
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக   

நகரத்தின் அண்டட அயலில் ொழ்பெர்கடள பபாற்றிக் காக்கும் திட்டமானது, 

2020 ஆம் ஆண்டில் வமய்நிகர் நிகழ்ச்சியாகிறது 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஜூடை 27, 2020) – நகரத்தின் அண்டட அயலில் ொழ்பெர்கடள பபாற்றிக் காக்கும் 

திட்டமானது, ஆகஸ்ட் 4, 2020 வசவ்ொய்க்கிழடமயன்று மீண்டும் நிகழெிருக்கிறது. இந்த ெருடம் 

பணியாளர்கள் மற்றும் குடியிருப்பு ொசிகளின் சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பிடனக் கருத்தில் வகாண்டு 

இந்த நிகழ்ச்சி ஆன்டைனில் நடக்கெிருக்கிறது. 

அண்டட அயலில் ொழ்பெர்கடள பபாற்றிக் காக்கும் திட்டமானது, வபாதுமக்களின் பரஸ்பர 

ஈடுபாட்டட பமம்படுத்தவும், குடியிருப்புொசிகள் தங்கள் அண்டட அயலில் இருப்பெர்கடள 

உயர்த்துெதில் வசயல்பாட்டுடன் பங்காற்றவும், மற்றும் கிடடக்கின்ற ஆதாரெளங்கடளக் வகாண்டு 

அெர்களுடன் இடணக்கவும் இைக்கு டெத்துள்ளது. தங்கள் அண்டட அயைாடரப் பற்றி 

குடியிருப்புொசிகள் இன்னும் அதிகமாக வதாிந்துவகாண்டு அெர்களுக்கு  முக்கியமானது எது என்படத 

அறிந்து ெழங்க முடியும்; இதடன ஆன்டைனில் வசய்யைாம்: 

• வமய்நிகர் நடடப்பயிற்சிகள் – முன்னபம பதிவு வசய்யப்பட்ட 15 நடடப்பயிற்சிகள் திட்டமிட்ட 

பததிகளில்  நகாின் ெடைத்தளத்தில் பதிபெற்றப்படும்.  இந்த நடடப்பயிற்சிகடள வமய்நிகர் 

முடறயில் வசய்யுமாறு குடியிருப்புொசிகளுக்கு உற்சாகமளிக்கப்படுகிறது; அல்ைது 

வகாடுக்கப்படும் உதெிகடளக் வகாண்டு உடல்ாீதியான சமூக ெிைகடைப் பபணியபடிபய இந்த 

நடடப்பயிற்சிகடள அெரெராகபெ தனித்தனியாகவும் வசய்யைாம். 

• அண்டட அயைார் பற்றிய கருத்தாய்வு – நகர நிர்ொகமானது சமுதாயத்தில் இருக்கின்ற அண்டட 

அயைார் பற்றியும் குடியிருப்புொசிகள் அெர்களுடன் எப்படி பரஸ்பர வசயல்புாிகிறார்கள் எனவும்  

புாிந்துவகாள்ள ெிரும்புகிறது. தங்கள் பகுதிக்வகன இருக்கும் ஆன்டைன் கருத்தாய்ெில் பங்கு பற 

குடியிருப்புொசிகள் உற்சாகம் அளிக்கப்படுகிறார்கள். 

• ஆன்டைன் பமப்பிங் கருெி – ஆன்டைன் பமப்பிங் கருெி என்பது, கிடடக்கும் ொய்ப்புக்கள், 

தங்கள் கெடைகள் மற்றும் தங்கள் அண்டட அயலில் ஏற்படும் மாற்றங்கடள இனம் 

கண்டுவகாள்ள குடியிருப்புொசிகளுக்கு உதவும்.  

அண்டட அயலில் இருப்பெர்கடளப் பபாற்றிக் காப்பது பற்றிய பமலும் தகெல்களுக்கும், அண்டட 

அயலில் பமற்வகாள்ளப்படெிருக்கும் வமய்நிகர் நடடப்பயிற்சிக்கான பட்டியலுக்கும் ெருடக 

தரவும்: www.brampton.ca/neighbourhoods.  

ெிடரொன கூற்றுக்கள் 

• ப்ராம்ப்ட்டன் 2040 வதாடைபநாக்குப்பார்டெயின் ஒரு வசயைாக அண்டட அயைாடரப் பற்றிய 

முழுடமயானவதாரு  தணிக்டகயானது  இனம் காணப்பட்டது. அண்டட 

அயைாடரப்பபாற்றிக்காப்பது எனும் நிகழ்ச்சித்திட்டமானது 2019 ஆம் ஆண்டில் துெக்கப்பட்டது; 

http://www.brampton.ca/neighbourhoods


 

 

இது சமுதாயத்தினர் தரும் பின்னூட்டக்கருத்துக்கடள மனத்தில் வகாண்டு  கிடடக்கின்ற 

ஆதாரெளங்கள் பற்றி குடியிருப்புொசிகளுக்கு வதாிெிப்பது  மற்றும் உள்ளூர் அண்டட 

அயைாருக்வகனபெ தனித்துெமாக  நீண்டகாை  உபபயாகத்திற்கான வசயல்திட்டத்டத ெகுப்பது  

ஆகியெற்டற பமற்வகாள்கிறது. 

• 2019 ஆம் ஆண்டில் நகர நிர்ொகமானது, அண்டட அயைாடரப் பபாற்றிக் காப்படத 

ெலியுறுத்துகின்ற 11  நடடப்பயணங்கடள ஏற்பாடு வசய்தது; இதில் 400 க்கும் பமற்பட்ட 

குடியிருப்புொசிகள் கைந்துவகாண்டனர். 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

“ப்ராம்ப்ட்டன் நகரமானது ஒரு பைகைடெ வகாண்ட நகரம்; அண்டட அயைார் என ெரும்பபாது, நமது 

குடியிருப்பாளர்கள் அெர்கடள தங்கள் வீட்டார் என்றுதான் கருதுகிறார்கள்; இந்த ெடகயில் அெர்கள் 

ெல்லுநர்கபள. அண்டட அயைாடரப் பபாற்றிக் காக்கும் நிகழ்ச்சித் திட்டமானது ப்ராம்ப்ட்டன்ொசிகள் 

தங்கள் சமூகத்தில் பரஸ்பர ஈடுபாடு காட்டுெதற்கான புதுடமயான ொய்ப்புகடள ெழங்குகிறது; பமலும் 

இந்த ஆண்டு பதர்ந்வதடுக்கப்பட்ட 15 பகுதிகளில் ெசிக்கின்ற எெர் ஒருெரும் வமய்நிகர் 

நடடப்பயணங்கடளச் வசய்து, அண்டட அயைார் பற்றிய கருத்தாய்வுகளிலும் கைந்துவகாண்டு 

ஆன்டைன் பமப்பிங் கருெியின் மூைம் தங்கள் கருத்துக்கடள வதாிெிக்க ஊக்குெிக்கிபறன்.” 

 

- பபட்ாிக் ப்ரவுன், பமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“COVID-19 வதாற்று பரெலிலிருந்து நகரம் வதாடர்ந்து மீண்டு ெந்தொபற, ெசதியடமப்புக்கடள  

முடிந்தெடர மீண்டும் திறக்கும் சமயத்தில், சமூகப் பாதுகாப்பு என்பது மிகவும் முக்கியமானது. இந்த 

ஆண்டின் அண்டட அயைாடரப் பபாற்றிக்காக்கும் நிகழ்ச்சித்திட்டமானது, உள்ளூாின் 15 

சுற்றுப்புறங்களில் இருக்கின்ற குடியிருப்பாளர்கள் தங்கள் கருத்துக்கடள வெளிப்படுத்த ஒரு 

பாதுகாப்பான ெழிடய ெழங்கும், பமலும் நிடைத்து நிற்கெல்ை சமூகங்கடள உருொக்குெதில் நகர 

நிர்ொகத்திற்கு வதாடர்ந்து உதவும்.” 

- மார்ட்டின் வமவடய்பராஸ், பிராந்திய கவுன்சிைர் ொர்டுகள் 3 & 4; தடைடமப் வபாறுப்பு, திட்டமிடல் 

மற்றும் ெளர்ச்சிக்குழு, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“அண்டட அயைாடர பபாற்றிக் காக்கும் திட்டமானது, குடியிருப்பாளர்கள் தங்கள் சமூகத்தில் தாங்கள் 

பநசிக்கும் ெிஷயத்டதப் பகிர்ந்து வகாள்ளவும், ெரெிருக்கும் திட்டங்கடளப் பற்றி அறிந்துவகாள்ளவும், 

உள்ளூாில் என்ன மாதிாியான மாற்றத்டத  அெர்கள் காண ெிரும்புகிறார்கள் என்பது பற்றிய 

கருத்துக்கடளத் வதாிெிக்கவும் உதவுகிறது. இந்த ஆண்டுக்கான இந்தத் திட்டம் சற்று ெித்தியாசமாகத் 

வதாிந்தாலும், குடியிருப்பாளர்கள் தங்கள் வீடுகளில்  பாதுகாப்பாக இருந்தபடிபய தங்கள் 

அடனெடரயும் ஈடுபடுத்திக்வகாள்ெதன் மூைம் தங்கள் அண்டட அயைாடர உயர்த்த முடியும்.” 

- பபட் ஃபபார்ட்டினி, பிராந்திய கவுன்சிைர், ொர்டுகள் 7 & 8; துடணத்தடைடமப் வபாறுப்பு, திட்டமிடல் 

மற்றும் ெளர்ச்சிக்குழு, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 



 

 

“COVID-19 வதாற்று பரெலின்பபாது ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் ெசிப்பெர்களுக்கு பசடெ வசய்ெதில் நகரம் 

உறுதியாக உள்ளது. அண்டட அயலில் இருப்பெர்கடளப் பபாற்றிக் காக்கும் திட்டத்டத ஆன்டைனில் 

நிகழ்த்தும்பபாது, எங்கள் சமூகத்டத பாதுகாப்பாக டெத்திருக்கும் அபத சமயத்திபைபய, 

குடியிருப்பாளர்கள் தங்களின் பயாசடனகடள அளித்தபடிபய வதாடர்ந்து ஈடுபாடு காட்ட பெண்டும் என 

நாங்கள் எதிர்பநாக்குகிபறாம்.” 

-  படெிட் பபர்ாிக், தடைடம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

  

                  

ஊடக வதாடர்பு 

பமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிடணப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாய ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியான தகெல்வதாடர்பு 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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