
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

 

ெிதை ெிதைக்கும்  சனிக்கிழதை ைற்றும் தைாட்டதெதைக் காட்சிகளுடன் ெசந்ை 

காைத்தைத் துெங்கும் நாதளக் வகாண்டாடுங்கள்  

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (பிப்ரொி 18, 2020) – இதைா ெசந்ை காைப் பருெம் அருகில் ெந்து ெிட்டது 

அைன் அறிகுறியாக ப்ராம்ப்ட்டன் ைாநகாின் 8 ஆெது ெருடாந்ைிர ”ெிதை ெிதைக்கும்  

சனிக்கிழதையும் தைாட்டதெதைக் கண்காட்சிகளும் ெந்துெிட்டன!  

  

இந்ை ஆண்டுக்கான ”ெிதை ெிதைக்கும்  சனிக்கிழதையும் தைாட்டதெதைக் கண்காட்சிகளும்” 

பிப்ரொி 29 சனிக்கிழதையன்று காதை 10 ைணி முைல் பிற்பகல் 3 ைணி ெதர வசன்ச்சுாி 

கார்டன்ஸ் ாிக்ாிதயஷன் தையத்ைின் அரங்கத்ைில் (Century Gardens Recreation Centre 

Auditorium) நிகழெிருக்கின்றது. நீங்கள் தைாட்ட தெதை வசய்ெைற்கு புைியெதரா அல்ைது 

அைில் ெல்ைதை வகாண்டெதரா என யாராக இருப்பினும், இந்ை குடும்பத்ைினர் 

அதனெருக்குைான நிகழ்ச்சிக்கு அதனெதரயும் ெரதெற்கிதறாம்.  

  

30 க்கும் தைற்பட்ட நிறுெனங்கள் ைங்கள் ையாாிப்புக்கள்/தசதெகதள காட்சிப்படுத்துெைற்வகன 

பங்தகற்கின்றனர்; இைனால், இந்ை நிகழ்ச்சிக்கு ெருதகபுாிபெர்கள், ெல்லுனர்களின் 

கருத்துக்கதளக் தகட்டுப் பைனதடயவும், தைாட்டம் அதைப்பைற்கான ைகெல் வபறவும், 

ஒருெருக்வகாருெர் பகிரவும் ெிதைகதளப் பாிைாறிக்வகாள்ளவும் தைாட்டம் அதைப்பெர்களுடன் 

இதணயவும் ஒரு ொய்ப்பாக  இந்ை நிகழ்ச்சி அதையும்; இது ைட்டுைல்ைாைல், குழந்தைகள் 

தைாட்டக்கதை பற்றி அறிந்து வகாள்ெைற்கான ைனிப்பிாிவும், ெிதைகள் ொங்குெைற்கான  சீடி 

கஃதப யும் (Seedy Café) உள்ளன. 

  

தைாட்டம் அதைப்பைில் ெல்லுனர்களும் கூட பங்தகற்று நான்கு கருத்ைரங்கங்கதள நாள் 

முழுதுைாக நடத்ை முன் ெருகிறார்கள்: 

 

 காதை 10:30 முைல் காதை11:15 ெதர ,  நான்ஸி வைாட்வடக்கி-நீலி (Nancy Lotecki-

Neely, ஜீதரா தெஸ்ட் கலிடான் (Zero Waste Caledon), ைதைப்பு: “வபாருட்கதள ஏன் 

ெிரயம் வசய்ய தெண்டும் ”  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fecocaledon.org%2Fzero-waste-caledon-project%2F&data=02%7C01%7CRobina.Sood%40brampton.ca%7C2d506e3d734244aff11608d7a8c4b20f%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637163435453519757&sdata=rmUePKtWNfiSLLidiGEfwblTeDm7cJtT1b4vD9BcgnM%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fecocaledon.org%2Fzero-waste-caledon-project%2F&data=02%7C01%7CRobina.Sood%40brampton.ca%7C2d506e3d734244aff11608d7a8c4b20f%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637163435453519757&sdata=rmUePKtWNfiSLLidiGEfwblTeDm7cJtT1b4vD9BcgnM%3D&reserved=0


 

 

 காதை 11:30 முைல் ைைியம் 12:15 ெதர, எம்ைா பிக்ஸ் (Emma Biggs), தைாட்டக்கதை 

எழுத்ைாளர் ைற்றும் ொவனாலி உதரயாளர், ைதைப்பு: “ எம்ைாவுடன் தசர்ந்து தைாட்டம் 

அதைத்ைல் ”  

 ைைியம் 12:30 முைல் பிற்பகல் 1:15 ெதர , ப்தரயன் ைில்ெர்ட் (Brian Millward), முன் 

நடத்ைி வசல்லும் ஒருங்கிதணப்பாளர், காடுகதள தைம்படுத்ைி தபாற்றி ெளர்க்கின்ற 

உள்ளூர் அதைப்பு [Local Enhancement and Appreciation of Forests (LEAF)], ைதைப்பு: 

“ைரங்கள், தைனீக்கள் & இைர ெிஷயங்கள்”  

 பிற்பகல் 1:30 முைல் பிற்பகல் 2:15 ெதர, Emma Biggs), தைாட்டக்கதை எழுத்ைாளர் 

ைற்றும் ொவனாலி உதரயாளர், ைதைப்பு: “நகர்ப்புற நிைங்களில்  உணவுப் வபாருட்கள்”  

 

அனுைைி இைெசம் ைற்றும் முைல் 100 ெருதகயாளர்களுக்கு இைெசைாக ஒரு நாற்று 

வகாடுக்கப்படும்.  

  

இந்ை நிகழ்ச்சியானது   ப்ராம்ப்ட்டன் ைாநகர தைாட்டக்கதை வசாதசட்டி (Brampton 

Horticultural Society) யுடன் இதணந்து நடத்ைப்படுகிறது ைற்றும் சீட்ஸ் ஆஃப் தடெர்சிடி 

(Seeds of Diversity) யினால் ஆைரெளிக்கப்படுகிறது; இது கனடா நாட்டின் ஒரு 

அறக்கட்டதளயாகும், ைற்றும் இது ெிெசாயம் ைற்றும் தைாட்டக்கதை ைாெரெியல் 

ஆகியெற்றின்  பரெல்ைன்தைதய தபாற்றிக்காக்க ைன்தன அர்ப்பணித்துக்வகாண்டிருக்கிறது; 

இைதன நடத்துெைற்கான உாிதை வகாண்டெர்கள் ாிதெரா இன்க் (Revera Inc.) நிறுெனம் 

ஆகும்.  

  

ெிபரங்களுக்கு ெருதக ைரவும்: www.brampton.ca/parks.   

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

 

“ப்ராம்ப்ட்டன் பசுதையான ஒரு நகரம் ைற்றும் நைது ைாெரெியல் பரெல்ைன்தையின் 

முக்கியத்துெத்ைின் ைீைான ெிழிப்புணர்தெ அைிகாிப்பைற்காக ஏற்படுத்ைப்பட்டதெதய இந்ை 

ெிதை ெிதைக்கும்  சனிக்கிழதை ைற்றும் தைாட்டதெதைக் கண்காட்சி ஆகிய நிகழ்ச்சிகளாகும்.  

வைாழில்சார் ெல்லுனர்கள் இருப்பைால், குழந்தைகளும் கூட உணவுப்வபாருட்கதள 

தபாற்றிக்காப்பைற்கான கல்ெி வபறுெதுடன், அதனத்து ெயைினருக்கும் பரெசமூட்டும் ஒரு 

கல்ெிதய அளிக்கும் நிகழ்ச்சியாகிறது.!” 

- தபட்ாிக் ப்ரவுன், தையர், ப்ராம்ப்ட்டன் ைாநகரம் 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.emmabiggs.ca%2F&data=02%7C01%7CRobina.Sood%40brampton.ca%7C2d506e3d734244aff11608d7a8c4b20f%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637163435453519757&sdata=LB9fGajsc9R7O1rtfsjzijmQu9o7fdD8idOoYsnweZI%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.emmabiggs.ca%2F&data=02%7C01%7CRobina.Sood%40brampton.ca%7C2d506e3d734244aff11608d7a8c4b20f%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637163435453519757&sdata=LB9fGajsc9R7O1rtfsjzijmQu9o7fdD8idOoYsnweZI%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.yourleaf.org%2Fstaff&data=02%7C01%7CRobina.Sood%40brampton.ca%7C2d506e3d734244aff11608d7a8c4b20f%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637163435453529750&sdata=pUPJZF6mhEMmPq0L5ClIRZ%2B26zrMu%2Ba52UprJeZEfy4%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.yourleaf.org%2Fstaff&data=02%7C01%7CRobina.Sood%40brampton.ca%7C2d506e3d734244aff11608d7a8c4b20f%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637163435453529750&sdata=pUPJZF6mhEMmPq0L5ClIRZ%2B26zrMu%2Ba52UprJeZEfy4%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.yourleaf.org%2Fstaff&data=02%7C01%7CRobina.Sood%40brampton.ca%7C2d506e3d734244aff11608d7a8c4b20f%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637163435453529750&sdata=pUPJZF6mhEMmPq0L5ClIRZ%2B26zrMu%2Ba52UprJeZEfy4%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.emmabiggs.ca%2F&data=02%7C01%7CRobina.Sood%40brampton.ca%7C2d506e3d734244aff11608d7a8c4b20f%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637163435453519757&sdata=LB9fGajsc9R7O1rtfsjzijmQu9o7fdD8idOoYsnweZI%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.emmabiggs.ca%2F&data=02%7C01%7CRobina.Sood%40brampton.ca%7C2d506e3d734244aff11608d7a8c4b20f%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637163435453519757&sdata=LB9fGajsc9R7O1rtfsjzijmQu9o7fdD8idOoYsnweZI%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.emmabiggs.ca%2F&data=02%7C01%7CRobina.Sood%40brampton.ca%7C2d506e3d734244aff11608d7a8c4b20f%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637163435453519757&sdata=LB9fGajsc9R7O1rtfsjzijmQu9o7fdD8idOoYsnweZI%3D&reserved=0
https://bramptonhort.org/
https://bramptonhort.org/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwjmxszpmbbnAhUUYoYKHVUpCXMYABAAGgJ2dQ&ohost=www.google.com&cid=CAASE-RogLa3RwoUcdWRYdDw5iYCI2E&sig=AOD64_1HdL2SUoyDNrKzC_T7bKakeP4Lcw&q=&ved=2ahUKEwiSk8TpmbbnAhUlq1kKHUJhAUcQ0Qx6BAgNEAE&adurl=
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwjmxszpmbbnAhUUYoYKHVUpCXMYABAAGgJ2dQ&ohost=www.google.com&cid=CAASE-RogLa3RwoUcdWRYdDw5iYCI2E&sig=AOD64_1HdL2SUoyDNrKzC_T7bKakeP4Lcw&q=&ved=2ahUKEwiSk8TpmbbnAhUlq1kKHUJhAUcQ0Qx6BAgNEAE&adurl=
http://www.brampton.ca/parks


 

 

“கடந்ை ஆண்டில், ”ெிதை ெிதைக்கும்  சனிக்கிழதை ைற்றும் தைாட்டதெதைக் கண்காட்சி” ஆகிய 

நிகழ்ச்சிகளுக்கு 1,100 க்கும் தைைானெர்கள் ெருதக புாிந்ைனர். குறிப்பாக பசுதை பற்றிய ஒரு 

ஆர்ெத்ைிதன ஒருெர் வகாண்டிருந்ைால், அெதரப் தபான்ற அதனெதரயும் இந்ை நிகழ்ச்சியில் 

கைந்துவகாள்ள தெத்து ெசந்ை காை ெிதை ெிதைக்கும்   நிகழ்ச்சியில் பங்தகற்கச் வசய்து, ப்ராம்ப்ட்டன் 

நகதர இன்னும் பசுதையாக்க உற்சாகப்படுத்துகிதறாம்.” 

- பால் ெின்வசண்ட் , ப்ராந்ைிய கவுன்சிைர் ைற்றும் ைதைெர், வபாதுப்பணிகள் ைற்றும் 

வபாறியியல் துதற, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

"ப்ராம்ப்ட்டன் தைாட்டக்கதை வசாதசட்டியானது, ப்ராம்ப்ட்டன் ைாநகர நிர்ொகத்துடன் 

ைீண்டும் ஒரு முதற இதணந்து 8 ஆம் ஆண்டு ”ெிதை ெிதைக்கும் சனிக்கிழதை ைற்றும் 

தைாட்டதெதை கண்காட்சிதயக் வகாண்டாடுெைில் பரெசைதடகிறது. இந்ை நிகழ்ச்சி 

முழுக்கவுதை தைாட்டம் அதைப்பது , சுற்றுச்சூழதைப் தபாற்றிக்காத்து நிதைக்க தெப்பது 

ஆகியதெ பற்றியைாகும்; அதை சையம் சமுைாயம் சார்ந்ை ைக்கள் ைாங்கள் ொழும் பகுைிதய 

வசழுதையாக ெளர்ப்பைன் முக்கியத்துெத்தைக் கற்றுக்வகாள்ெைற்காக அெர்கதள ஒன்று 

ைிரட்டவும் வசய்கிறது..” 

- கதரால் ஸ்ப்ராவகட் (Carole Spraggett), ைதைெர், ப்ராம்ப்ட்டன் தைாட்டகதை 

வசாதசட்டி  

 

-30- 

கனடா நாட்டில் ைிக ெிதரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் ைன் ெசத்ைில் 650,000 ைக்கதளயும் 70,000 

ெணிக அதைப்புக்கதளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்ைிலும் வபாதுைக்கதள ைனத்ைில் தெத்தை 

வசய்கின்தறாம். பைைரப்பட்ட சமுைாயத்ைினர் எங்களுக்கு ெலு தசர்க்கின்றனர், முைலீட்தட நாங்கள் ஈர்க்கிதறாம், 

வைாழில்நுட்பாீைியில் ைற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீைியிைான புதுதைப் பதடத்ைலில் முன்னணி ெகிப்பைற்கான பயணத்ைில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிதறாம். பாதுகாப்பான, நிதைத்து நிற்கெல்ை ைற்றும் வெற்றிகரைான  ஆதராக்கியைிக்க ஒரு நகதரக் 

கட்டதைப்பைற்கான ெளர்ச்சிப்பாதையில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிதறாம்.  Twitter, Facebook, ைற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

எங்களுடன் இதணயுங்கள்.   www.brampton.ca இல் இன்னும் வைாிந்துவகாள்ளுங்கள். 

 

 

 

  

 

 

ஊடக வைாடர்பு 

தைானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிதணப்பாளர், ஊடகம் & சமுைாய  ஈடுபாடு 

யுக்ைிாீைியான ைகெல் வைாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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

  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
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