
 
 

 

 

க ோவிட்-19 த ோற்று பரவல்  ோரணமோ  ப்ரோம்ட்டன் ந ர விழோக் ளும் நி ழ்ச்சி ளும் ஏற்த னகவ ரத்து 

தசய்யப்பட்டன,  அந்  ரத் ோனது தசப்டம்பர் மோ ம் 7 ஆம் க  ி உள்பட மற்றும் அதுவரர 

நீட்டிக் ப்பட்டுள்ளது 

 

ப்ரோம்ப்ட்டன், ON (ஜூரை 21, 2020) ந ோின் விழோக் ள், இ ர நி ழ்வு ள், நி ழ்த்து  ரை நி ழ்ச்சி ள் 

மற்றும் ந ோின்  ட்டிடங் ள் மற்றும்   ி கரோஸ் கபோன்ற நி ழ்த்து ரை ரமயங் ளில் நி ழ்ச்சி ள் 

நடத்துவ ற் ோன அனும ி ள் ஆ ியரவ ரத்து தசய்யப்படு ின்றன; க ோவிட்-19 த ோற்று பரவல் 

 ோரணமோ , இரவயரனத்துகம, தசப்டம்பர் 7, 2020 க  ியில் அனுசோிக் ப்படு ின்ற த ோழிைோளர்  ினம் 

உள்ளிட்ட நோள் முடிய,  ரத்து தசய்யப்படு ின்றன. இப்படி நீட்டித்து ரத்து தசய்யப்படுவ ோனது, 

ப்ரோம்ப்ட்டன் அவசர  ோை கமைோண்ரம அலுவை ம், மற்றும் ோீஜன் ஆஃப் பீல் அரமப்பு ஆ ியவற்றின் 

வழி ோட்டு லின் கபோிலும், மற்றுமுள்ள அண்ரட ந ர ந ரோட்சி ளுடன் ஒத்துப்கபோகும் வர யிலும் 

தசய்யப்படு ிறது. 

 

ந ர நிர்வோ மோனது, இப்படியோ  ரத் ோவ ின்  ோக் ங் ரளத்  ணிப்ப ற் ோ , நி ழ்ச்சி ரள ஏற்போடு 

தசய்பவர் ள் மற்றும் ந ோின்  ட்டிடங் ளில் வோடர க்கு இருப்பவர் ளுடன் இரணந்து 

பணியோற்று ிறது; மற்றும் சோத் ியமோன எ ிர் ோைத் க  ி ரளத்  ீர்மோனித்து, பீல் பப்ளிக் தெல்த் 

அரமப்பின் வழி ோட்டு லுக்கு ஏற்ப, இவற்ரற இரணந்து நடத்  பணியோற்றும்.தபரும் கூட்டம் கூடும் 

நி ழ்ச்சி ளுக்கு  ஒன்ட்கடோிகயோ அரசு மற்றும் பீல் பப்ளிக் தெல்த் அரமப்பின்  அறிவுறுத் ல்  ிரடக்கும் 

வரர, பு ிய நி ழ்ச்சி ள் எவற்றுக்கும் முன்ப ிவு தசய்வது பற்றி  ரு ப்படமோட்டோது. 

 

தபோழுதுகபோக்கு மற்றும் சமு ோயக் கூடங் ள் மற்றும் ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ர நூை ங் ள் உள்ளிட்ட ந ர் மன்ற 

அரங் ம், மற்றும் ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ோின் தபரும்போைோன இ ர  ட்டிடங் ள் யோவும் க ோவிட் -19 த ோற்று 

பரவு ரைத்  டுப்ப ில் உ வுமு மோ  அடுத்  அறிவிப்பு வரும் வரர மூடப்பட்கட இருக்கும்.  

 

க ோவிட்-19 த ோற்று பரவரை ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ர நிர்வோ ம் எ ிர்த ோண்டு சமோளிப்பது பற்றிய மி  

சமீபத் ிய புதுத்  வல் ளுக்கு வருர  புோியவும்: www.brampton.ca/COVID19.     
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