ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் 2022 ஆம் ஆண்டின் ஈஸ்ட்டர் வார இறுதி
ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஏப்ரல் 11, 2022) – இந்த வருடம் நல்ல வவள்ளிக்கிழமை ஏப்ரல் 15
வவள்ளிக்கிழமையும், ஈஸ்ட்டர் திங்கட்கிழமை ஏப்ரல் 18 திங்களன்றும் நிகழ்கின்றன.
சமுதாயத்திற்கு வதாடர்ந்து ஆதரவளிப்பதற்காக, தீயமைப்பு ைற்றும் அவசரகால சசமவகள்,
சபாக்குவரத்து சசமவகள், சட்ட அைலாக்கம், சாமல இயக்க வசயல்பாடுகள் ைற்றும் காவல்
சசமவகள் உள்ளிட்ட அமனத்து சசமவகளும் வதாடர்ந்து வசயல்படும்.
எந்த விசாாிப்புக்களுக்கும், குடியிருப்புவாசிகள் 311 ஐ அல்லது (ப்ராம்ப்ட்டன் நகருக்கு
வவளியில் என்றால்) 905.874.2000 ஐ அமழக்கலாம், Brampton 311 வசயலிமய (App Store
அல்லது Google Playயில் கிமடக்கும்) உபசயாகிக்கலாம், www.311brampton.ca க்கு வருமக
தரலாம் அல்லது 311@brampton.ca க்கு ைின்னஞ்சல் வசய்யலாம். ப்ராம்ப்ட்டன் நகர் ைற்றும்
பீல் பிராந்திய விஷயங்கள் வதாடர்பாக 24/7 என்ற முமறயில் நாங்கள் கிமடக்கப்வபறுசவாம்.
ப்ராம்ப்ட்டன் சபருந்து சபாக்குவரத்து
ஏப்ரல் 15 முதல் 18 வமர, ப்ராம்ப்ட்டன் நகர சபருந்து சபாக்குவரத்து கீழ்க்காணும்
காலஅளவுகளில் தங்கள் சசமவமய வழங்குவார்கள்.
வவள்ளிக்கிழமை, ஏப்ரல் 15 (நல்ல வவள்ளிக்கிழமை)
ஞாயிறு/விடுமுமறநாள் கால அட்டவமைப்படி இயங்கும்.
வாடிக்மகயாளர் சசமவ சாளரங்கள் மூடப்பட்டிருக்கும். உதவி வபறுவதற்கான வதாடர்பு மையம்
காமல 9 ைைி முதல் ைாமல 6 ைைி வமர வசயல்படும்.
சனிக்கிழமை, ஏப்ரல் 16
சனிக்கிழமை கால அட்டவமைப்படி இயங்கும்.

முமனயங்களில் உள்ள வாடிக்மகயாளர் சசமவ சாளரங்கள் வழக்கைான பைி சநரங்களில்
திறந்திருக்கும். உதவிக்கான வதாடர்பு காமல 7 ைைி முதல் ைாமல 7 ைைி வமர வசயல்படும்

ஞாயிற்றுக்கிழமை, ஏப்ரல் 17 (ஈஸ்ட்டர் ஞாயிறு)
ஞாயிறு/விடுமுமறநாள் கால அட்டவமைப்படி இயங்கும்.
வாடிக்மகயாளர் சசமவ சாளரங்கள் மூடப்பட்டிருக்கும். உதவி வபறுவதற்கான வதாடர்பு மையம்
காமல 9 ைைி முதல் ைாமல 6 ைைி வமர வசயல்படும்.

திங்கட்கிழமை, ஏப்ரல் 18 (ஈஸ்ட்டர் திங்கள்)
வழக்கைான வாரநாள் கால அட்டவமைப்படி இயங்கும்.
சபருந்து முமனயங்களில் உள்ள வாடிக்மகயாளர் சசமவவழக்கைான சநரங்களில் சாளரங்கள்
திறந்திருக்கும். உதவி வபறுவதற்கான வதாடர்பு மையம் காமல 7 ைைி முதல் இரவு 9 ைைி வமர
வசயல்படும்.

ைாகாைத்தின் ஒழுங்குமுமறகளுக்கு. ஏற்ப ப்ராம்ப்ட்டன் நகர் சபருந்துகள் ைற்றும் சபருந்து
முமனயங்களில் முக கவசங்கள் அைிவது வதாடர்ந்து சதமவப்படும். தூய்மைப்படுத்தல் ைற்றும்
சுத்திகாித்தல் அைலில் இருந்துவரும் ைற்றும் கட்டிடங்கள் ைற்றும் சபருந்து முமனய கடின
தமரப்பரப்புக்கள் தினமும் துமடக்கப்பட்டு சுத்திகாிக்கப்படும்.
சசமவ பற்றிய புதிய தகவல்களுக்கு www.bramptontransit.com க்கு வருமக தரவும் அல்லது
@bramptontransit ஐ டுவிட்டாில் பின்பற்றவும். சகள்விகள் இருப்பின் ப்ராம்ப்ட்டன் சபருந்து
சபாக்குவரத்து அமைப்பின் வதாடர்பு மையத்மத 905.874.2999 க்கு அனுப்பலாம்.
ப்ராம்ப்ட்டன் வபாழுதுசபாக்கு

நீண்ட ஈஸ்ட்டர் வார இறுதி விடுமுமறயில் ப்ராம்ப்ட்டன் வபாழுதுசபாக்கு மையங்கள்
குமறக்கப்பட்ட கால அட்டவமைப்படி இயங்கும். விடுமுமற நாள் சவமல சநர விபரங்கள்
இங்கு கிமடக்கும்: .
பன்னி எக்மைட்வைண்ட் (Bunny EGGScitement)
ஏப்ரல் ைாதத்தில் வரவிருக்கின்ற வைந்த காலத்மத பன்னி எக்மைட்வைண்ட் (Bunny
EGGScitement) உடன் க ொண்டொடுவ ொம்! இந்த இல சமொன குடும்ப நட்புற ொன நி ழ் ொனது
ஈஸ்ட்டர் பன்னி (Bunny), பச்சச குத்துதல்,

ிசையொட்டுக் ள் மற்றும் ைியொட்டங் ள்,

ிசையொடி வ ட்சடயொடுதல் மற்றும் வீடு ைில் ருசி ரமொன உணவுடன் வசர்த்து ”சந்திப்வபொம்
மற்றும்

ொழ்த்துவ ொம்” பொணியில் க ொண்டொடுவ ொம்.

பன்னி எக்மைட்வைண்ட் (Bunny EGGScitement) கசயல்பொடு ள் பற்றிய வமலும் த

ல் ளுக்கு

ருச தரவும்: www.brampton.ca/recreation .
ப்ரொம்ப்ட்டன் நூல ம்
ஏப்ரல் 15 முதல் ஏப்ரல் 17

சர ப்ரொம்ப்ட்டன் நூல ங் ள் மூடப்படும்.

ல் ிொீதியொன , பசடப்பொற்றல்

ச யிலொன மற்றும் கதொழில்தச சமயொன டிஜிட்டல்

பிைொர்ஃபொரம் மற்றும் பல ச யொன துசறசொர்ந்த இ-புத்த ங் ள் மற்றும் ஆடிவயொ புத்த ங் ள்,
கதொசலக் ொட்சி மற்றும் திசரப்படங் சை www.bramptonlibrary.ca இல் டனொ கபறலொம்.
எங் ைின் நி ழ்வு ளுக் ொன ொல அட்ட சண மூலமொ அசனத்து

யதினருக்குமொன

கமய்நி ர் நி ழ்ச்சி ளுக்கு பதிவு கசய்யவும் மற்றும் எங் ள் மின்னஞ்சல்

ழி புதிய

கசய்தி ளுக்கு பதிவு கசய்துக ொள்ைவும். Facebook, Twitter, Instagram, மற்றும் LinkedIn இல்
எங் சைப் பின்பற்றவும் மற்றும் iOS மற்றும் Google Play யில் ப்ரொம்ப்ட்டன் நூல கமொசபல்
கசயலிசயப் கபற்று பதிவு கசய் சத உறுதி கசய்யவும். எங் ள் கசயலி பற்றிய வமலும்
ிபரங் ளுக்கு இங்கு க்ைிக் கசய்யவும். எங் ள் அலு ல பணியொைர் ளுடன் வநரசலயில் வபச
அல்லது ஒரு வ ள் ி வ ட் எங் ள்
ப்ரொம்ப்ட்டன்

ிலங்கு ள் வசச

சலத்தைத்திற்கு

ருச தரவும்.

ப்ரொம்ப்ட்டன்

ிலங்கு ள் ொப்ப ம் ஏப்ரல் 15, 17 மற்றும் 18 மற்றும்வததி ைில் மூடப்படும்.

இந்தக் ொப்ப ம், ஏப்ரல் 16 அன்று ொசல 10 மணி முதல் மொசல 4 மணி

சர முன்பதிவின்

வபொில் திறக் ப்படும்.
ிலங்கு ள் ட்டுப்பொட்டு அசமப்பு திங் ள் முதல் க ள்ைி
மணி

சர ொசல 7 மணி முதல் இரவு 10

சர சொசல ைில் இயங்கும். இந்த வநரங் ளுக்கு அப்பொல், இந்த

ிலங்கு ள்

ட்டுப்பொட்டு அசமப்பு அ சர நிசலசம ளுக்கு மட்டுவம கச ிசொய்க்கும்.
ஈஸ்ட்டர்

ொர இறுதிக் ொன பீல் கபொது சு ொதொர நிசனவூட்டல் ள்

சகாவிட்-19 நைது சமூகத்தில் வதாடர்ந்து பரவி வருவதால், இந்தக் ிருமிக்கு எதிரொ
வபாதுமக் ைின் சுகாதார நடவடிக்மககவை நைது சிறந்த பாதுகாப்பாகும் என்பமத நிமனவில்
வகாள்வது அவசியம். சகாவிட்-19 பரவுவமதத் தடுப்பதில் எந்த ஒரு வபாருளும் 100%
பயனுள்ளதாக இருக்

ில்மல, ஆனால் அடுக் டுக் ொன வபாது சுகாதார நடவடிக்மககமள

அமலில் மவப்பது சிறந்த பாதுகாப்மப வழங்குகிறது. இப்படியொன பாதுகாப்பு அடுக்குகைில்
அடங்குபச :
•

தடுப்பூசி கசலுத்திக்வகாள்ளுதல்.

•

உடல்நிமல சாியில்லாைல் இருக்கும் சபாது வீட்டிசலசய இருந்து விடுதல்.
உங்கள் மககமள அடிக்கடி கழுவுதல்.
இருைல் ைற்றும் தும்ைல்கமள மூடிைமறப்பதன் மூலம் சாியான சுவாச நற்பண்புகமளக்
கமடபிடித்தல்.
சதமவப்படும்சபாது உயர்தர முக கவசத்மதப் பயன்படுத்துதல்.

•
•
•

பீல் பகுதியில் எங்சக எப்படி உங்களுக்கான சகாவிட் தடுப்பூசி வசலுத்திக்வகாள்வது என்பது
பற்றிய சைலும் தகவல்களுக்கு வருமக தரவும்: peelregion.ca/coronavirus/vaccine/.
ஒன்ட்டாாிசயாமவ பாதுகாப்பாக திறப்பதற்கான திட்டத்தில் இருக்கின்ற ைாகாை
வழிகாட்டுதல்கமளப் பின்பற்றுவதன் மூலம் ஒருவர் ைீது ஒருவர் அக்கமற வகாள்ளவும்.

-30ஊடக வதாடர்பு
ப்ராம்ப்ட்டன் நகர பன்முக கலாச்சார
ஊடகம்
multiculturalmedia@brampton.ca

