் 
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ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ர  கல  லோச்சோர நி ழ்ச்சி ள் நடக்கும் இடங் ளில், அகைத்து நி ழ்வு ளும் ரத்து 

தசய்யப்பட்டை அல்லது கததி தள்ளி கவக் ப்பட்டை. கூடுதலோ , கம மோதத்தில் நடதபற கவண்டிய 

நி ழ்ச்சி ள் உள்ளிட்ட   தி கரோஸ் வழங்கும் 2019-2020 பருவம் (The Rose Presents 2019-2020 season), 

என்னும் நி ழ்ச்சித்ததோகுப்பின் மீதமுள்ள நி ழ்ச்சி ளும் ரத்து தசய்யப்பட்டை அல்லது கததி தள்ளி 

கவக் ப்பட்டை.  கல நி ழ்ச்சி ள் நடத்தும் இடங் ளும் அடுத்த அறிவிப்பு வரும் வகர 

மூடப்படு ின்றை.  

  

கமலும் த வல் ளுக்கு, வருக  புோியவும்: www.therosebrampton.ca அல்லது போக்ஸ் 

ஆஃபீகை   boxoffice@brampton.ca எனும் மின்ைஞ்சலில் ததோடர்பு த ோள்ளவும் 

 

 

மி  முக் ியமோை கசகவ ள் 

 

தீயகணப்பு மற்றும் அவசர  ோல கசகவ ள், ப்ரோம்ட்டன் கபருந்து கபோக்குவரத்து கசகவ ள், 

கபோக்குவரத்து ஒழுங்குபடுத்தல் கசகவ ள், சட்டம் ஒழுங்கு அமலோக் ம், சோகலப் பரோமோிப்பு பணி ள், 

POA நீதிமன்றங் ள், மற்றும் போது ோப்பு கசகவ ள் ஆ ிய அகைத்து முக் ிய கசகவ ளும் நமது சமுதோய 

மக் ளுக்கு ஆதரவளிப்பதற் ோ  ததோடர்ந்து  டகமயோற்றும்.  

 

ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ர நிர்வோ த்தின் விலங்கு ள்  ோப்ப ம் தபோது மக் ள் போர்கவக்கு மூடப்பட்டுவிட்டது; 

வளர்ப்புக் ோ  தத்து எடுத்தல் மற்றும் மீட்டுச்தசல்லுதல் ஆ ியகவ முன்பதிந்த சந்திப்பின் கபோில் மட்டுகம 

கமற்த ோள்ளப்படும். 

 

நீதிமன்ற நிர்வோ த்தில் இருக்கும் கமற்போர்கவயோளர் ள் ஒவ்தவோரு நோளும் சில குறிப்பிட்ட மணி கநரம் 

மட்டுகம அலுவல த்தில் இருந்தபடி சட்டப்படியோை  ோல அவ ோசத்தின்படி, அமலோக்  

துகறயிைோிடமிருந்து மட்டுகம, வழக்கு பதிவு தசய்தகல கமற்த ோள்வோர் ள்.  வழக்கு சம்பந்தப்பட்ட 

ஆவணங் கள விட்டுச்தசல்வதற் ோ , பிரதோை நுகழவோயிலில் ஒரு தபட்டி கவக் ப்பட்டுள்ளது. 

அவசியம் ஏற்பட்டோல் தபோதுமக் ளும் தங் ள் வழக்கு ஆவணங் கள விட்டுச்தசல்ல இகத 

உபகயோ ிக் லோம். 

 

நமது பணியோளர் ள் மற்றும் குடியிருப்பு வோசி ளின் ஆகரோக் ியத்கதப் போது ோப்பதற் ோ , ந ோின் 

கபருந்து ள், கபருந்து சம்பந்தப்பட்ட  ட்டிடங் ள், நிறுத்தங் ள் மற்றும் முகையங் ளின் கமற்பரப்பு ள், 

இருக்க  ள் ஆ ியகவ மி வும் அடிக் டி தூய்கமப்படுத்தி  ிருமிநோசிைி ததளிக் ப்படு ின்றை. 

 

க ோவிட் – 19 (COVID-19) ததோற்று பரவலுக்கு எதிர் நடவடிக்க யோ  அவசர நிகல 
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மோர்ச் 24, 2020 கததியன்று, ந ர் மன்றக்குழுவின் ஆகலோசகையின்கபோிலும் மற்றும்  ந ோின் அவசரநிகல 

கமலோண்கமக் குழுவின் போிந்துகரயின் கபோிலும், கமயர் கபட்ோிக் ப்ரவுன் அவர் ள் ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ோில் 

ஒரு அவசர நிகலகயப் பிர டைம் தசய்தோர்; இது ந ோின் அவசர நிகல கமலோண்கம திட்டத்திற்கு ஏற்ப 

தசய்யப்பட்டது. இந்தப் பிர டமோைது, க ோவிட் -19 (COVID-19) ததோற்றுப்பரவலின் தோக் த்கத 

முன்கூட்டிகய தடுப்பதில் உதவுவதற் ோ , மி வும் வகளந்துத ோடுக்கும் தன்கம மற்றும் விகரவோை 

தன்கமகய அனுமதிப்பதன் மூலம், ந ோின் நடப்பிலிருக்கும் அவசரநிகலக்கு உ ந்த 

நடவடிக்க  ளுக் ோை முயற்சி ளுக்கு இந்த பிர டைம் உதவும்.  

 

ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ரமோைது, க ோவிட்-19 (COVID-19) ததோற்றுப்பரவகல சற்று தீவிரமோ  

எடுத்துக்த ோண்டு, பீல் பப்ளிக் தெல்த் (Peel Public Health) இன் அறிவுகர கள ததோடர்ந்து பின்பற்றி 

வரு ிறது.  மி  மி  சமீபத்திய த வல் ள்  ிகடக்குமிடம்: at www.peelregion.ca/coronavirus. ந ோின் 

நிர்வோ ம் இந்த நிகலகமகய ததோடர்ந்து  ண் ோணித்தபடிகய இருக்கும் மற்றும்  ிகடக்கும் புதிய 

த வல் கள அப்கபோகதக் ப்கபோகத ததோிவிப்போர் ள். புதிய த வல் ளுக்கு வருக  தரவும்: 

www.brampton.ca/COVID19.  

 

 

 

 

ஊட  ததோடர்பு MEDIA CONTACT 

கமோைிக் ோ துக் ல் 

ஒருங் ிகணப்போளர், ஊட ம் & சமுதோய  ஈடுபோடு 

யுக்திோீதியோை த வல் ததோடர்பு  

ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ரம் 

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

  

Monika Duggal 

Coordinator, Media & Community Engagement 

Strategic Communication  

City of Brampton 

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