
 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக  

குடும்ப ென்முறைறை ஒரு முடிவுக்கு வகாண்டுெருெதற்காக வபாதுமக்களுக்கு 

கல்ெிைைிவு புகட்டல் மற்றும் ெிழிப்புணர்வு பிரச்சாரம் மமற்வகாள்ெதற்காக 

ப்ராம்ப்ட்டன் மாநகரம் பங்மகற்பாளர்கறள நாடுகிைது  

 ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஜனொி 29, 2020) – ப்ராம்ப்ட்டன் மாநகர மன்ைக் குழுொனது, அதன் மன்ைக் 

கூட்டத்தில், பிராந்திைக் கவுன்சிலராகிை மராவெனா சாண்ட்மடாஸ் அெர்களால் முன்றெக்கப்பட்ட ஒரு 

மமசாதாவுக்கு அங்கீகாரம் அளித்தது;  இதன்படி, பீல் பிராந்திை மபாலீஸ், பீல் பிராந்திைம் மற்றும் 

சமுதாை நிறுென அறமப்புகள் ஆகிைறெ ஒன்று மசர்ந்து, ப்ராம்ப்ட்டன் மற்றும் பீல் பிராந்திைத்தில் 

குடும்ப ென்முறைறை ஒரு முடிவுக்கு வகாண்டுெருெதற்காக, வபாதுமக்களுக்கு கல்ெிைைிவு புகட்டல் 

மற்றும் ெிழிப்புணர்வு பிரச்சாரம் ஆகிைறெ மமற்வகாள்ளப்படும்.  

வசப்டம்பர் 2019 இல், குடும்ப ென்முறைைால் பாதிக்கப்பட்மடாருக்காக  மசறெகறள அளிக்கின்ை 

நிகழ்ச்சித் திட்டங்களுக்கு வதாடர்ந்து ஆதரவு அளிக்கவும், அெர்களுடன் மசர்ந்து பணிைாற்ைவும் ஒரு 

மமசாதா ஏகமனதாக நிறைமெற்ைப்பட்டது; இந்த நிகழ்ச்சித் திட்டங்களில் வபண்கள் மீதான 

துன்புறுத்தலுக்கு எதிரான பீல் கமிட்டி [Peel Committee Against Woman Abuse (PCAWA)], மசஃப் வசன் 

ட்டர் ஆஃப் பீல் (Safe Centre of Peel) மற்றும் ெிக்டிம் சர்வீசஸ் ஆஃப் பீல் (Victim Services of Peel) 

ஆகிைறெயும் அடங்கும். 

கடந்த ஆண்டில், 100க்கும் மமற்பட்ட குடிைிருப்புொசிகள், மாநகர அலுெலர்கள் மற்றும் மதர்தலில் 

மதர்ந்வதடுக்கப்பட்ட அலுெலர்கள் ஆகிமைார்,  PCAWA ெினால்  சிட்டி ஹாலில் (City Hall) முன்னணி 

ெகித்து நடத்தப்பட்ட மடக் மபக் தி றநட் (Take Back the Night) எனும்  இைக்கத்தில் பங்மகற்ைனர். 

ாீஜன் ஆஃப் பீல் (Region of Peel) எனும் அறமப்பினால் ெழிநடத்தப்பட்ட சமுதாைப் பாதுகாப்பு மற்றும் 

நல்ொழ்வுக்கான கட்டறமப்பின் தறலறமத்துெ இைக்கத்தில்  (Community Safety and Well-being 

System Leadership Table) ப்ராம்ப்ட்டன் மாநகரம் பங்மகற்கிைது. இந்த கட்டறமப்பின் தறலறமத்துெ 

இைக்கத்தின் முழுக்கெனமும் ாீஜன் ஆ பீல்  (Region of Peel) பகுதிக்குள்ளாக, சமுதாைத்தினாின் 

பாதுகாப்பு மற்றும் நல்ொழ்ெில் ஏதிர்மறை பாதிப்பு உண்டாக்குகின்ை பிரச்சறனகளுக்கான  ஆணி 

மெர்கறளக் கண்டைிந்து, அெற்றுக்கு தீர்வுகாணும் ெறகைிலான யுக்திகறள உருொக்கி 

நறடமுறைப்படுத்துெமதைாகும். இந்தக் குழுெின் ஒரு வபாிை வசைலானது, குடும்ப ென்முறை என்னும் 

பிரச்சறனக்கு தீர்வு காண்பதற்வகன்மை அர்ப்பணிக்கப்பட்டது;  இதற்கு குடும்ப ென்முறைக்கு எதிரான 

வசைல் இைக்கம் என்னும் வபைாிடப்பட்டது.   

பீல் பிராந்திை மபாலீஸ் (Peel Regional Police) என்பது  ப்ராம்ப்ட்டன் குடிைிருப்பு ொசிகளுக்கான 

பலதரப்பட்ட தகெல்கள் மற்றும்  உள்ளூாில் கிறடக்கின்ை ஆதாரெளங்கறள ெழங்குகிைது; அெற்ைில் 

அடங்குபறெ: உதெி நாடுெதற்கான பாதுகாப்பான இடங்கள், தங்கறெக்கும் இடங்கள், சமுதாை 



 

 

மட்டத்திலான ஆமலாசறனைளித்தல், நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் மற்றும் ஆதரெளிக்கும் மசறெகள், 

குழந்றதகள் மற்றும் ெைதாமனாருக்கான சட்ட ஆமலாசறனக்கான ெசதிகள். 

பிப்ரொி 5, 2020 மததிைன்று, கவுன்சிலின் ஒப்புதறலத் வதாடர்ந்து, இந்த பிரச்சாரத்றத முழுவீச்சில் 

மமற்வகாள்ெதற்கும், குடும்ப ென்முறைறை முடிவுக்குக் வகாண்டுெருெதற்கும், அறனெருக்கும் 

பாதுகாப்பான ஒரு நகரத்றத உருொக்குெதற்கும்  இந்த மாநகரமானது தங்களுடன் மசர்ந்துவகாண்ட  

பீல் பிராந்திைம் (Region of Peel), பீல் பிராந்திை காெல்துறை (Peel Regional Police) மற்றும் இதர சமூக 

அறமப்புகள் உள்ளிட்ட அறனத்து உள்ளூர் பங்குதாரர்களுடன் வநருக்கமாக வசைல்படும். 

அைிஞர் கூற்றுக்கள் 

“வீட்டு ென்முறைறை முடிவுக்குக் வகாண்டுெருெது பிராம்ப்டன் நகர சறபக்கு முக்கிைமான ஒரு 

காாிைமாகும். ஆமராக்கிைமான மற்றும் பாதுகாப்பான சமூகத்றத உருொக்குெதற்காக இந்தக் கவுன்சில் 

வசைல்படும் அமத மெறளைில், குடும்ப  ென்முறை பற்ைிை வபாது ெிழிப்புணர்றெ ஏற்படுத்துெதற்கும், 

அதறன வதாிைப்படுத்த  ஊக்குெிக்கவும் மெண்டும்;  ப்ராம்ப்ட்டன் குடிைிருப்பாளர்களின் 

உணர்வுாீதிைான மற்றும் நிதி ாீதிைான துஷ்பிரமைாகங்கறள எதிர்த்துப் மபாராடுெதற்கும் 

பிராந்திைஅரசு மட்டத்திலும் மற்றும் பீல் பிராந்திை காெல்துறைைிலும்  எங்களுடன் கூட்டாக 

வசைல்படுபெர்களுடன் இறணந்து பணிைாற்ை நாங்கள் அதிகம் முைற்சி வசய்மொம்.” 

-        மபட்ாிக் பிரவுன், மமைர், ப்ராம்ப்ட்டன் மாநகரம் 

“குடும்ப ென்முறை என்பது ப்ராம்ப்ட்டனில் சமூக பாதுகாப்பு பற்ைி அதிகாித்து ெரும்  கெறலைாகும். 

குடும்ப ென்முறைறை எதிர்த்துப் மபாராடுெதில் அதுபற்ைிை அைிவு மற்றும் ெிழிப்புணர்வு ஆகிைறெ  

பங்களிப்பு ெிஷைங்களாக இருந்து, சிக்கறலக் றகைாள்ெதற்கான முக்கிை வசைல்பாட்டு உத்திகளாகவும் 

உள்ளன; அதனால்தான் ஒரு வபாது ெிழிப்புணர்வு பிரச்சாரத்றத உருொக்குெதற்கான ஆதார 

ெளங்கறள நாங்கள் முடுக்கி ெிடுகிமைாம். குடும்ப ென்முறை வதாடர்பான துஷ்பிரமைாகம் மற்றும் 

அதனால் ஏற்படும் மரணங்கள் கெறலக்குாிைறெைாகும் மற்றும் முற்ைிலும் நிைாைமற்ைறெைாகும். 

அறனெரும் எங்கு  இதற்கான ஆதரறெப் வபை முடியும் மற்றும் அந்த ஆதரெினிறன எந்த அளவுக்கு 

அதிகாிக்க முடியும் என்பறத ஒவ்வொருெருக்கும் வதாிை றெக்க மெண்டும் என்றும் நாங்கள் 

ெிரும்புகிமைாம்.” 

-        மராவெனா சான்ட்மடாஸ், தறலெர், சமூக மசறெகள்; பிராந்திை ஆமலாசகர், ொர்டுகள் 1 & 5, 

ப்ராம்ப்ட்டன் மாநகரம் 

“குடும்ப ென்முறைக்கு ஆளாகக்கூடிை வபண்களுக்கு, ெிழிப்புணர்றெ ஏற்படுத்துெதற்கும் கூட்டு மசர்ந்து 

அெர்கறளப் பாதுகாப்பதற்கும் சமூக அறமப்புகளுடன் கூட்டு மசருெது ப்ராம்ப்ட்டன் மாநகரத்திற்கு 

மிகவும் முக்கிைமானது என்று நான் நிறனக்கிமைன்.” 



 

 

-        பல்மதவ் முட்டா, த்றலறம வசைல் அதிகாாி, பஞ்சாபி சமுதாை சுகாதார மசறெகள் அறமப்பு 

“ென்முறைைற்ை அறமதிைான ொழ்க்றக ொழ அறனெரும் தகுதிைானெர்கள். எங்கள் சமுதாைத்தில் 

இருக்கின்ை வபண்கள் மற்றும் அெர்களின் குழந்றதகளின் ொழ்க்றகைில் ென்முறைறை அகற்றுெதில் 

நம் அறனெருக்குமம முக்கிை பங்கு இருக்கிைது." 

-        ஷமரான் ஃப்ளாய்ட், வசைல் இைக்குனர், இன் ட்வடாிம் ப்மளஸ் 

“இந்த முக்கிைமான காரணத்திற்காக ப்ராம்ப்ட்டன் நகர அலுெலர்கள் வதாடர்ந்து அர்ப்பணிப்புடன் 

உள்ளனர் மற்றும் குடும்ப ென்முறைகறள முடிவுக்குக் வகாண்டுெருெதற்கு உள்ளூர் 

பங்களிப்பாளர்களுடன் ஒத்துறழக்கின்ைனர். சமுதாைம், மற்றும் எங்கள் பிராந்திை அரசு மற்றும் சட்ட 

அமலாக்க பங்களிப்பாளர்களுடன் மசர்ந்து, வபாது மக்களுக்கான இந்த அைிறெ ெளர்த்து,  

ெிழிப்புணர்வு பிரச்சாரத்றத நாங்கள் மமற்வகாள்ளும் சமைத்திமலமை, சமூக பாதுகாப்பு மற்றும் 

நல்ொழ்வுக்கான கட்டறமப்பின் தறலறமத்துெம்(Community Safety and Well-being System 

Leadership Table)  மூலம் ஏற்கனமெ நறடவபற்று ெரும் முக்கிைமான பணிகறள ெிாிவுபடுத்திைொறும் 

இருக்கிமைாம்.” 

-        மடெிட் மபர்ாிக், தறலறம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் மாநகரம் 
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கனடா நாட்டில் மிக ெிறரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்ைான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 650,000 மக்கறளயும் 70,000 

ெணிக அறமப்புக்கறளயும் வகாண்டிருக்கிைது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாிைத்திலும் வபாதுமக்கறள மனத்தில் றெத்மத 

வசய்கின்மைாம். பலதரப்பட்ட சமுதாைத்தினர் எங்களுக்கு ெலு மசர்க்கின்ைனர், முதலீட்றட நாங்கள் ஈர்க்கிமைாம், 

வதாழில்நுட்பாீதிைில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதிைிலான புதுறமப் பறடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பைணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிமைாம். பாதுகாப்பான, நிறலத்து நிற்கெல்ல மற்றும் வெற்ைிகரமான  ஆமராக்கிைமிக்க ஒரு நகறரக் 

கட்டறமப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பாறதைில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிமைாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகிைெற்ைில் 

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

 
 

ஊடக வதாடர்பு 

மமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிறணப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாை  

ஈடுபாடு 

யுக்திாீதிைான தகெல் வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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