
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

 

ஒன்ட்டடாிட ா பிரடேசத்ேில் இளளஞர்களுடன் டோழளை பாராட்டுெேில் ைிகவும் 

முன்னணி ில் இருக்கின்ற நகரங்களில் ஒன்றாக ப்ராம்ப்ட்டன் ேிகழ்கிறது 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் , ON (டை 7, 2020) – ஒன்ட்டடாிட ாெின் பூங்காக்கள் ைற்றும் புத்ோக்கம் வபறுேல் 

(Parks and Recreation Ontario) அளைப்பினால் ஆேரெளிக்கப்படுகின்ற ஒரு நிகழ்ச்சித் 

ேிட்டைாகி  ப்டள வொர்க்ஸ் (Play Works) லிருந்து ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் ைீண்டும் ஒரு முளற 

வப ர் ொங்கி ிருக்கிறது; இது ”இளளஞர்களுடன் டோழளை ாகி ிருக்கின்ற பிளாட்டினம் 

சமுோ ம்” என்ற ேகுேி வபற்றிருக்கிறது. 

 

இளளஞர்களுக்கான ெளர்ச்சி ைற்றும் டைம்பாட்டுக்கான ொய்ப்புக்களளக் வகாடுப்பேில் 

ேனித்துெைான கடளையுணர்வு வகாண்டளைக்காக, இந்ேநகரம் இப்டபாது மூன்றாெது 

முளற ாக அங்கீகாரம் வபற்றிருக்கிறது; ைிக உ ாி  பிளாட்டினம் ேகுேிள ப் வபற்ற மூன்று 

சமூகங்களில் ஒன்றாகவும் இருக்கிறது. 

 

இளளஞர்களுடன் டோழளை ாகி ிருக்கின்ற பிளாட்டினம் சமுோ ம் என்னும் ேகுேி ானது 

ஒன்ட்டடாிட ா பிரடேசத்ேில் இருக்கின்ற 13 முேல் 19 ெ துக்குள் இருக்கின்ற இளளஞர்களின் 

டேளெகளள அங்கீகாிக்கின்ற சமுோ ங்களுக்வகன மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முளற 

ெழங்கப்படுகின்ற பாராட்டு ஆகும்; இேளனப் வபறுெற்கு பல்டெறு களைகள், வபாழுதுடபாக்கு 

ைற்றும் வபாது நிகழ்ச்சிகளில் பங்டகற்பு ஆகி ெற்றில்  இளளஞர்களுக்கு ேளைளைப் பண்பு 

ைற்றும் ஈடுபாடு வகாள்ெேற்கான சந்ேர்ப்பங்களள நகர நிர்ொகம் வோடர்ந்து அளிப்பளே 

உறுேி வசய்ெது அெசி ம். இேளன அளடெேற்கு இந்ே சமுோ ங்கள் இளளஞர்களுக்கு 

டோழளை ாக இருக்க டெண்டி  காரணிகளில் குளறந்ேது ஏழு காரணிகளள நிளறவு 

வசய்ேிருக்க டெண்டும். வைாத்ேம் இருக்கின்ற பத்து காரணிகளளயும் நிளறடெற்றுகின்ற 

நகருக்கு பிளாட்டினம் ேகுேி ெழங்கப்படுகிறது. ேற்டபாது, ஒன் ட்டடாிட ாெில் 47 

சமுோ த்ேினர் இப்படி ாக இளளஞர்களுக்கு டோழளை ாக இருந்து ெருெோக 

அங்கீகாிக்கப்பட்டிருக்கின்றனர். 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் 13 முேல் 19 ெ துக்குள்ளாக 58,800 இளளஞர்கள் இருக்கின்றனர்; இேில் 

43,111 டபர் அெரெருக்கு வபாருத்ேைாக,  நகரம் ெழங்குகின்ற நிகழ்ச்சிகளில் பங்டகற்கின்றனர்; 

இேில் டை ைாேத்ேில் நளடவபறுகின்ற டேசி  இளளஞர் ொர நிகழ்வுகளும் அடங்கும்.  

 



 

 

இந்ே ஆண்டிற்கான ேகுேி அளடேலுக்கு, ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் இருக்கின்ற பல்டெறு இளளஞர் 

அளைப்புக்களும் டசளெ அளிப்பாளர்களும் ேங்கள் பங்கிளன ஆற்றி ிருக்கின்றனர்.  முழு 

பட்டி ளைப் பார்க்க இங்கு க்ளிக் வசய் வும். 

 

ப்டள வொர்க்ஸ் (Play Works) என்பது, பை அளைப்புக்கள் வகாண்ட ஒரு குழுொகும்; இது 

எேிர்காை இளளஞர்களள ைனேில் ளெத்து, ஒன்ட்டடாிட ா பிரடேசத்ேில் இருக்கின்ற 

சமுோ த்ேின் ைீது இளளஞர்கள் ஈடுபாடு காட்டுெளே டைம்படுத்ே அெர்களின் ஆற்றளை 

ஒன்று டசர்க்கிறது.  ப்டை வொர்க்ஸ் (Play Works) உடன் பங்கு ெகிப்பெர்கள்: 4- எச் ஒன் 

ட்டடாிட ா (4-H Ontario); குழந்ளேகள் ைற்றும் இளஞர்களுக்கான களைகளின் வநட்வொர்க் 

(Arts Network for Children and Youth); கனடா நாட்டு –ைத்ேி ப்பகுேி சிறுெர் 

சிறுைி ர்களுக்கான கிளப்புகள் (Boys and Girls Clubs of Canada – Central Region);  ஓஃபி ா 

(Ophea);  ஒன்ட்டடாிட ா பிரடேச பூங்காக்கள் ைற்றும் வபாழுதுடபாக்கு (Parks and Recreation 

Ontario); ஒய் எம் சி ஏ ஒன்ட்டடாிட ா (YMCA Ontario). 

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

 

“இது டேசி  இளளஞர் ொரம் ஆகும்; சந்ேர்ப்பங்களுக்கு காத்ேிருக்கும் ஒரு நகரைாக இருந்ேபடி, 

நைது இளளஞர்கள் எளேயும் கற்கவும், ெளர்ச்சி ளட வும் ைற்றும் ெிளள ாடுெேற்கான 

அளெிட முடி ாே ெசேிள  ஏற்படுத்ேவும் நாம் களடளை வகாண்டிருக்கிடறாம். 

ஒன்ட்டடாிட ாெில் இளளஞர்களுக்குத் டோழளை ான சமுோ ம் எனும் இந்ேத் ேகுேிள  

ைீண்டும் ஒருமுளற அளடெேில் நாம் வபருளை வகாள்கிடறாம்; இேளன அளடெேில் முக்கி  

பங்காற்றி  ேளைசிறந்ே சமுோ  கூட்டாளிகளுக்கு எனது நன்றிள த் வோிெிக்க நான் 

ஆளசப்படுகிடறன்.  இந்ே கடினைான காை கட்டத்ேிலும், நிகழ்நிளை டபான்ற வச ல்பாடுகள் 

பைெற்ளறயும் ஆன்ளைனில் கண்டு வச ல்பாட்டுடன் இருக்க, ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் சமூக 

ஊடகங்கள் ைற்றும் ெளைத்ேளைாகி   brampton.ca ஆகி ெற்ளறப் பின்பற்றுைாறு நான் 

டகட்டுக்வகாள்கிடறன்.” 

 

- டபட்ாிக் ப்ரவுன், டை ர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“  சைீபத்ேில், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் ேனது முேன்முேைான இளளஞர்களுக்கான, இளளஞர்களால் 

வசய் ப்படுகின்ற, இளளஞர் ஈடுபாட்டு யுக்ேிள  அறிமுகப்படுத்ேி து, - இேன் ெளக ில், 

ஒன்ட்டடாிட ாெில் இது முேைாெோகும்.  இளளஞர்களுக்கு ஆற்றைளிக்க ப்ராம்ப்ட்டனில், நகர 

ஊழி ர்கள் ேங்களள அர்ப்பணித்துள்ளனர், டைலும் ேிட்டங்கள் ைற்றும் முன்வனடுப்புக்களள 

https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Connections/Pages/Youth-Friendly-Designation.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Connections/Pages/Youth-Friendly-Designation.aspx
http://www.playworkspartnership.ca/


 

 

உருொக்கும் டபாது இளளஞர்களின் கண்டணாட்டம் ெழி ாகடெ நாங்கள் ெிஷ ங்களள 

வோடர்ந்து எடுத்துக்வகாள்கிடறாம். இளளஞர்களுடன் ஈடுபடுெேில் நாங்கள் டைற்வகாண்டுள்ள 

பணிகளுக்காக இனிெரும் ஆண்டுகளில் இந்ே கவுரெம் வோடர்ந்து கிளடக்கும் என்று நாங்கள் 

நம்புகிடறாம்.” 

 

- டடெிட் டபர்ாிக், டளைளை நிர்ொக அேிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“ இந்ே நகரங்களும் ைாநகரங்களும் இளளஞர்களின் ஈடுபாட்ளடக் வகாண்டு ெருெேற்காக,  

சமூகத்ேினளர முழுெதுைாக அணுகுெது என்ற முடிளெ எடுத்துள்ளன. இளளஞர்களள, 

அெர்கள் இருக்கும் இடத்ேிடைட  சந்ேித்து, அெர்களின் குரலும் ஓங்கி ஒலிக்கச் வசய் வும், 

முடிவெடுப்பேில் சுறுசுறுப்பான பங்ளகயும் அளிக்கவும் குறிப்பிடத்ேக்க மு ற்சிகளள 

டைற்வகாண்டுள்ளனர். ேளைளைப் வபாறுப்புக்களள ெகிக்கவும், ேங்களின் பள்ளிகள், 

சுற்றுப்புறங்கள் ைற்றும் சமூகங்களின் ஒட்டுவைாத்ே ஆடராக்கி ம் ைற்றும் சுறுசுறுப்புக்கு 

பங்களிக்கவும் இளளஞர்களுக்கு அேிகாரம் ெழங்கப்படுெோல் நாங்கள் சிறந்ே முடிவுகளளக் 

காண்கிடறாம்.” 

 

- டகத்ேி வடன்வ ர், ேளைளை வச ல்பாட்டு அேிகாாி, பார்க்ஸ அண்ட் ாிக்ாிட ஷன், ஒன் 

ட்டடாிட ா  
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கனடா நாட்டில் ைிக ெிளரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் ேன் ெசத்ேில் 650,000 ைக்களளயும் 70,000 

ெணிக அளைப்புக்களளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாி த்ேிலும் வபாதுைக்களள ைனத்ேில் ளெத்டே 

வசய்கின்டறாம். பைேரப்பட்ட சமுோ த்ேினர் எங்களுக்கு ெலு டசர்க்கின்றனர், முேலீட்ளட நாங்கள் ஈர்க்கிடறாம், 

வோழில்நுட்பாீேி ில் ைற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீேி ிைான புதுளைப் பளடத்ேலில் முன்னணி ெகிப்பேற்கான ப ணத்ேில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிடறாம். பாதுகாப்பான, நிளைத்து நிற்கெல்ை ைற்றும் வெற்றிகரைான  ஆடராக்கி ைிக்க ஒரு நகளரக் 

கட்டளைப்பேற்கான ெளர்ச்சிப்பாளே ில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிடறாம்.  Twitter, Facebook, ைற்றும்  Instagram ஆகி ெற்றில் 

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

 

ஊடக வோடர்பு 

டைானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிளணப்பாளர், ஊடகம் & சமுோ  ஈடுபாடு 

யுக்ேிாீேி ான ேகெல் பாிைாற்றம்  

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
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
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