
 

 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

 

மூத்தகுடிமக்களின் வகாண்டாட்டங்களுக்கான மாதத்தின் ஒரு அங்கமாக, 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் மூத்தகுடிமக்களுக்வகன முதன் முதலான பாராட்டு தினம் என 

ஜூன் மாதத்தில் ஒரு நாளள நகர நிர்ொகம் அங்கீகாிக்கெிருக்கிறது   

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஜூன் 16, 2020) – ப்ராம்ப்ட்டன் நகர சளபயானது மம மாதம் 27 ஆம் மததியன்று, 

மூத்தகுடிமக்களுக்கு என்று அர்ப்பணிக்கப்பட்ட ஒரு நாளில் அெர்களின் பல பங்களிப்புக்களுக்கு 

அங்கீகாரம் அளிப்பவதன ஒரு தீர்மானத்ளத நிளறமெற்றியது. அந்த ெளகயில், ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் 

மூத்தகுடிமக்களுக்கான கவுன்சிலின் அறிவுறுத்தலின்மபாில்,  இந்த ெருடம் ஜூன் மாதம் 19 ஆம் 

மததிளய ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் மூத்தகுடிமக்களுக்கான பாராட்டு தினம் என பிரகடனம் வசய்யப்பட்டது; 

இது, ஜூன் மாதம் மூத்தகுடிமக்களுக்கான மாதம் என முழு மாதமும் வகாண்டாடப்படுெதன் ஒரு 

பகுதியாகும். 

மூத்தகுடிமக்களளப் பாராட்டும் நாளாகிய ஜூன் 19 ஆம் மததியன்று காளல 11 மணி முதல் நண்பகல் 

ெளர வதாளலவபசி ெழி கூட்டு உளரயாடல் (வடலி டவுன் ஹால்) நளடவபறும். இந்த நிகழ்ச்சியில், 

மமயர் மபட்ாிக் ப்ரவுன் அெர்களின்  ெரமெற்புளர கருத்துக்கள், ப்ராம்ப்ட்டன் இளசக்குழு கச்மசாியின் 

முன் பதிவு வசய்யப்பட்ட இளச நிகழ்ச்சி, மற்றும் மாற்றுத்திறன் ஒலிம்பிக் உலக சாம்பியன் ஆகிய வஜஃப் 

ஆடம்ஸின் உத்மெகம் வகாடுக்கும் ெிளக்கக்காட்சி ஆகியளெ இடம்வபறும். மகாெிட்-19 வதாற்று பரெல் 

காரணமான சொல்களள நாம் வதாடர்ந்து கடந்து வசல்ளகயில்,  பீல் பப்ளிக் வஹல்த் மற்றும் பிராந்திய 

கவுன்சிலர்களும் மற்றும்  மகாெிட்-19 மூத்தகுடிமக்களின் ஆதரவுக்கான பணிப்பளடயின் இளணத் 

தளலெர்களுமான மபட் ஃமபார்ட்டினி மற்றும் குர்பிாீத் தில்லான் ஆகிமயாருடன் மூத்தகுடிமக்கள் 

மபசுெதற்கான ொய்ப்பாகவும் இது அளமயும். 

இந்த அளழப்பில் மசர்ந்துவகாள்ள, மூத்தகுடிமக்கள் ஜூன் 18 ஆம் மததி ெியாழக்கிழளமக்குள் தங்கள் 

வதாளலமபசி எண்ளண பதிவு வசய்ய 311 ஐ அளழக்கலாம். மநரடி ஆடிமயா ஸ்ட்ாீம் கூட ஆன்ளலனில் 

கிளடக்கும். 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில், ஜூன் மாதம் மூத்தகுடிமக்களுக்கானது 

மூத்தகுடிமக்களுக்கான ஆன்ளலன் வசயல்பாடுகள் 

மூத்தகுடிமக்களுக்வகன  உருொக்கப்பட்ட பலதரப்பட்ட வசயல்பாடுகள் ஆன்ளலனில் 

கிளடக்கப்வபறுகின்றன; இதில் உடல்தகுதிப்வபாருத்தம் பற்றிய வீடிமயாக்கள், வசயல்பாடுகளுக்கான 

தாள்கள், புதிர்ெிளளயாட்டுக்கள் இன்னும் பலவும்  இந்த ெளலத்தளத்தில் 

கிளடக்கும்: www.brampton.ca/recreation. 

http://www.brampton.ca/recreation


 

 

பன்முக கலளெ வகாண்ட சமுதாய திட்டப்பணி 

"சமுதாய நட்புறவு" என்பளத மூத்த குடிமக்கள் என்ன அர்த்தமாக்கிக் வகாள்கிறார்கள் என்பளத 

அறிந்துவகாள்ள ஒரு அர்த்தமுள்ள பன்முக கலளெ வகாண்ட சமுதாய திட்டத்தில்  பங்மகற்க அெர்கள் 

ஊக்குெிக்கப்படுகிறார்கள். பதிவுவசய்துவகாண்டவுடன், பங்மகற்பாளர்கள் 4 ’x 4’ பீங்கான் ளடல்ஸ்ஓடு, 

அக்ாிலிக் வபயிண்ட் வதாகுப்பு மற்றும் வபயிண்ட் பிரஷ் உள்ளிட்ட ஓெியம் தீட்டுெதற்கான 

வபாருட்களளப் வபறுொர்கள். ஒரு வசய்தியாக இருந்தாலும் அல்லது எடுத்துக்காட்டுப் படமாக  

இருந்தாலும், மூத்தகுடிமக்கள் தாங்கள் மதர்ந்வதடுக்கும் எந்த ெளகயிலும் “நட்புறவு” பற்றிய ெிளக்கத்ளத 

இதில் முன்னிளலப்படுத்தலாம். நகரத்தில் உள்ள தன்னார்ெலர்கள் இந்த ளடல்ஸ் ஓடுகளள மசகாித்து 

ஒட்டு வமாத்த ஓெியங்களளயும் ஒரு வபாது இடத்தில் காட்சிக்கு ளெப்பார்கள். இந்தப் வபாருட்களளப் 

வபறுெதற்கு மூத்த குடிமக்கள் 311 ஐ அளழத்மதா அல்லது covid19seniors@brampton.ca  என்ற 

மின்னஞ்சலிமலா பதிவு வசய்யலாம். பதிவு வசய்ெதற்கான காலக்வகடு ஜூன் 19 ஆகும். ெிெரங்கள் 

www.brampton.ca/recreation   இல் கிளடக்கின்றன. 

மூத்தகுடிமக்களுக்கான கஃமப:  வதாளலமபசி ெழி அரட்ளட அளெளாெல் 

மகாெிட்-19 வதாற்று பரெலானது, உடல் ாீதியான சமூக ெிலகல் நடெடிக்ளககளின் ெிளளொக 

உண்டாக்கிய தனிளமப்படுத்தப்பட்ட உணர்ளெ எதிர்த்துப் மபாராட, மூத்த குடிமக்கள் இப்மபாது தங்கள் 

வீடுகளில் இருந்தபடிமய பிற மூத்தகுடிமக்களுடன் இளணந்து பழகலாம். ப்ராம்ப்ட்டன் நகர 

நிர்ொகத்தினால் ஏற்பாடு வசய்யப்பட்ட ஒரு இலெச வதாளலமபசி திட்டத்தின் மூலம், மூத்தகுடிமக்கள் 

ஒரு குறிப்பிட்ட தளலப்ளபப் பற்றி ெிொதிக்கலாம், ஒரு ெிளளயாட்ளட ெிளளயாடலாம் அல்லது 

வபாதுொன உளரயாடல்களில் பங்மகற்கலாம். மூத்தகுடிமக்கள் தங்களுக்கு ஏற்ற மததி மற்றும் மநரத்ளத 

905.874.3348 என்ற வதாளலமபசி எண்ணில்  அளழத்து அளமத்துக் வகாள்ளலாம். 

மகாெிட்-19 வதாற்று பரெல் சமயத்தில் மூத்தகுடிமக்களுக்கான கூடுதல் ஆதரவு 

மகாெிட்-19 வதாற்று பரெலின் மபாது, மகாெிட்-19 வதாற்று பரெலுக்கு எதிரான மூத்தகுடிமக்களின் 

ஆதரவுக்கான பணிப்பளடயானது,  அெசியம் வகாண்ட  மூத்தகுடிமக்களுக்கு, மளிளகவபாருள் வகாண்டு 

மசர்ப்பிப்பதன் மூலம் ஆதரெளித்துள்ளது. மூத்தகுடிமக்கள் 311 என்ற எண்ளண அளழப்பதன் மூலமமா 

அல்லது covid19seniors@brampton.ca   என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாகமொ மளிளகப்வபாருட்களுக்கான 

ஆர்டளர வசய்யலாம். பணம் வசலுத்துெதற்கான அட்ளட இல்லாதெர்களுக்கு, நகர நிர்ொகம் தனது 

சார்பாக தம்முளடய மளிளகப்வபாருள் ெிற்பளன வசய்யும் பங்காளிகளுக்கு பணம் வசலுத்துகிறது. 

தன்னார்ெலர்கள் மளிளகப் வபாருள்களள குடியிருப்பாளாின் வீட்டு ொசலில் மசர்ப்பித்துெிடுகிறார்கள், 

மமலும் அெர்களின் மளிளக ெிளலப்பட்டியலுக்கான பணம் வசலுத்த அெர்களுக்கு 30 நாட்கள் 

அெகாசம் அளிக்கப்படுகிறது. 

 

 மூத்தகுடிமக்களின் ஆதரவுக்கான பணிப்பளடயானது,  690 க்கும் மமற்பட்ட மெண்டுமகாள்களுக்கு 

இப்படி வசெிசாய்த்துள்ளது மற்றும் COVID-19  வதாற்றுப் பரெல் காலத்தில் ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் உள்ள  

200 க்கும் மமற்பட்ட மூத்தகுடிமக்களுக்கு மளிளக மற்றும் மருந்துப்வபாருட்களள ெிநிமயாகித்து 

mailto:covid19seniors@brampton.ca
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முடித்துள்ளது. தனிநபர் பராமாிப்பு உபகரணங்கள் வகாண்ட சுமார் 1,600 வதாகுப்புகள் 

மூத்தகுடிமக்களுக்கு ெிநிமயாகிக்கப்பட்டுள்ளன; மமலும் மமற்பட்ட மூத்தகுடிமக்கள் வகாண்ட 90 க்கும் 

குழுக்கள் நகரத்தின்  இந்த ெயதுக்வகாத்தெர்களின்-நட்பு குழு மூலம் ப்ராம்ப்ட்டனில் சுறுசுறுப்புடன் 

இருக்க ளெக்கப்பட்டுள்ளனர். 

இந்த இக்கட்டான சமயத்தில்,  மூத்தகுடிமக்களில் எெருக்மகனும்  ஏமதனும் உதெி வதளெயானால், 

மூத்தகுடிமக்களின் ஆதரவுக்கான பணிப்பளடளயளய வதாடர்பு வகாள்ள  311 என்ற எண்ணில் 

அளழக்கலாம் அல்லது  covid19seniors@brampton.ca க்கு எனும் மின்னஞ்சல் வசய்யலாம். 

பின்புலம் 

நமது சமூகத்தில் ொழுகின்ற மூத்தகுடி மக்களள ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் வதாடர்ந்து வசயல்பாடுகளில் 

ஈடுபடுத்தியும்,  வகாண்டாடியும் ெருகிறது. ெயதுக்வகாத்தெர்களின்-நட்பு மூமலாபாயத்ளத 

உபமயாகித்து, முழுளமயான, நிளலத்து நிற்கெல்ல சமுதாய ெளர்ச்சி மற்றும் ெடிெளமப்பு மூலம், 

ொழ்க்ளகயின் அளனத்து நிளலகளிலும் இருக்கும் குடியிருப்புொசிகளின் தனிப்பட்ட மதளெகளுக்கு 

வசெிசாய்ப்பதில் நகர நிர்ொகம் அக்களற வசலுத்துகிறது. ஜூன் மாதத்ளத மூத்தகுடிமக்களுக்கான 

மாதமாக ஒன்ட்மடாிமயா மாகாணம் அங்கீகாித்த 36 ெது ஆண்டு இதுொகும். 

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

“ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் பல்மெறான மற்றும் ெளர்ந்து ெரும் சமுதாயத்தில், மூத்தகுடிமக்கள் கிட்டத்தட்ட 

11 சதவீதத்தினர் உள்ளனர்; இந்த ஜூன் மாதத்தில் நம்ளமக் காட்டிலும் ெயதில் மூத்த வபாிமயாளரக் 

வகாண்டாடுெதில் நான் வபருளமப்படுகிமறன். ெயதுக்வகாத்தெர்களின்-நட்பு பாராட்டுெதில் 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் முன்னணி ெகிக்கிறது;  நமது நகரத்ளத ெடிெளமப்பதில் மூத்தகுடிமக்கள் முக்கிய 

பங்கு ெகிக்கின்றனர். நமது மூத்தகுடிமக்கள் மதிப்புமிக்கெர்களாகவும், ஈடுபாட்டுடனும் இருப்பளத நகர 

நிர்ொகம் வதாடர்ந்து உறுதிப்படுத்தும்; மமலும் அெர்கள் ஆமராக்கியமாக இருக்கத் மதளெயான 

அளனத்து ஆதரவுகளும் கிளடக்கும். இந்த மாதத்தில் எல்மலாரும் இதற்கான தங்கள் பங்ளகச் வசய்து, 

உடல் ாீதியான சமூக ெிலகல் தூர நளடமுளறகளளக் களடப்பிடித்தபடி, மூத்தகுடிமக்களள  

வகாண்டாடும்படி மெண்டிக் மகட்டுக்வகாள்கிமறன். ” 

- மபட்ாிக் ப்ரவுன், மமயர், ப்ராம்ப்ட்டன்நகரம் 

“ மூத்தகுடிமக்கள்தான் நமது சமுதாயத்தின் அடித்தளமாகும், அெர்களுக்கு அங்கீகாரம் அளித்துக் 

வகாண்டாட நாங்கள் முன் ெருகிமறாம்.  மூத்தகுடிமக்களுக்கான இந்த மாதத்தில், ப்ராம்ப்ட்டன் நகர 

கவுன்சிலின் ெழிகாட்டுதலுடன், மூத்தகுடிமக்களுக்கான தினத்ளத ஏற்படுத்துெதற்கான எனது 

தீர்மானத்ளத ப்ராம்ப்ட்டன் நகர சளப ஏகமனதாக ஆதாித்தது என்பளதக் கூறுெதில் நான் 

வபருளமப்படுகிமறன். இந்த அர்ப்பணிப்பான நாளில், நாம் நமது மூத்தகுடிமக்கள் மீது அக்களற 

வசலுத்துெளத உறுதி வசய்மொம்; மமலும் ப்ராம்ப்ட்டனிலும் அதற்கு வெளியிலும் அெர்கள் சாதித்த 

அளனத்ளதயும் ஒப்புக்வகாள்மொம்.” 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=covid19seniors@brampton.ca


 

 

- மார்ட்டின் வமவடய்மராஸ், பிராந்திய கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 3 & 4, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜூன் மாதத்தில், நகரசளப ஊழியர்கள் மூத்தகுடிமக்களுக்கான மாதத்ளதக் 

வகாண்டாடுெதற்கான நடெடிக்ளககளளத் திட்டமிடுகிறார்கள். இந்த ெருடம், மகாெிட்-19 வதாற்று 

பரெலின்  தாக்கங்களினால் இது தளடபட்டுெிடாமல் நகாின் வகாண்டாட்டங்களள ஆன்ளலனில் 

வசய்து நிெர்த்தி வசய்கிறது. மாதந்மதாறும், அரட்ளட அளெளாெல்கள், ஆன்ளலன் வசயல்பாடுகள், 

அறிவுறுத்தல் ெழியாக வசய்யப்படும்  உடற்பயிற்சி பற்றிய வீடிமயாக்கள் ெளர, இப்படியான 

அர்த்தமுள்ள ெழிகளில், நாங்கள் எங்கள் மூத்த குடிமக்களுடன் ஈடுபடுகிமறாம், மற்றும் இளணகிமறாம். ” 

- மடெிட் மபர்ாிக், தளலளம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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கனடா நாட்டில் மிக ெிளரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 650,000 மக்களளயும் 70,000 

ெணிக அளமப்புக்களளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுமக்களள மனத்தில் ளெத்மத 

வசய்கின்மறாம். பலதரப்பட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு மசர்க்கின்றனர், முதலீட்ளட நாங்கள் ஈர்க்கிமறாம், 

வதாழில்நுட்பாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுளமப் பளடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிமறாம். பாதுகாப்பான, நிளலத்து நிற்கெல்ல மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆமராக்கியமிக்க ஒரு நகளரக் 

கட்டளமப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பாளதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிமறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

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

 

 

 

 

 

 

ஊடக வதாடர்பு 

மமானிக்கா துக்கல் 

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

