
 

 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரமானது, ககாெிட் 19 வதாற்று பரெல் சமயத்தில் தனது பன்முகத்தன்மம 

வகாண்ட சமுதாயத்மதக் வகாண்டாடி மகிழ்ெமத ஜூன் மாதத்திலும் வதாடர்கிறது  

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஜூன் 1, 2020) – ஆன்மைன் கைாச்சார அனுசாிப்புக்கமள 

ஏற்றுக்வகாள்ெதன் மூைம், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரமானது  ககாெிட் -19 வதாற்று பரெலின் 

பாதிப்புக்களுக்கு தன்மன ஏற்புமடயதாக்கிக் வகாள்கிறது; இதில்  ஜூன் மாதத்திய வெவ்கெறு 

பாரம்பாிய  மாதங்கள் மற்றும் ஜூன் 21 ஆம் கததிக்கான கதசிய சுகதசி மக்கள் தினம் 

ஆகியமெயும் அடங்கும். 

 

ஜூன் மாதத்திய வெவ்கெறு பாரம்பாிய மாதங்கள் 

 

ஜூன் மாதம் என்பது ஃபிலிப்பிகனா பாரம்பாிய மாதம், இத்தாலிய பாரம்பாிய மாதம் மற்றும் 

கபார்த்துக்கீசிய பாரம்பாிய மாதம் என பிரகடனம் வசய்யப்படுகிறது. இந்த ெருடம்  

இப்படியான ஒவ்வொரு சமுதாயத்மதயும், கமயர் கபட்ாிக் ப்ரவுன் மற்றும் கவுன்சிைர்கள்  சிறப்பு 

வீடிகயா வசய்திகள் மூைம் கவுரெப்படுத்துகிறார்கள். இந்த வீடிகயாக்கள் மாநகாின்  யூடியூப் 

(YouTube) மற்றும் இதர சமூக ஊடகங்களில் மாதம் முழுக்க கிமடக்கப்வபறும்.  

 

2019 ஆம் ஆண்டில், ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் பன்முகத் தன்மமமய கவுரப்படுத்துெதற்காக, இந்த 

மாநகரம் இந்த சமுதாய அங்கீகாிப்பு திட்டத்மத துெக்கியது. இந்த ெருடம் தனிநபர்கள் 

முன்னிமையில் இருந்து வசய்யும் வகாண்டாட்டங்கள் இல்மை என்றாலும், ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் 

பன்முகத்தன்மம வகாண்ட சமுதாயத்மதப் பற்றி அறிந்து, அமதக் வகாண்டாட, இந்த 

சந்தர்ப்பத்மத எடுத்துக்வகாள்ளுமாறு மாநகரம் உற்சாகமூட்டுகிறது.  

 

கதசிய சுகதசி மக்கள் தினத்மத வகாண்டாடுங்கள் -ஆன்மைனில்! 

  

குழந்மதகளின் வசயல்பாடுகள், பாரம்பாிய உணவு ெமககமள சமமத்தல் மற்றும் பின் 

ெருபமெ உள்ளிட்ட வீடிகயாக்கமள காண்பதன்மூைம் ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் கதசிய சுகதசி 

மக்கள் தினக் வகாண்டாட்டங்களில் கைந்து வகாள்ளுங்கள்: ஆரம்ப கட்ட பிரார்த்தமன, கமயர் 

பிரவுன் அெர்களின் உமரயாற்றல், சுகதசி கல்ெியாளராகிய வஜஸ்ஸி திஸ்ஸில் அெர்களின் 

ெிளக்கப்படம். பாரம்பாிய நிகழ்த்து கமைகள், ட்ெின் ஃப்களம்ஸ் கபண்ட் (Twin Flames)-இன் 

https://www.youtube.com/channel/UCtUCUyLRIWwQvqtqtNr5RVA?feature=emb_subscribe_title
https://www.youtube.com/channel/UCtUCUyLRIWwQvqtqtNr5RVA?feature=emb_subscribe_title


 

 

இமச மற்றும் முடிக்கும் முன்பாக ஒரு பிரார்த்தமன. இந்த டிஜிட்டல் நிகழ்ச்சியானது 

இண்டிஜீனியஸ் வநட்வொர்க் (The Indigenous Network) உடன் கசர்ந்து ஏற்பாடு 

வசய்யப்படுகிறது.  

 

இந்தக் வகாண்டாட்டங்கள் ஆன்மைனில்  கிமடக்கப்வபறுகின்ற ெமைத்தள பக்கம் இகதா: 

www.brampton.ca/NIPD.   

 

ப்மரட் இன் ஜூமை (Pride in July) என்னும் வகாண்டாட்டத்மத ப்ராம்ப்ட்டன் நகரமும் பீல் 

ப்மரட் (Peel Pride) -உம் கசர்ந்து அங்கீகாிக்கும். இந்தக் வகாண்டாட்டம் பற்றிய ெிபரங்கள் 

ெரெிருக்கும் ொரங்களில் வெளியிடப்படும். 

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

“மற்ற கைாச்சாரங்கமளப் பற்றி அறிந்து வகாள்ெதற்கும், நமது பன்முகத்தன்மம வகாண்ட 

நகரத்மத உருொக்குகின்ற பை சமூகங்கள் பற்றி அறிந்து வகாள்ெதற்கும், நான் அமனெமரயும் 

ஊக்குெிக்கிகறன்.  இந்த ஆண்டு நாங்கள் வகாண்டாட்டங்கமள மக்களிமடகய கநாில் 

நடத்தெில்மை என்றாலும், ஆன்மைனில் நாங்கள் உபசாிப்பு வசய்கின்ற  

வகாண்டாட்டங்கமளக் கண்டு ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் பன்முகத்தன்மமமயக் கண்டறியுங்கள்; 

அகத சமயத்தில் உடல் ாீதியான சமூக ெிைகமையும் பராமாியுங்கள்!”  

- கபட்ாிக் ப்ரவுன், கமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“ நமது பன்முகத்தன்மமகய நமது மிகப்வபாிய பைங்களில் ஒன்றாகும் என்பமத ப்ராம்ப்ட்டன் 

நகரம் ஏற்றுக்வகாள்கிறது. ஒரு நகரத்தின் நிர்ொகமாக  இருந்தபடி நாங்கள் வசய்யும் எல்ைா 

ெிஷயங்களின் மமயத்திலும் மக்கள்தான் இருக்கிறார்கள்;  நமது சமூகத்மத உருொகச் 

வசய்கின்ற பன்முகத்தன்மமக்கு ஆதரவு காட்டி அதில் நாங்கள் வதாடர்ந்து ஈடுபடுெமதயும் 

உறுதிவசய்ெதும் இதில் அடக்கம்.”  

- கடெிட் கபர்ாிக், தமைமம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

-30- 

கனடா நாட்டில் மிக ெிமரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 650,000 மக்கமளயும் 70,000 

ெணிக அமமப்புக்கமளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுமக்கமள மனத்தில் மெத்கத 

வசய்கின்கறாம். பைதரப்பட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு கசர்க்கின்றனர், முதலீட்மட நாங்கள் ஈர்க்கிகறாம், 

வதாழில்நுட்பாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிைான புதுமமப் பமடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிகறாம். பாதுகாப்பான, நிமைத்து நிற்கெல்ை மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆகராக்கியமிக்க ஒரு நகமரக் 

http://www.brampton.ca/NIPD


 

 

கட்டமமப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பாமதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிகறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

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

 

 ஊடக வதாடர்பு 

கமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிமணப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாய ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியான தகெல் பாிமாற்றம்  

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
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
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

