
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

 

சர்ெதேச மகளிர் ேின வகாண்டாட்டங்களுக்கு, ப்ராம்ப்ட்டன் மாநகரம் உபசரணை 

ெழங்குகிறது 

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (பிப்ரொி 20, 2020) – ெரெிருக்கும் மார்ச் 8 ஆம் தேேி, ஞாயிற்றுக்கிழணம காணை 10 

மைி முேல் பிற்பகல் 2 மைி ெணர சிட்டி ஹாலில் நடக்கெிருக்கும் உைர்ச்சிணயத் ேட்டிவயழ ணெக்கக் 

கூடிய சர்ெதேச மகளிர் ேின வகாண்டாட்டத்ேில் பங்தகற்க, பிராம்ப்டன் மாநகர அணமப்பினருடன் 

ணகதகார்க்கவும்; இேில் பைிப் பயிற்றுெிப்பு வசய்முணற ெகுப்புகள், வகாண்டாட்டகரமான வீரநணட, 

தநரடி கணைநிகழ்ச்சிகள் நடத்துேல்  மற்றும்  சிற்றுண்டி ெணககள் பாிமாறுேல் ஆகியணெ இடம் வபறும். 

  

தமயர் தபட்ாிக் ப்ரவுன், பிராந்ேிய கவுன்சிைர் தராதெனா சான்ட்தடாஸ், மற்றும் நகர கவுன்சிைர் 

சார்ணமன் ெில்லியம்ஸ் ஆகிதயாரால் உபசரணையளிக்கப்படுகின்ற இந்ேக் வகாண்டாட்டத்ேில் சிட்டி 

டிெியின் கிறிஸ்டினா தஹாதொரன் (Cristina Howorun) அெர்கள் நிகழ்ச்சிகளின் குருொகவும் மற்றும் 

க்வீன்ஸ் ப்ாிெி கவுன்சில் மற்றும் கம்பானியன் ஆஃப் வே ஆர்டர் ஆஃப் கனடா (Queen’s Privy Council 

and Companion of the Order of Canada) ஆக இருக்கின்ற  மாண்புமிகு வசல்ெி ஜீன் அகஸ்டின், முக்கிய 

உணரயாற்றுபெராகவும் இருப்பார்கள். வசல்ெி அகஸ்டின் அெர்கள் 1993 இல் கனடாெின் வபாது 

மன்றத்ேிற்கு தேர்ந்வேடுக்கப்பட்ட முேல் ஆப்பிாிக்க-கனடிய கைப்பின வபண் என்ற ெரைாறு பணடத்ோர். 

 

த ான்ட்டா கிளப் ஆஃப் ப்ராம்ப்ட்டன் மற்றும் கலீடன்  அணமப்பானது காணை 10 மைி முேல் மேியம் 

12 மைி ெணர வோடர்ச்சியான பைிப் பயிற்றுெிப்பு வசய்முணற ெகுப்புகணள இந்ே ொிணசயில் 

ெழங்கும்: 

 

 ெைிகத்ேில் வெற்றிகரமாக ெிளங்கும் வபண்கள்  

 அரசியலில் இருக்கும் சக்ேிொய்ந்ே வபண்கள்  

 பாலின சமத்துெம், வபாதுொன சமத்துெம், ொேம் புாிய துணை புாிேல் ஆகியெற்றுக்காக 

தபாராடுேல்  

 அன்ணனயருக்கு அேிகாரம் ெழங்குேல் 

 இணளஞர் மற்றும் ெளர் இளம் பருெத்ேினணர ஈடுபடுத்துேல்  

 மனம், ஆன்மா, ஆதராக்கியம் மற்றும் நல்ொழ்வு  

 கைாச்சாரம் மே நபிக்ணக வகாண்ட வபண்களுக்கு உற்சாகமூட்டுேல்  

 STEM இல் இருக்கும் வபண்கள்  

 



 

 

பைிப் பயிற்றுெிப்பு வசய்முணற ெகுப்புகளில் கைந்துவகாள்ெேற்கு கட்டைமில்ணை, ஆனால் பேிவு 

தேணெ. கைந்துவகாள்ள ெிருப்பமுள்ளெர்கள் பிப்ரொி 28 ஆம் தேேிக்குள் 

corporate.events@brampton.ca இல் பேிவு வசய்துவகாள்ளவும்.  

 

வடய்லி ணடம்ஸ் சதுக்கத்ேில் இருந்து, க்வீன் ஸ்ட்ாீட் ெழியாக, வேற்கு வமயின் ஸ்ட்ாீட் வசன்று,  சிட்டி 

ஹால் அட்ாியத்ேிற்குள் மேியம் 12 மைிக்கு நுணழயும் ெணகயில் வகாண்டாட்டகரமான வீரநணட 

பயைத்ேில் பங்தகற்க அணனெரும் அணழக்கப்படுகிறார்கள். அேிகாரபூர்ெ ெிழாொனது மேியம் 12:30 

மைிக்கு வோடங்கும்; இேில் ப்ராம்ப்ட்டன் நகர சணபயில் கடந்ே காைத்ேில் இருந்ே மற்றும் ேற்தபாது 

இருக்கின்ற வபண் உறுப்பினர்களுக்கு உகந்ே மாியாணே வசலுத்ேப்படும், மற்றும்  அெர்கள் பற்றிய 

உணரகள், நிகழ்ச்சிகள் ஆகியணெ இடம்வபறும். 

 

சர்ெதேச மகளிர் ேினம் என்பது வபண்களின் சமூக, வபாருளாோர, கைாச்சார மற்றும் அரசியல் 

சாேணனகணள, உைகளாெ வகாண்டாடுகின்ற ேினமாகும். இது பாலின சமத்துெத்ணே முன்வனடுத்து 

வசல்லும் நடெடிக்ணகக்கான அணழப்ணபயும் குறிக்கிறது. இந்ே ஆண்டின் பிரச்சாரத்ேிற்கான 

ணமயகருத்ோனது  #EachforEqual ஆகும், அோெது ”ஒவ்வொன்றும் சமத்துெத்ேிற்தக”. 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் வகாண்டாடெிருக்கின்ற சர்ெதேச மகளிர் ேினம் பற்றிய தமலும் ேகெல்களுக்கு 

ெருணக புாியவும்: www.brampton.ca.    

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள்  

 

”ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்ேின் பளிச்சிடும் ெிஷயங்கள்  ஒவ்வொரு நாளும் வமருதகற்றப்படுகிறது; இேற்குக் 

காரைம், இந்ே நகர சணபயில் பைியாற்றிய ெல்ைணமமிக்க வபண்களும் மற்றும்   ப்ராம்ப்ட்டன் நகர் 

மன்றத்ேில் தசணெ புாிந்ே அந்ே வபண்களுக்கு கிணடத்ே  மகத்ோன அங்கீகாிப்புதமயாகும்.  வபண்களின் 

சாேணனகணள இங்தக பிராம்ப்டனில், மற்றும் கனடா முழுெதுமாக மற்றும் உைகம் முழுெதுமாக 

இருக்கும் வபண்களின் சாேணனணயக் வகாண்டாட, இந்ே நிகழ்ொனது  ஒரு ொய்ப்பாக அணமயும். ”  

 

-       தபட்ாிக் ப்ரவுன், தமயர், ப்ராம்ட்டன் மாநகரம்   

 

“பீல் ாீஜன் -இல்  தேர்ந்வேடுக்கப்பட்ட முேல் பிலிப்ணபன்ஸ் நாட்டு வபண் என்போல், இந்ே 

வகாண்டாட்டத்ேிற்கு இணை உபசரணை வசய்ெது என்பது அெருக்கு ேனிப்பட்ட முணறயில் 

முக்கியமான ெிஷயமாகும். இம்மாேிாியான நிகழ்வுகள் வபண்களுக்கு எேிரான ென்முணறணய முடிவுக்குக் 

வகாண்டுெருெேற்கும் அெர்களுக்காக ெழக்காடுெேற்கும் அது பற்றி கல்ெியறிவு புகட்டுெேற்குமான 

எங்கள் முயற்சிகளுக்கு  ெலு தசர்க்கின்றன. வபண்களின் சாேணனகணள வகாண்டாடுெேற்கும், எங்கள் 

பைிப்பயிைக ெகுப்புகளில்ன் கைந்துவகாண்டு, இன்னும் உயாிய பாலின சமநிணை வகாண்ட உைகிணன 

அணடய, வோடந்து அழுத்ேம் வகாடுப்பேற்கும் ப்ராம்ப்ட்டனில் இருக்கின்ற பல்தெறு சமூகங்கணளச் 

mailto:corporate.events@brampton.ca
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தசர்ந்ே வபண்கள் மற்றும் ஆண்கள் சர்ெதேச மகளிர் ேினத்ேில் எங்களுடன் தசருொர்கள் என்று 

நம்புகிதறன். 

 

-       வராவீனா சான்ட்தடாஸ் , பிராந்ேிய கவுன்சிைர், ொர்டுகள் 1 மற்றும் 5  

 

” ப்ராம்ப்ட்டன் மாநகாின் முேைாெது கறுப்பின வபண் கவுன்சிைர் என்ற முணறயில், எனக்கு முன்பாகதெ 

இந்ே மன்றத்ேிற்கு தேர்ந்வேடுக்கப்பட்டு ஒரு ஒளிமிக்க ெழித்ேடம் பேிய ணெத்ே வபண்கணள 

அங்கீகாிக்கின்ற  இந்ே நிகழ்வுக்கு இணைந்து உபசரணை ெழங்குெேில் நான் மிகவும் 

வபருணமப்படுகிதறன். கல்ெி, அரசியல் மற்றும் சமூக காாியங்களில் பை சாேணனகள் புாிந்ே  மாண்புமிகு 

ஜீன் அகஸ்டின் அெர்கணளப் தபான்ற அற்புேமான முன்மாேிாியாளர்களுடன் தசர்ந்து , சர்ெதேச மகளிர் 

ேினத்ணேக் வகாண்டாடுெது என்பது நமக்கு ஒரு அாிய ொய்ப்பாகும்.” 

 

-       சார்ணமன் ெில்லியம்ஸ், மாநகர கவுன்சிைர், ொர்டுகள் 7 மற்றும் 8 
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கனடா நாட்டில் மிக ெிணரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் ேன் ெசத்ேில் 650,000 மக்கணளயும் 70,000 

ெைிக அணமப்புக்கணளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்ேிலும் வபாதுமக்கணள மனத்ேில் ணெத்தே 

வசய்கின்தறாம். பைேரப்பட்ட சமுோயத்ேினர் எங்களுக்கு ெலு தசர்க்கின்றனர், முேலீட்ணட நாங்கள் ஈர்க்கிதறாம், 

வோழில்நுட்பாீேியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீேியிைான புதுணமப் பணடத்ேலில் முன்னைி ெகிப்பேற்கான பயைத்ேில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிதறாம். பாதுகாப்பான, நிணைத்து நிற்கெல்ை மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆதராக்கியமிக்க ஒரு நகணரக் 

கட்டணமப்பேற்கான ெளர்ச்சிப்பாணேயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிதறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

எங்களுடன் இணையுங்கள்.   www.brampton.ca இல் இன்னும் வோிந்துவகாள்ளுங்கள். 

 

 

 

 

  

 

 

ஊடக வோடர்பு MEDIA CONTACT 

தமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிணைப்பாளர், ஊடகம் & சமுோய  ஈடுபாடு 

யுக்ேிாீேியான ேகெல் வோடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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

  

Monika Duggal 

Coordinator, Media & Community Engagement 

Strategic Communication  

City of Brampton 

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