
 

 

க ோவிட் – 19 (COVID-19) த ோற்று பரவலின்கபோது ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ோில்  

2020 ஆம் ஆண்டின் ஈஸ்ட்டர் வோர இறு ி நோட் ள்  

 

ப்ரோம்ப்ட்டன், ON (ஏப்ரல் 8, 2020) – இந்  ஆண்டின் நல்ல தவள்ளிக் ிழமையோனது ஏப்ரல் 10, 

தவள்ளிக் ிழமையன்று நி ழ் ிறது ைற்றும் ஈஸ்ட்டர்  ிங் ட் ிழமையோனது ஏப்ரல் 13 ஆம் க  ி 

 ிங் ட் ிழமை நி ழ் ிறது. 

 

பீல் ப்ப்ளிக் தெல்த்  (Peel Public Health) லிருந்து தபற்ற வழி ோட்டு லின் கபோிலும், ைற்றும் நைது 

குடியிருப்பு வோசி ள் ைற்றும் பணியோளர் ளின் போது ோப்பு  ரு ியும், ந ோின் அரங் ம் ைற்றும் 

தபோழுதுகபோக்கு ைற்றும் சமு ோய மையங் ள், ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ர நூல க்  ிமள ள் உள்ளிட்ட  இ ர 

ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ர வச ியமைப்பு  ட்டிடங் ள் க ோவிட் – 19 (COVID-19) த ோற்று பரவு மல முன் 

கூட்டிகய  டுப்ப ில் உ வுவ ற் ோ  அடுத்  அறிவிப்பு வரும் வமர மூடப்பட்கட இருக்கும்.  

 

 ீயமணப்பு ைற்றும் அவசர ோலச் கசமவ ள், கபோக்குவரத்துச் கசமவ ள், சட்ட அைலோக் ம், 

சோமலப்பணி ள், POA நீ ிைன்றங் ள் ைற்றும் போது ோப்பு கசமவ ள் ஆ ியமவ நைது சமூ த் ினருக்கு 

ஆ ரவளிப்ப ற் ோ , வழக் ம்கபோல் த ோடர்ந்து தசயல்படும். 

 

ஏக னும் விசோோிப்புக் ளுக்கு குடியிருப்பு வோசி ள் 311 அல்லது  905.874.2000 (ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ருக்கு 

தவளியில்) என்ற எண் மள அமழக் லோம், Brampton 311 தசயலிமய [ஆப் ஸ்கடோர்(App Store) அல்லது 

கூ ிள் ப்கள (Google Play) யில்  ிமடக்கும்] உபகயோ ிக் லோம் அல்லது  311@brampton.ca என்னும் 

ைின்னஞ்சலுக்கு அனுப்பலோம். ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ரம் அல்லது பீல் பிரோந் ியம் த ோடர்போன  

விஷயங் ளுக்கு 24/7 என்ற முமறயில் நோங் ள் தசயல்படு ிகறோம்; இ ில் க ோவிட் – 19  (COVID-19) 

த ோற்று பரவலின் கபோிலோன வோி  ள்ளிமவப்பு, உடல்ோீ ியோனசமூ  வில ல் ைற்றும் பூங் ோக் ள் ைற்றும் 

 ட்டிடங் ள் மூடியிருத் ல் ஆ ிய விஷயங் ள் அடங்கும். கைலும்   வல் ளுக்கு வரும  புோியவும்: 

www.brampton.ca/covid19 . 

 

க ோவிட் – 19 (COVID-19) போது ோப்பு நடவடிக்ம  ள் 

 

க ோவிட் -19 (COVID-19) த ோற்று பரவமல சைோளிப்ப ில், வீட்டுக்கு தவளியிலோ  போது ோப்போ  

இருப்ப ற்கு, நைது சமு ோயத் ினர் ைன ில் த ோள்ள கவண்டிய முக் ியைோன ஒழுங்குமுமற ள் ைற்றும் 

வி ி ள் உள்ளன. 

 

mailto:311@brampton.ca
http://www.brampton.ca/covid19


 

 

• குடியிருப்புவோசி ள்  ங் ளுக் ோன அத் ியோவசியத் க மவ ளுக் ோ  ைட்டுகை  ங் ள் வீட்மட 

விட்டு, அதுவும்,  னியோ த் ோன் தசல்லகவண்டும் என பீல் ப்பளிக் தெல்த் (Peel Public Health) 

 ண்டிப்போ  போிந்துமரக் ிறது.  

 

• அடுத்  அறிவிப்பு வரும் வமர, ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ோில் இருக் ின்ற 500 க்கும் அ ி ைோன அமனத்து 

பூங் ோக் ள், விமளயோட்டு மை ோனங் ள் ைற்றும் பூங் ோக் ளில் இருக்கும் இ ர  ட்டுைோனங் ள், 

 ட்டவிழ்த்துவிடப்பட்ட நோய் ள் சு ந் ிரைோ   ிோிவ ற் ோன பூங் ோக் ள், பிக்னிக் நிழற்குமட ள், 

தவளிப்புற விமளயோட்டு வச ியமைப்புக் ள் ைற்றும் தவளிப்புற உடற் கு ிக் ோன சோ னங் ள் 

(விமளயோட்டுக் ளங் ள், கூமடப்பந்து ைற்றும் தடன்னிஸ் மை ோனங் ள் உள்பட), 

தபோழுதுகபோக்கு மையங் ள் ைற்றும் அ ன் சுற்றுப்புற மை ோனங் ள், ந ர  ட்டிடங் ளில் 

இருக் ின்ற வோ னம் நிறுத்துைிடங் ள் ஆ ியமவ தபோது ைக் ள் பயன்போட்டுக்கு இல்லோைல் 

மூடப்படும். இ மனக்  மடப்பிடிக் ோ வர் ள் பற்றி குடியிருப்புவோசி ள் 905.874.2111 என்ற 

எண்மண அமழத்து பு ோர் த ோிவிக்  க ட்டுக்த ோள்ளப்படு ிறோர் ள். 

 

• இந் ச் சையத் ில்  பல்லுபகயோ  ஒற்மறயடிப்போம  ள் பயன்போட்டிற்கு  ிறந் ிருந்  கபோ ிலும் 

ைக் ள் ஒருவருக்கு ஒருவர் (உங் ளுடன் வீட்டில் வசிப்கபோர் அல்லோ வர்)  எந்  கவமளயிலும்  2.0 

ைீட்டர் இமடதவளி விட்டு வில ி இருக்  கவண்டும். இந்  ஒற்மறயடிப்போம  ளுக் ோன நில 

வமரபடத் ிற்கு, இங்கு  ிளிக் தசய்யவும்  

 

• ஐந்து அல்லது அ ற்கு கைற்பட்டவர் ள் கூடுவம த்  விர்க் வும் – இந் ப் பிரக ச 

நிர்வோ த் ினோல் நமடமுமறப்படுத் ப்பட்ட அவசர ோல கைலோண்மை ைற்றும் தபோதுைக் ள் 

போது ோப்புச் சட்டத் ின்  ீழோ  இமவ அமனத்தும்  மட தசய்யப்படு ின்றன.  

 

• பயன்படுத் ப்பட்ட மு   வசங் ள், போது ோப்புக் ம யுமற ள் ைற்றும் வீட்டுப்பரோைோிப்பு 

தபோருட் ளின்  ழிவு ள் ஆ ியவற்மற ஒரு மபயில் இட்டு குப்மபத் த ோட்டி ளில் இடுவ ன் 

மூலம் அப்புறப்படுத் வும்.   

 

• ப்ரோம்ப்ட்டன் க ோவிட் -19 (COVID-19) அவசர ோல நடவடிக்ம  ளுக் ோன சட்டத் ின்  ீழோ , 

இப்கபோத ல்லோம் அபரோ ங் ள் வி ிக் ப்படு ின்றன. உடல்ோீ ியோன இமடதவளி விட்டு சமூ  

வில மலக்  மடப்பிடிக் ோ    னி நபர் ளுக்கு, குமறந்  பட்சம் $500 லிருந்து அ ி பட்சைோ  

$100,000 வமரயிலோன அபரோ ம் ஒவ்தவோருமுமற குற்றம் புோியும்கபோதும் வி ிக் ப்படு ிறது. 

இ மனக்  மடப்பிடிக் ோ  நி ழ்வு ள் பற்றி எண் 311 ஐ  அமழத்து குடியிருப்பு வோசி ள் பு ோர் 

த ோிவிக் லோம். 

 

https://www.brampton.ca/EN/residents/parks/Pages/Featured%20Trails.aspx


 

 

• நைது சமு ோயத் ின் ைீது க ோவிட் – 19 (COVID-19) த ோற்று பரவலின்  ோக் ங் ள் பற்றியும் அது 

சிலருக்கு குறிப்போ  சிரைைோனது ைற்றும் இந் ச் சையத் ில் அது  ைனஅழுத் ம்  ரக்கூடும் எனவும் 

நோம் உணர்ந் ிருக் ிகறோம். நைது சமு ோயத் ினருக்கு உ வுவ ற் ோ கவ நோம் சில சிறப்பியல்பு 

த ோண்ட பணிப்பமட மளத் துவக் ியிருக் ிகறோம்.  இ ில் தபோருளோ ோர ஆ ரவு, 

முதுைக் ளுக் ோன ஆ ரவு ைற்றும் த ோற்றுக்கு ஆட்பட்கடோருக் ோன  ஆ ரவு ஆ ியமவ 

அடங்கும். இந்  பணிப்பமட ள் பற்றிய   வல் ள் ைற்றும் அவர் மள எப்படித் த ோடர்பு 

த ோள்வது என்பது பற்றிய விபரங் ள்  ிமடக்குைிடம்: www.brampton.ca/covid19. 

 

க ோவிட் – 19 (COVID-19) பணிப்பமட ள் 

 

க ோவிட் – 19 (COVID-19) முது வய ினோின் ஆ ரவுக் ோன பணிப்பமட: முதுவய ினர்  ங் ளுக் ோன 

ைளிம  அல்லது ைருந்துப்தபோருட் மளப் தபற்றுக்த ோள்வ ற் ோன உ விக்கு எண் 311 ஐ அமழக் வும் 

அல்லது covid19seniors@brampton.ca க்கு ைின்னஞ்சல் அனுப்பவும்.  இந்  வோர இறு ியில் கவமல 

நோட் ள் குமறவு என்ப ோல்  மட ள்  ிறந் ிருக்கும் கநரம் ைோறி ைோறி இருக் லோம். வரவிருக்கும் Tele 

Town Halls  ளில் பங்க ற்  அல்லது த ோடர்பு த ோள்ள எண் 311 ஐ அமழக் வும் அல்லது 

covid19seniors@brampton.ca க்கு ைின்னஞ்சல் அனுப்பவும். 

 

க ோவிட் – 19 (COVID-19) சமு ோய ஆ ரவுக் ோன பணிப்பமட: உள்ளூர் உணவு வங் ி ளுக்கு 

நன்த ோமட ள் அவசரத் க மவயோ  இருக் ின்றன. க மவப்படும் தபோருட் ள் என்தனன்ன ைற்றும் 

அமவ எங்த ல்லோம் த ோடுக் ப்படகவண்டும் என்பது பற்றிய பட்டியமல  இங்கு  ோணலோம். உங் ளுக்கு 

அல்லது உங் ள் அன்பிற்குோிகயோருக்கு உணவு க மவப்பட்டோல்  யவு தசய்து    சமு ோய ஆ ரவுக் ோன 

ஆன்மலன் படிவத் ிமன  நிரப்பவும். குடியிருப்பு வோசி ளின் க மவ மளப் பூர்த் ி தசய்யகவ ஆங் ோங்கு 

இருக்கும் உணவு வங் ி ளுடன் இந் ப் பணிப்பமட தசயல்படு ிறது. த ோமலகபசி வழியோ  உ வி 

கவண்டுவம  நீங் ள் விரும்பினோல்  எண் 311 ஐ அமழக் வும். சமு ோய அடிப்பமடயிலோன ’உணவு 

வங் ி ள்’ த ோண்ட பட்டியல் உள்ளிட்ட கைலும் அ ி  விபரங் ளுக்கு, இங்கு க்ளிக் தசய்யவும். த ோடர்பு 

த ோள்ள  எண் 311 ஐ அமழக் வும் அல்லது covid19support@brampton.ca க்கு ைின்னஞ்சல் அனுப்பவும். 

 

க ோவிட் – 19 (COVID-19) இமளஞர் ஆ ரவுக் ோன பணிப்பமட: ஏப்ரல் 11, ை ியம் 1 ைணியளவில் 

கையரும், க ோவிட் -19 (COVID-19)  த ோற்று பரவலுக்கு எ ிரோன இமளஞர் ஆ ரவு பணிப்பமட 

 ளப ியுைோன கபட்ோிக் ப்ரவுன்,  வுன்சிலர் ள் சோர்கைய்ன் வில்லியம்ஸ் ைற்றும் ெர் ிரத் சிங் 

ஆ ிகயோருடன் க ோவிட் -19 (COVID-19) இமளஞர் மள எப்படி போ ிக் ிறது  என 

 லந்துமரயோடுவ ற் ோ  இன்ஸ்ட்டோ ிரோம் மூலம் கநரமல கபச்சுவோர்த்ம க்கு வருைோறு ப்ரோம்ப்ட்டன் 

ந ர இமளஞர் ள் அமழக் ப்படு ிறோர் ள். கையர் அவர் ளின் இன்ஸ்ட்டோ ிரோம் பக் ைோ ிய  

(@patrickbrownont) இல் ஏப்ரல் 11 ை ியம் 1 ைணியளவில் கசர்ந்து த ோள்ளுங் ள் அல்லது த ோடர்பு 

http://www.brampton.ca/covid19
mailto:covid19seniors@brampton.ca
mailto:covid19seniors@brampton.ca
https://letsconnect.brampton.ca/Social-support-task-force
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=suIJsveh6kSUxTwJwlLhUWorl2N2_7hEuglfsGX0phdUNUFKODJXM1lJRUZYSkRPRkNHVThDRDJKSyQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=suIJsveh6kSUxTwJwlLhUWorl2N2_7hEuglfsGX0phdUNUFKODJXM1lJRUZYSkRPRkNHVThDRDJKSyQlQCN0PWcu
mailto:இங்கு%20க்ளிக்%20செய்யவும்
mailto:covid19support@brampton.ca


 

 

த ோள்ள 311 என்ற எண்ணில் அமழயுங் ள் அல்லது  covid19youth@brampton.ca க்கு ைின்னஞ்சல் 

தசய்யுங் ள். 

 

க ோவிட் – 19 (COVID-19) தபோருளோ ோர ஆ ரவுக் ோன பணிப்பமட: இந்  பணிப்பமடயோனது, 

ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ோில் இருக்கும் வணி ங் ளுக்கு த ோடர்ந்து ஆ ரவு அளித்து வரு ிறது; அக  சையத் ில் 

க ோவிட் -19 (COVID-19)  த ோற்று பரவலின்  ோரணைோன தபோருளோ ோர போ ிப்புக் மளயும் சைோளித்து 

வரு ிறது. வணி ம் சம்பந் ைோன ஒரு ஆகலோச மரத் த ோடர்பு  த ோள்ள 311 என்ற எண்ணிற்கு 

அமழயுங் ள் அல்லது  covid19youth@brampton.ca க்கு ைின்னஞ்சல் தசய்யுங் ள். 

 

ப்ரோம்ப்ட்டன் கபருந்து கபோக்குவரத்து 

 

ப்ரோம்ப்ட்டன் கபருந்து கபோக்குவரத்து கசமவயோனது, ஞோயிற்று ிழமையன்று குமறக் ப்பட்ட 

கபருந்து ளுடன், அக  சையத் ில் சில வழித் டங் ள் ரத்து தசய்யப்பட்டும் தசயல்படும்; ஈஸ்ட்டர் 

 ிங் ட் ிழமையன்று கைம்படுத் ப்பட்ட ஞோயிற்றுக் ிழமை கசமவ ள் (அ ோவது வழக் ைோன 

ஞோயிற்றுக் ிழமை கசமவ ளுடன்  ோமல ைோமல கூட்டம் அ ி ைோன கநரங் ளில், கூட்டம் அ ி ைோ  

இருக்கும் வழித் டங் ளில் கூடு ல் கபருந்து ளுடன்) வழங் ப்படும். நல்ல தவள்ளிக் ிழமை (Good 

Friday) அன்று கபருந்து முமனயங் ளில் இருக்கும் வோடிக்ம யோளர் கசமவ மையங் ள் 

தசயல்படைோட்டோ.  

 

க ோவிட் -19 (COVID-19)  த ோற்று பரவமலச் சைோளிக் வும், ப்ரோம்ப்ட்டன் கபருந்து கபோக்குவரத்து 

நிர்வோ ம்  னது சமு ோயத் ிற்கு  போது ோப்போன கசமவ வழங்குவம  உறு ி தசய்யவும், ஈஸ்ட்டர் 

 ிங் ட் ிழமை மு ல், அடுத்  அறிவிப்பு வரும் வமர,  சில வழித் டங் ளில் வண்டி ள் குமறக் ப்பட்டும் 

சிலவற்றில் ரத்து தசய்யப்பட்டும் இருக்கும். கசமவ ளில் தசய்யப்படும் ைோற்றங் ள் பற்றிய பட்டியமலக் 

 ோண வரும  புோியவும்:Visit www.bramptontransit.com . 

 

கைம்படுத் ப்பட்ட  ோல அட்டவமணப்படி கபருந்து மளத்  தூய்மைப்படுத் ி அவற்றில்  ிருைிநோசினி 

த ளிக்கும் கவமல கைற்த ோள்ளப்படும்.  ஒவ்தவோரு 48 ைணிக்த ோரு முமற கபருந்து ளின் அமனத்து 

பரப்பு ள், இயக்குபவர் அைருைிடம் ைற்றும் அமனத்து இருக்ம  மளயும்  ிருைிநோசினி த ளித்து 

சு ோ ோரைோ  மவப்பக   ப்ரோம்ப்ட்டன் கபருந்து கபோக்குவரத்து கசமவயின் இலக் ோகும்.  ற்சையம் 

கபருந்து ள் 24 ைணிக்கு ஒருமுமற  ிருைிநோசினி த ளிக் ப்படு ின்றன. கபருந்து முமனயங் ள் ைற்றும் 

நிறுத் ங் ளில் உள்ள கைற்பரப்பு ளும்கூட  ினசோி அடிப்பமடயில் தூய்மைப்படுத் ி  ிருைிநோசினி 

த ளித்து சு ோ ோரைோ  மவக் ப்படும். கபருந்து பயணியர்  ங் ள் ம வசம்  ைது உபகயோ த் ிற் ோ  

இதுகபோன்ற   ிருைி நோசினி, ம  மளக்  ழுவும் சு ோ ோர தபோருட் மள மவத் ிருந்து  ங் ள் ம  மள 

அடிக் டி  ழுவி சுத் ைோ  மவத் ிருக்  க ட்டுக்த ோள்ளப்படு ிறோர் ள் 

mailto:covid19youth@brampton.ca
mailto:covid19youth@brampton.ca
http://www.bramptontransit.com/


 

 

 

வழி டங் ள் ைற்றும்  ோல அட்டவமண பற்றிய   வல் ளுக்கு  905.874.2999 என்ற எண்மண 

அமழக் வும் அல்லது www.bramptontransit.com க்கு வரும  புோியவும். அடுத்  கபருந்து வரும் கநரத்ம  

அப்கபோம க் ப்கபோக   அறிய  உங் ள் ஸ்ைோர்ட்ஃகபோன் அல்லது இ ர தைோமபல் சோ னத் ில் 

nextride.brampton.ca என்னும் வமலத் ளத் ிற்கு தசல்லவும். பயணத் ிட்டம் தசய்வ ற் ோன இ ர 

குறிப்பு ள் தபற   www.triplinx.ca  வரும   ரவும் அல்லது கூ ிள் கைப்ஸ் ( Google Maps) தசல்லவும். 

 

ப்ரோம்ப்ட்டன் தபோழுதுகபோக்கு  

 

அமனத்து தபோழுகபோக்கு நி ழ்ச்சிக்கு  ிட்டைிடல், ைற்றும்  ட்டிடங் ள் வோடம க்கு எடுத் ல் ஆ ியமவ 

அடுத்  அறிவிப்பு வரும் வமர ரத்து தசய்யப்படு ின்றன.  தசலுத் ப்பட்ட த ோம  அவரவர்  ணக் ில் 

வரவிகலகய இருக்கும். கைலும்   வல் ளுக்கு வரும  புோியவும்: recconnects@brampton.ca .  

 

குழந்ம  ள் ைற்றும் இமளஞர் ளுக்கு க ளிக்ம யூட்டும் வம யிலோன அச்சிடக்கூடிய  ோள் ள் 

உள்ளிட்ட பல்கவறு வம யோன நி ழ்கநர நி ழ்ச்சி  ிட்டைிடும் விருப்பத்த ோிவு ள்  

www.brampton.ca/recreation என்னும் வமலத் ளத் ில்  ிமடக் ின்றன. 

 

ப்ரோம்ப்ட்டன் நூல ம்  

 

ப்ரோம்ப்ட்டன் நூல   ிமள ள் அமனத்தும் அடுத்  அறிவிப்பு வரும் வமர மூடப்படு ின்றன. வோர இறு ி 

க ளிக்ம , ைற்றும் தபோழுதுகபோக்கு ளுக்கு, ஒளிபரப்போகும்  ிமரப்படங் மள போர்க் வும் ஒலிபரப்போகும் 

இமசமயக் க ட் வும்; அல்லது இ-புத்  ம் படிக் வும்!  எங் ளுமடய டிஜிட்டல்  யோோிப்புக் ள், 

நி ழ்ச்சி ிட்டங் ள் ைற்றும் கசமவ ள் பற்றிய   வல் ளுக்கு வரும  புோியவும்: www.bramptonlibrary.ca 

அல்லது info@bramlib.on.ca. க்கு ைின்னஞ்சல் தசய்யவும். 

 

ப்ரோம்ப்ட்டன் விலங்கு ளுக் ோன கசமவ ள் 

 

ப்ரோம்ப்ட்டன் விலங்கு ள்  ோப்ப ம் நல்ல தவள்ளிக் ிழமை, ஏப்ரல் 11, ஞோயிற்றுக் ிழமை ைற்றும் 

ஈஸ்ட்டர்  ிங் ட் ிழமை நோட் ளில் மூடப்பட்டிருக்கும். ஏப்ரல் 11, சனிக் ிழமையன்று முன்ப ிவின் 

கபோில்  ோமல 9 ைணி மு ல் ை ியம் 12 ைணி வமர ைீட்டுச்தசல்வ ற் ோ  ைட்டுகை  ிறந் ிருக்கும்.  

 

சோமல ளில் விலங்கு ள்  ட்டுப்போடு என்பது  ிங் ள் மு ல் தவள்ளி வமர  ோமல 7 ைணி மு ல் இரவு 10 

ைணி வமரயும்,  சனி, ஞோயிறு ைற்றும் விடுமுமற நோட் ளில்  ோமல 8 ைணி மு ல் ைோமல 6:30 ைணி 

வமரயும் அைலில் இருக்கும்; இது பின் வரும் அமழப்புக் ளுக்கு ைட்டுகை தசவிசோய்க் ப்படும்: 

http://www.bramptontransit.com/
http://www.triplinx.ca/
mailto:recconnects@brampton.ca
http://www.brampton.ca/recreation
http://www.bramptonlibrary.ca/
mailto:info@bramlib.on.ca


 

 

 

• கநோயுற்ற/ ோயப்பட்ட/ஆக்கரோஷைோன வீட்டு ைற்றும்  ோட்டு விலங்கு மள பிடித்து தசல்லு ல் 

• ஆக்கரோஷைோன விலங்கு 

• சுற்றித் ிோியும் நோய் 

• நோய்க் டி விசோரமண 

• அமடபட்ட த ருநோமயப் பிடித்து தசல்லு ல் 

• இறந்து  ிடக்கும் விலங் ிமன அ ற்று ல் 

 

இந்  கநரங் ளுக்கு அப்போல், அவசர  ோல அமழப்புக் ளுக்கு ைட்டுகை விலங்கு  ட்டுப்போட்டு 

அமைப்பினர் தசவிசோய்ப்போர் ள். 
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ஊட  த ோடர்பு  

கைோனிக் ோ துக் ல் 

ஒருங் ிமணப்போளர், ஊட ம் & சமு ோய  ஈடுபோடு 

யுக் ிோீ ியோன   வல் த ோடர்பு  

ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ரம் 

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