
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக  

                    

 ப ாக்குெரத்து வெய்தல், தீத்தடுப்பு மற்றும் அெெர கால பெவெகள் ஆகியவெ 

ப ான்ற, ப்ராம்ப்ட்டன் மாநகர துவறயில் இருக்கும் பெவலொய்ப்புக்கள்  ற்றிய 

வதாழில் ாவத கண்காட்ெிவய இம்மாநகரம் நிகழ்த்தெிருக்கிருக்கிறது.  

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON ( ிப்ரொி 7, 2020) –  ப ாக்குெரத்து வெய்தல், தீத்தடுப்பு மற்றும் அெெரகால 

பெவெகள் ப ான்ற, ப்ராம்ப்ட்டன் மாநகர அவமப் ில் கிவடக்கெிருக்கின்ற பெவல ொய்ப்புகள்  ற்றி 

வதாிந்து வகாள்ெதற்கான ஒரு ெிறந்த ொய்ப்வ  உ பயாகித்துக்வகாள்ள,  ப்ராம்ப்ட்டன் மாநகரப் 

 ணியாளர்களுடன் இவணயுங்கள்: இது ெரெிருக்கும்  ிப்ரொி 25 ஆம் பததியன்று மாவல 3 மணி முதல் 

8 மணி ெவர கிறிஸ் கிப்ஸன் ாிக்ாிபயஷன் (Chris Gibson Recreation Centre) வமயத்தில் 

நவடவ றவுள்ளது. 

ஒரு ப ருந்வத இயக்குெது மற்றும் வகாழுந்துெிட்டு எாியும் வநருப்வ  அவணப் து ஆகியவெ இந்தத் 

துவறயின் நன்கு வதாிந்த  ணிகள் என்றப ாதும், இந்தக் குழுெின் முக்கியமான பெறு  ல  தெிகளும் 

 ல எண்ணிக்வகயில் உள்ளன. இந்த மாநகரமானது வமக்கானிக்குகள், முன்னின்று தீயவணப் ெர்கள், 

நிர்ொகிகள் ஆகிபயாவர  ணியமர்த்துகிறது.  தகெல் வதாழில்நுட் ம், பமப் ிங் (இடம் பதடி 

கண்டு ிடித்தல்), ொடிக்வகயாளர் பெவெ, வ ாதுமக்களுக்கு ெிழிப்புணர்வுக் கல்ெி மற்றும்  ல  ணி 

ொய்ப்புக்களும் உள்ளன. 

மாநகாின் வதாழிற் ாவதக் கண்காட்ெியில் நீங்கள் வதாிந்து வகாள்ளக்கூடிய ெிஷயங்கள்: 

 ப ாக்குெரத்து வெய்தல் மற்றும் தீத்தடுப்பு ஆகியெற்றில் இருக்கும் வதாழில் ாவதகள் மற்றும் 

ெளர்ச்ெிக்கான ெந்தர்ப் ங்கவளப்  ற்றி அறியலாம் 

 இந்தக் குழுக்களில் தற்ப ாது  னியாற்று ெர்களிடம்  ல வீரக் கவதகவள நீங்கள் 

பகட்டறியலாம் 

 உங்கவளப்  ற்றிய சுய ெி ரத்வத ெிறப் ாக எடுத்துக் கூறும் ெவகயில்  ட்டியலிடுெதற்கு 

இலெெமான ஒரு  யிற்ெியில்  ங்கு வகாள்ளுங்கள் – உங்கவளப்  ற்றிய சுயெி ரப் 

 ட்டியவலக் வகாண்டு ொருங்கள்;  இங்கிருக்கும் ெல்லுனர்கள் அதற்கு வமருபகற்ற 

உதவுொர்கள் 

தன்னுணர்ொல் உந்தப் ட்ட  ற்று மிக்க ஒரு குழுவுடன் பெர்ந்தால்  ிரம்மாதமான பெவெகவளக் 

வகாண்டு பெர்க்க முடியும். இப் டியான நிகழ்வு இந்த மாநகருக்கு புதிது; இப் டியான வதாழிற் ாவத 

வகாண்ட பெவல ொய்ப்புக்கவள அதிகாிப் தில் இம்மாநகரம்  ரெெம் வகாள்கிறது. 

கண்காட்ெியின்ப ாது உங்கள் சுயெி ரப்  ட்டியவல இம்மாநகரம் ஏற்க முடியாமல் ப ானாலுபம கூட,  



 

 

தகுதிகள் என்வனன்ன, அெற்றுக்கான பெவல ொய்ப்புக்கள் யாவெ, என் து  ற்றிய தகெல்கவள, 

பெவல பதடுபொருக்கு   ணியாளர்கள் ெழங்குொர்கள். 

கிறிஸ் கிப்ஸன் ாிக்ாிபயஷன்  வமயம் (Chris Gibson Recreation Centre) என் து ெில்லியம்ஸ்  ார்க்பெ 

(Williams Parkway)மற்றும் க்வீன் ஸ்ட்ாீட்(Queen Stree) ஆகியெற்றுக்கு இவடயில் 125,வமக்லாஃப்லின் 

பராடு  (125 McLaughlin Road) இல் அவமந்திருக்கிறது. 

அறியபெண்டிய உண்வமகள் 

 2020 ஆண்டு ஜனொியில்,  கனடா நாட்டில் மிகச்ெிறந்த 300  ணியமர்த்தும் நிறுெனங்கள் 

என,  ஃப ார்ப்ஸ் (Forbes)  த்திாிக்வகயினால் ொிவெப் டுத்தி வெளியிட்ட  கனடா நாட்டின் 

மிகச்ெிறந்த  ணியமர்த்தும் நிறுெனங்கள் 2020 (Canada’s Best Employers 2020), எனும் 

 ட்டியலின்  மூலம்,  ப்ராம்ப்ட்டன் நகரமும் அப் டியான நிறுெனங்களில் ஒன்று என 

அங்கீகாரம் வெய்துள்ளது.  மிக உயர்ந்த ொிவெயில் இருக்கும் 50 அரசுத்துவற பெவெ 

நிறுென்ங்கள் எனும்  ட்டியலில் இரண்டு அவமப்புக்கள் மட்டுபம இடம் வ ற்றுள்ளன; 

அெற்றில்  இந்த மாநகரமும் ஒன்றாக இருக்கிறது. 

 2019 ஆம் ஆண்டு நெம் ர் மாதத்தில், ஐந்து ஆண்டுக்கால  ணியிட   ரெல்தன்வம மற்றும்  

ெெப் டுத்திக் வகாள்ெதற்கான யுக்தி மற்றும்  ணித்திட்டம்  (Workplace Diversity and 

Inclusion Strategy and Work Plan) ஒன்வற ப்ராம்ப்ட்டன் மாநகரம் உருொக்கியது . 

எெவரயும் ஈடு டச்வெய்கின்ற, தனது வொந்த மக்கவள ெளர்ச்ெிவ றச்வெய்து 

வகாண்டாடுகின்ற, மற்றும்  லதரப் ட்ட  ணியாளர்கவளயும் தன்ெெம் ஈர்த்துக்வகாள்கின்ற 

ெவகயிலான கலாச்ொரத் தன்வம வகாண்ட நிறுெனங்கவள , ப ாற்றி ெளர்ப் தற்கான 

ொய்ப்புக்கவளயும் இம்மாநகரம் அவமத்துக் வகாடுக்கிறது. 

அறிஞர் பமற்பகாள்கள் 

“நன்கு நிர்ொகம் வெய்யப் டும் ஒரு நகாில் நவீனமான,  லதரப் ட்ட, அவனத்தும் அடங்கிய  ணியாளர் 

குழு இருக்கும் – இதுபெ   ஐந்து ஆண்டுக்கால  ணியிட   ரெல்தன்வம மற்றும்  ெெப் டுத்திக் 

வகாள்ெதற்கான யுக்தி (Workplace Diversity and Inclusion Strategy) யின் முக்கிய அம்ெமாகும். 

அப் டித்தான், ப்ராம்ப்ட்டன் மாநகர ெமூகத்தினருக்கான பெவெப் ணியில் இருக்கும்  ணிக்குழுவுடன் 

பெர்ந்து நாம் ெளர்ந்துவகாண்டிருக்கிபறாம் .” 

-        ப ட்ாிக்  ிரவுன், பமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் மாநகரம், 

“நமது குழுொனது நமது குடியிருப்புொெிகளுக்கு  லன்கவளச் பெர்ப் ிப் தில்  ரெெம் வகாள்கிறது. நமது 

ெமூகத்வத  ிரதிநிதித்துெம் வெய்யும் மக்கவள ஈர்த்து நமது மதிப்புக்கவள அெர்களுடன்  கிர்ந்து 

வகாள்ெதன் மூலம்  மாநகர  ணியாளர்கள் வெழிப் வடயக்கூடிய ஒரு  ணிச்சூழல் 

உருொகிறது.  ப்ராம்ப்ட்டன் மாநகரத்திற்கான ஒரு மாற்றத்வத உண்டாக்க உங்களுக்குள் ஒரு உந்துதல் 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.forbes.com%2Fcanada-best-employers%2F%23424046d241f0&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C217c6d319ba244b96a3108d7ac0fd58c%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637167057019300696&sdata=SlRlJC7o8zgYis29KwV2gS4aW8tJ3cAjuvd9A7rIFGk%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.forbes.com%2Fcanada-best-employers%2F%23424046d241f0&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C217c6d319ba244b96a3108d7ac0fd58c%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637167057019300696&sdata=SlRlJC7o8zgYis29KwV2gS4aW8tJ3cAjuvd9A7rIFGk%3D&reserved=0


 

 

இருக்குமானால்,  முதன்முதலாக நவடவ றெிருக்கும் வதாழிற் ாவதக்கான கண்காட்ெிக்கு ெந்திருந்து 

ப ாக்குெரத்து வெய்தல், தீத்தடுப்பு மற்றும் அெெரகால பெவெகளில் இருக்கும் பெவல ொய்ப்புக்கள் 

 ற்றி வதாிந்து வகாள்ள நான் உங்கவள உற்ொகப் டுத்துகிபறன்.” 

-          படெிட் ப ர்ாிக், தவலவம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் மாநகரம் 
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கனடா நாட்டில் மிக ெிவரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெெத்தில் 650,000 மக்கவளயும் 70,000 

ெணிக அவமப்புக்கவளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வெய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வ ாதுமக்கவள மனத்தில் வெத்பத 

வெய்கின்பறாம்.  லதரப் ட்ட ெமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு பெர்க்கின்றனர், முதலீட்வட நாங்கள் ஈர்க்கிபறாம், 

வதாழில்நுட் ாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுவமப்  வடத்தலில் முன்னணி ெகிப் தற்கான  யணத்தில் நாங்கள் 

வென்றுவகாண்டிருக்கிபறாம்.  ாதுகாப் ான, நிவலத்து நிற்கெல்ல மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆபராக்கியமிக்க ஒரு நகவரக் 

கட்டவமப் தற்கான ெளர்ச்ெிப் ாவதயில் நாங்கள்  ங்கு ெகிக்கிபறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

எங்களுடன் இவணயுங்கள்.   www.brampton.ca இல் இன்னும் வதாிந்துவகாள்ளுங்கள். 

 
ஊடக வதாடர்பு 

பமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிவணப் ாளர், ஊடகம் & ெமுதாய  ஈடு ாடு 

யுக்திாீதியான தகெல் வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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