உடனடி வெளியீட்டுக்காக

குடியிருப்புவாசிகளுக்கான ககால்லைப்புற பனிச்சறுக்கு வலையப் பபாட்டி
மற்றும் இதர திறந்தகவைி, மற்றும் வீட்டிலிருந்தபடிபயயான கபாழுதுபபாக்கு
திட்டங்களுக்கு ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் உபசாிப்பு வழங்குகிறது
ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஜனவாி 7, 2022) – இந்தக் குைிர்காைப் பருவத்தில் ஒவ்கவாருவரும்,
திற்ந்தகவைியிலும் வீட்டில் இருந்தபடிபயயும், கசயல்பாட்டுடன் இருப்பதற்கான, குடும்பத்திற்கு
ஏற்றபடியான, பை வலகயான கசயல்பாடுகளுக்கு ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் உபசாிப்பு வழங்குகிறது.
திறந்தகவைி வசதிகள் காைநிலை மற்றும் பனிப்கபாழிவு அனுமதிக்கும் பட்சத்தில் திறந்தபடிபய
இருக்கும். வீட்லட விட்டு கவைிபயற நிலனக்கும் முன்பாக உள்ளூர் சீபதாஷ்ண நிலைலய
கண்காணித்துக்ககாள்ளுமாறு குடியிருப்புவாசிகளுக்கு ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் அறிவுறுத்துகிறது.
பதலவகள் மற்றும் கபாதுமக்கள் பாதுகாப்பு நடவடிக்லககள் ஆகியவற்றின் அடிப்பலடயில்
கசயல்பாடுகள் நலடகபறும் இடங்கள் சீர் கசய்யப்படும் என்பலதக் குறித்துக்ககாள்ைவும்.
ப்ராம்ப்ட்டன் ககால்லைப்புற பனிச்சறுக்கு வலையப் பபாட்டி
இந்தக் குைிர்ப்பருவத்தில் உங்கள் வீட்டுக் ககால்லைப்புறத்தில் பனிச்சறுக்கு வலையத்லத
அலமத்துவிட்டீர்கைா? NHL ஆைம்னி (NHL alumni ) டக் கில்பமார் (Doug Gilmour ) மற்றும் கவண்கடல்
க்ைார்க் (Wendel Clark) பபான்றவர்களுடன் பசர்ந்து ஒரு மணி பநர பனிச்சறுக்கு விலையாடுவது
பபான்ற - பிரமிப்பூட்டும் பாிசுகலை கவல்லும் வாய்ப்பிலனப்கபற, அதன் புலகப்படம் ஒன்லற
எங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கவும்! ககால்லைப்புலற பனிச்சறுக்கு வலையம் அலமப்பதற்கான குறிப்புகள்
உள்பட, முழு விபரங்களுக்கு, இங்பக க்ைிக் கசய்க.
திறந்தகவைி நலடப்பயண திட்டநிகழ்ச்சிகள்
பதர்ந்த பயிற்சியாைர்கைின் தலைலமயில் ப்ராம்ப்ட்டன் நகர கபாழுதுபபாக்கு அலமப்பின் திறந்தகவைி
நலடப்பயண நிகழ்ச்சிகைில் நடந்து கசல்லுங்கள் மற்றும் விலையாடுங்கள். இந்த நிகழ்ச்சிகளுக்கு
தலடயற்ற நலட பாலதகள் பவண்டும் மற்றும் சீபதாஷ்ண நிலை அனுமதிக்கும் பட்சத்தில் நலடகபறும்.
பதிவு கசய்தலும் பவண்டப்படுகிறது.
• குடும்பத்தினர் கண்ணாமூச்சி மற்றும் கண்வடடுத்தல் ெிளளயாட்டு (அளனத்து ெயதினரும்)
• நார்டிக் நளடப்பயிற்சி (14+ மற்றும் 55+ ெயதினருக்கு)
• ொக் அண்ட் டடான் ட்ராப்-இன்(Walk and Tone Drop-In) (14+ மற்றும் 55+ ெயதினருக்கு)

டமலும் ெிபரங்களுக்கு ெருளக தரவும்: www.brampton.ca/recreation.
திறந்தவெளி ெிளளயாட்டுக்கள் மற்றும் வசயல்பாடுகள்
இந்தக் குளிர்ப்பருெ நாட்களில், ெில் அம்பு ெிடுதல் மற்றும் ஃப்ாிஸ்பீ தட்டு எாியும் டகால்ஃப் உள்ளிட்ட
திறந்தவெளி ெிளளயாட்டுக்களள குடியிருப்புொசிகள் ஆடி மகிழலாம். டமலும் ெிபரங்களுக்கு ெருளக
தரவும்: www.brampton.ca/recreation.
டதர்ந்வதடுக்கப்பட்ட இடங்களில் பயிற்றுெிப்பாளாரால் ெழிநடத்தப்படும் ஆட்டங்கள் மற்றும்
வசயல்பாடுகளுக்காக 6 முதல் 10 ெயது வகாண்ட குழந்ளதகள் மற்றும் 10 முதல் 14 ெயது வகாண்ட
சிறார்கள் அளழக்கப்படுகிறார்கள். டமலும் ெிபரங்களுக்கு ெருளக தரவும்:
www.brampton.ca/playinthepark.
திறந்தவெளி பனிச்சறுக்கு ெலையங்கள் மற்றும் அவற்றின் நீட்டிக்கப்பட்ட டநரங்கள்
மவுண்ட் ப்கைசண்ட், பகஜ் பார்க், பகார் கமபடாஸ், சிங்குவாகவ்சி பார்க், ஃப்ைவர் சிட்டி, எர்ன்ஸ்க்ைிஃப்
(Earnscliffe) மற்றும் ஜிம் ஆர்ச்கடக்கின் ஆகிய இடங்கள் கசயல்படும் பநரம் காலை 10 மணி முதல் இரவு
10 மணி வலர நீட்டிக்கப்பட்டுள்ைது. கூடுதல் நிகழ்ச்சி நிரல்கைில் பகார் கமபடாஸில் திறந்தகவைி
ஷின்னி அடங்கும். பதிவு கசய்யத் பதலவயில்லை, முதலில் வருபவாருக்கு முதலில் என்னும் என்ற
அடிப்பலடயில் வலையங்கைில் முன்னுாிலம கிலடக்கும். இரண்டு மீட்டர் தூரத்லத பராமாிக்க
முடியாதபபாது பங்பகற்பாைர்கள் முக கவசங்க அணிவது பாிந்துலரக்கப்படுகின்றது.டமலும்
ெிபரங்களுக்கு ெருளக தரவும்: www.brampton.ca/ outdoorskating
மவுண்ட் சிங்க்வாகவ்ஸி
மவுண்ட் சிங்க்வாகவ்ஸி யில் பபாகிற பபாக்கிைான பனிச்சறுக்கு, ஸ்பனாபபார்டிங் மற்றும் டியூபிங்
ஆகியவற்றுக்கு ஜனவாி 14, 2022 அன்று திறக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ைது; இது வானிலை மற்றும்
பனிப்கபாழிவு நிலைலமகள் அனுமதிக்கப்படும் பட்சத்தில் இருக்கும். காத்திருப்பு கூண்டுகைில்
காத்திருக்கும்பபாதும் (டிக்ககட் வாங்குவதற்கும் வாடலகக்கும்) ஸ்லக லிஃப்ட் வாிலசயில் காத்திருக்கும்
பபாதும் முக கவசங்கள் அணிவது அவசியமாகும். திறந்தகவைிப்பகுதிகைிலும்கூட, பங்பகற்பாைர்கள்
இரண்டு மீட்டர் தூரத்லத பராமாிக்க முடியாத பபாது முக கவசங்கள் பாிந்துலரக்கப்படுகின்றன. டிக்கட்
வாங்குதல் அல்ைது வாடலகக்காக, பனிச்சறுக்கு காத்திருப்பு கூண்டுகளுக்கு வருலக தரும்பபாது,
தடுப்பூசி கசலுத்திக்ககாண்ட நிலைலம கதாடர்பான ஆதாரம் உள்ைிட்ட பமலும் தகவல்களுக்கு ெருளக
தரவும்: www.brampton.ca/mountching.
கபாழுதுபபாக்கிறகான நலடதடங்கள் மற்றும் விலையாட்டுக் கைங்கள்

எங்கைின் கபாழுதுபபாக்கிறகான நலட தடங்கைின் ஊடாக இனிய குைிர்காை உைா கசன்று, இந்த
குைிர்காைத்தில் எங்கள் நகாின் கவைிப்புற விலையாட்டு லமதானங்கள் மற்றும் உடற்பயிற்சி
உபகரணங்கலை அனுபவிக்கவும். அலனத்து முக்கிய கபாழுதுபபாக்கு நலட தடங்கள் மற்றும்
திறந்தகவைி கவைிப்புற உடற்பயிற்சிக்கான உபகரணங்கள் கிலடக்கும் நிலையில் லவக்கப்படுகின்றன
மற்றும் பராமாிக்கப்படுகின்றன. கால்பந்து, கூலடப்பந்து, கடன்னிஸ் மற்றும் பால் ஹாக்கி உள்ைிட்ட
திறந்தகவைி லமதானங்கலையும், கைங்கலையும் விலையாடுவதற்காக பதர்வு கசய்யவும். நலட தடங்கள்
பற்றிய டமலும் ெிபரங்கள் டதடிக்கண்டறிய ெருளக தரவும்: www.brampton.ca/parks .
பநரலை கமய்நிகர் உடற்பயிற்சிகள்
பயிற்சி கபற்ற உடற்பயிற்சி பயிற்றுவிப்பாைர்கைால் நடத்தப்படுகின்ற, இைவசமான, 55 நிமிடபநர
பநரலை கமய்நிகர் உடற்பயிற்சிகலையும், உங்கள் கசாந்த வீட்டில் இருந்தபடிபய கப எங்களுடன்
இலணயுங்கள். பின் வரும் வகுப்புகளுக்கான பதிவு ஜனவாி 8 ஆம் பததி கதாடங்குகிறது:- பவர்
ஸ்கல்ப்ட், ஜூம்பா ட்டிஎம், பூட்பகம்ப் மற்றும் தியானம் மற்றும் புத்துணர்ச்சி பபான்றலவ.டமலும்
ெிபரங்களுக்கு ெருளக தரவும்: www.brampton.ca/recreation .
ப்ராம்ப்ட்டன் நூைக கசயல்பாட்டுக்கான கதாகுப்புகள்
ஜனவாி 11 துவங்கி, ப்ராம்ப்ட்டன் நூைகத்தில் புத்தகம் கடன் வழங்குதல் நிகழ்ச்சித் திட்டம் வழியாக
பருவகாை கசயல்பாட்டுக் கருவிகலை குடியிருப்பாைர்கள் வாங்கி அனுபவிக்கைாம். சுயமாக
கற்றுக்ககாண்டு கசய்யப்படும் விலையாட்டுகள் மற்றும் கசயல்பாடுகள் உடலையும் மனலதயும்
சுறுசுறுப்பாக லவத்திருக்க உதவும்; கற்றுக்ககாள்வது என்பது எைிது மற்றும் எந்த திறன் நிலைக்கும்
நம்லம மாற்றியலமத்துக்ககாள்ை முடியும். டமலும் ெிபரங்களுக்கு ெருளக தரவும்:
www.brampton.ca/recreation .
அறிஞர் கூற்றுக்கள்
"ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்வாகம் தனது குடியிருப்பாைர்கைின் ஆபராக்கியம் மற்றும் நல்வாழ்வுக்கு
ஆதரவைிப்பதில் உறுதியாக உள்ைது. அப்படியாகபவ, பை உட்புற வசதிகள் கசயல்படுவது
தலடகசய்யப்பட்டுள்ை இந்த கடினமான பநரத்தில், குடியிருப்பாைர்களுக்கு கூடுதல் திறந்தகவைி மற்றும்
வீட்டில் லவத்தபடியான கபாழுதுபபாக்கு வாய்ப்புகலை நாங்கள் உருவாக்கியுள்பைாம். இந்த
குைிர்காைத்தில் இந்த பவடிக்லகயான நடவடிக்லககைில் பங்பகற்குமாறு நான் அலனவலரயும்
ஊக்குவிக்கிபறன்; பமலும் ககால்லைப்புற பனிச்சறுக்கு வலைய புலகப்பட பபாட்டியில் பங்பகற்கவும்
உற்சாகப்படுத்துகிபறன்!
-

பபட்ாிக் ப்ரவுன், பமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்

“குைிர்காைம் முழுவதும் குடியிருப்பாைர்கள் ஆபராக்கியமாகவும் சுறுசுறுப்பாகவும் இருக்க முடியும்
என்பலத உறுதி கசய்வதற்காக ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் பவடிக்லக நிலறந்த கசயல்பாடுகலை வழங்குகிறது.
கசயல்பாட்டுடன் இருப்பது, உடலுக்கும் மனதுக்கும் இன்றியலமயாதது, எனபவ நலடப்பயிற்சி
கசய்யுங்கள்; ஸ்பகட்டிங் மற்றும் பிற குைிர்காைம் சார்ந்த கவைிப்புற கசயல்பாடுகலை அனுபவியுங்கள்;
கமய்நிகர் உடற்பயிற்சி கசய்யுங்கள் மற்றும், ஒரு கசயல்பாட்டுக்கான ஒரு கதாகுப்பிலனப் கபற்று,
உங்கள் ககால்லைப்புற பனி வலையத்லத அலமத்து எங்களுக்கு படம் பிடித்துக் காட்டுங்கள்!"
-

கராவீனா சான்ட்படாஸ், பிராந்திய கவுன்சிைர், வார்டுகள் 1 & 5; தலைவர், சமுதாய பசலவகள்,
ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்

திறந்தகவைி நலடப்பயிற்சி நிகழ்ச்சிகள் முதல், கசயல்பாடுகளுக்கான இைவச கதாகுப்புகள் வலர, இந்த
குைிர்காைத்தில் ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் அலனத்து வயது மற்றும் திறன் ககாண்டவர்களுக்கான கூடுதல்
நிகழ்ச்சிகலை வழங்குகிறது. கதாற்றுபநாய் காரணமான மூடல்கள் கடினமானலவதான் என்பலத
நாங்கள் அறிபவாம்; இதன் காரணமாகபவ அலனவரும் சுறுசுறுப்பாக இருக்க, கபாழுதுபபாக்கு
நடவடிக்லககலை வழங்க நாங்கள் பணியாற்றி வருகிபறாம்.
-

சார்கமய் வில்லியம்ஸ், நகர கவுன்சிைர், வார்டுகள்; துலணத்தலைவர், சமுதாய பசலவகள்,
ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்

குடியிருப்புவாசிகள் ஆண்டு முழுவதும் அணுகக்கூடிய மற்றும் குடும்ப நட்பு கசயல்பாடுகலை வழங்கும்
வலகயிைான பணிகள் கசய்ய நகர ஊழியர்கள் தங்கலை அர்ப்பணித்துக் ககாண்டுள்ைனர்.
ஒவ்கவாருவரும் சுறுசுறுப்பாக இருக்க முடியும் என்பலத உறுதி கசய்வதற்காக இந்தக்
குைிர்காைத்துக்கான பை வலகயிைான திட்டங்கலையும் கசயல்பாடுகலையும் நாங்கள் பசர்த்துள்பைாம்.
- படவிட் பபர்ாிக், தலைலம நிர்வாக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்
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கனடா நாட்டில் மிக விலரவாக வைர்ந்து வரும் நகரங்கைில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் வசத்தில் 650,000 மக்கலையும் 70,000
வணிக அலமப்புக்கலையும் ககாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் கசய்யும் ஒவ்கவாரு காாியத்திலும் கபாதுமக்கலை மனத்தில் லவத்பத
கசய்கின்பறாம். பைதரப்பட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு வலு பசர்க்கின்றனர், முதலீட்லட நாங்கள் ஈர்க்கிபறாம்,
கதாழில்நுட்பாீதியில் மற்றும், சுற்றுச்சூழல்ாீதியிைான புதுலமப் பலடத்தலில் முன்னணி வகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள்
கசன்றுககாண்டிருக்கிபறாம். பாதுகாப்பான, நிலைத்து நிற்கவல்ை மற்றும் கவற்றிகரமான ஆபராக்கியமிக்க ஒரு நகலரக்
கட்டலமப்பதற்கான வைர்ச்சிப்பாலதயில் நாங்கள் பங்கு வகிக்கிபறாம். Twitter, Facebook, மற்றும் Instagram ஆகியவற்றில்
எங்களுடன் இலணயுங்கள். www.brampton.ca இல் இன்னும் கதாிந்துககாள்ளுங்கள்
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