
 

 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகமானது , வ ாருளாதார அதிகாரமளித்தல் மற்றும் 

கறுப் ின மக்கள் மீதான நிறவெறி எதிர்ப்பு ஆகியெற்றுக்கான முதுநிலை 

ஆலைாசகர் நியமனம்  ற்றி அறிெிக்கிறது  

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (June 19, 2020) – இன்லறய தினம், சமீ த்தில் அறிெிக்கப் ட்ட  ஆப் ிாிக்க மற்றும் 

காீ ிய கறுப் ின மக்களுக்கான சமூக, கைாச்சார மற்றும் வ ாருளாதார அதிகாரமளித்தல் மற்றும் 

கறுப் ின மக்கள் மீதான நிறவெறி எதிர்ப்பு அலமப்பு ஆகியெற்றுக்கான முதுநிலை ஆலைாசகராக 

திருமதி க்ெின்வனத் ச்சாப்மன் அெர்கலள நியமனம் வசய்தது; இந்த நியமனத்திற்கு ஜூன் 10, 2020 ஆம் 

நாளன்று நகரசல  ஒப்புடல் அளித்தது. 

திருமதி ச்சாப்லமன்,அெர்கள் தலைலம நிர்ொக அதிகாாி அலுெைகத்தில் இருந்த டி வசயல் டுொர்; 

இெர் இந்த அலமப் ிலன நிறுவுெதற்காக துலை நின்று தலைலம ெகிப் ார் மற்றும் ப்ராம்ப்டன் நகாில்   

கறுப் ினம் மீதான நிறவெறிலய ஒழிப் தற்கான கட்டலமப்பு ாீதியான வசயல் திட்டத்லத 

உருொக்குொர். உள்ளூர் சமூக வசயல் ாட்டாளர்களால் ெழிநடத்தப் ட்டு,  ிராம்ப்டனின் கறுப் ின 

சமூகத்தின் சமூக, கைாச்சார மற்றும் வ ாருளாதார நிலைலய லமம் டுத்தும்  ைிகளில் இெர் கெனம் 

வசலுத்துொர். 

சமூக ஈடு ாடு,  ாிந்துலர ொதம் வசய்தல் மற்றும் தகெல்வதாடர்புகள் ஆகிய  ிாிவுகளில்  ரந்தவதாரு 

 ின்னைி வகாண்ட திருமதி ச்சாப்மன் அெர்கள்,  நகரசல  ஊழியர்கள் மற்றும் உள்ளூர் ெைிகங்கள் 

மற்றும்  ங்குதாரர்களுடனான முக்கிய வதாடர் ாளராக வசயல் டும் அனு ெத்லதக் வகாண்டு, 

நகரத்திற்கும் அதிலுள்ள சமூகத்திற்கும் லெண்டிய லசலெ ெழங்குொர். மிக சமீ த்தில், திருமதி 

ச்சாப்லமன் அெர்கள்  கனடியன்  ிளாக் காகஸ் (Canadian Black Caucus), இன்ஸ் யாிங் அண்ட் 

எம் ொிங் யூத் வநட்வொர்க் (Inspiring and Empowering Youth Network) மற்றும் இன்ஸ் யாிங் யூ மீடியா 

புவராடக்ஷன்ஸ் (Inspiring You Media Productions) ஆகிய அலமப்புகளின் தலைெராக  ைியாற்றினார்;  

இலளஞர் ெலையலமப்ல  ஊக்குெித்தார் மற்றும் லமம் டுத்துகிறார், மற்றும் மீடியா தயாாிப்புகலள 

ஊக்குெித்தார். ஒரு இரக்கமுள்ள சமூகத் தலைெராகத் திகழும் திருமதி ச்சாப்மன் அெர்கள்  சி.டி.ெி 

மற்றும் சிட்டி டிெி உள்ளிட்ட வதாலைக்காட்சி நிறுெனங்களிலும் வ ருமளெில்  ைியாற்றியுள்ளார்; 

கறுப் ின சமூகத்லத முன்னிலைப் டுத்துகின்ற ெலகயில் தரமான நிகழ்ச்சிகலளத் தயாாித்தார்; இலெ 

இந்த சமூகத்திற்கு அதிகாரமளிப்பு  ற்றி எடுத்துலரக்கும் நிகழ்ச்சிகளாகும். 

லடாரான்ட்லடாெின் ஆப் ிாிக்க கனடிய சமூகத்திற்கான ெழிகாட்டியாகவும் சமூக வதாடர் ாளராகவும் 

வசயல் டுெதன் மூைம் திருமதி ச்சாப்லமன் அெர்கள், இலளஞர்களுடன்  ைிபுாிந்த நீண்ட ெரைாற்லறக் 

வகாண்டுள்ளார். திருமதி ச்சாப்லமன் அெர்கல், சமூகத்திற்கான தனது  ங்களிப் ிற்காக  சாதலன புாிந்த 



 

 

கனடிய  கறுப் ர் 100 இனப் வ ண்களுக்கான ெிருது வ ற்றெர்; கறுப் ர் இன மக்களின் ெைிகம் மற்றும் 

வதாழில்ாீதியான சங்கத்தினால் அளிக்கப் டும் மாியாலதக்குாிய வ ண் எனும் ெிருலதப் வ ற்றெர்; 

லமலும் 2008 ஆம் ஆண்டுக்கான சமூக லசலெ மற்றும் ஊடகத் துலறயில் ஹாாி வஜலராம் ெிருதுக்கு 

அெரது சகாக்களால்  ாிந்துலரக்கப் ட்டார். 2013 ஆம் ஆண்டில், திருமதி ச்சாப்மனுக்கு சமூக 

லசலெக்காக ராைி எலிசவ த் II லெர ெிழா  தக்கம் ெழங்கப் ட்டது. 

நகரமானது, அதன் ஆப் ிாிக்க மற்றும் காீ ிய  கறுப் ர் இனத்தின்  சமூக, கைாச்சார மற்றும் 

வ ாருளாதார அதிகாரமளிப்பு  மற்றும் கறுப் ர் இனம் மீதான நிறவெறி எதிர்ப்பு அலமப்ல  

உருொக்கும்ல ாது அதில் ஈடு டுெதற்கான ஆர்ெத்லத வெளிப் டுத்த, அல்ைது லமலும் அறிய 

AntiBlackRacismUnit@brampton.ca    என்ற மின்னஞ்சலில் வதாடர்பு வகாள்ளவும். இந்த முக்கியமான 

முயற்சியானது, லமயர், கவுன்சிைர்கள் மற்றும் சமூக  ங்குதாரர்களுடன் இலைந்து தலைலம நிர்ொக 

அதிகாாி அலுெைகத்தினால் லமற் ார்லெயிடப் டும். 

இந்த வசயல் ாட்டில் சமுதாயத்தினர் ஈடு டுெதற்கும் அெர்களின் குரலைப்  கிர்ந்து வகாள்ெதற்கும் 

ொய்ப்புகள் மிக அருகாலமயில் எதிர்காைத்தில்  கிரங்கமாக  கிரப் டும். 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

“ ெரைாற்றில் ஒரு முக்கியமான தருைத்லத நாங்கள் அனு ெித்து ெருகிலறாம்; இதன்  டி  

ெியா ித்திருக்கின்ற  கறுப்பு இனம் மீதான நிறவெறிலய நமது சமூகங்கள் ஒன்றிலைந்து எதிர்த்து 

நிற்கின்றன. வ ாது மக்களுக்கான அரசு ஊழியர்கள் என்ற ெலகயில், உண்லமயான மாற்றத்திற்கு 

ெழிெகுக்கும் அர்த்தமுள்ள நடெடிக்லக எடுப் து நமக்கு கட்டாயமாகிறது. திருமதி ச்சாப்லமன் மற்றும் 

ஆப் ிாிக்க மற்றும் காீ ியன் கறுப் ர் இன சமூக, கைாச்சார மற்றும் வ ாருளாதார அதிகாரமளிப்பு 

மற்றும் கறுப் ர் இனம் மீதான நிறவெறி எதிர்ப்பு அலமப்பு  ஆகியெற்றுடன் இலைந்து நமது 

நகரத்திற்குள் உண்லமயான சமத்துெத்லத உருொக்குெலத நாங்கள் எதிர்லநாக்குகிலறாம்.” 

- ல ட்ாிக் ப்ரவுன், லமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“ஒரு நகரமாக இருந்த டி, ப்ராம்ப்ட்டனின்  ைெிதமான சமுதாயங்களுக்கு ஆதரெளித்து, அதற்காக 

வசய்யப் டும்  ைிகள் இலத  ிரதி லிக்கச் வசய்ய லெண்டிய  மகத்தான வ ாறுப்பு எங்களுக்கு உள்ளது 

என் லத நாங்கள் அறிலொம். ெியா ித்திருக்கின்ற கறுப் ர் இனம் மீதான நிறவெறிக்கு எதிரான எங்கள் 

வசயல் திட்டத்லத உருொக்குெதில் முன்னைி ெகிக்க திருமதி சாப்லமன் ஒரு மதிப்புமிக்க  ங்லக 

ெகிப் ார். அலனெலரயும் உள்ளடக்குகிற,  ாிவுமிக்க மற்றும் சமத்துெமான ஒரு சமுதாயம் மற்றும் 

கைாச்சாரத்லத உருொக்குெதற்கும் உதவுொர். 

- லடெிட் ல ர்ாிக், தலைலம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“சமுதாயத்தில் இனவெறிக்கு தீர்வு காணுெதற்வகன ஒரு வசயல் ாடுள்ள அணுகுமுலற 

வகாண்டிருக்கின்ற ப்ராம்ப்டன் நகர நிர்ொகத்துடன்  லசருெதில்  நான் மகிழ்ச்சியலடகிலறன். நகரத்தின் 
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ஊழியர்கள், நகரசல  மற்றும் உள்ளூர் சமூகத்துடன் வநருக்கமாக  ைியாற்றுெதற்கான இந்த 

தலைலமத்துெ ொய்ப்ல  நான் எதிர் ார்த்துக் வகாண்டிருக்கிலறன்; லமலும் ப்ராம்ப்ட்டனில் 

நிறவெறிக்கு எதிராக  திறம் ட  திைளிப் தற்கும் அலத ஒழிப் தற்கும் ஒத்துலழக்கும்ல ாது எனது 

அனு ெத்லத உ லயாகித்துக் வகாள்கிலறன். நாம் ஒருெருக்வகாருெர் வசாந்தம் என்ற உைர்லெ நாம் 

உருொக்க லெண்டும். நமது குடிமக்களின்  யன் டுத்தப் டாத திறன், அர்த்தமுள்ள மாற்றத்திற்கு 

 ங்களிப் தற்கான அெர்களின் ெிருப் ம் மற்றும் நகரத்தின் அதிலெக வ ாருளாதார ெளர்ச்சிக்கு 

 ங்களிப் தற்கான ொய்ப்பு ஆகியெற்லற நாம் இனம் காை லெண்டும். மிக நீண்ட காைமாகலெ, 

புத்திசாலித்தனமான, புதுலமயான, கடின உலழப் ாளிகளாகிய கனடிய கறுப் ின மக்கள் உதாசீனம் 

வசய்யப் ட்டு  அெர்களின் நிறம்  காரைமாகலெ உாிய அங்கீகாரம் அளிக்கப் டுெதில்லை மற்றும் 

ஒதுக்கி லெக்கப் ட்டுள்ளனர். இது இப்ல ாது முடிவுக்கு ெர லெண்டும்! நமது நகரம் வ ாிய நகரமாக 

இருக்க நாம் அலனத்து குடிமக்களுக்கும் உாிய அங்கீகாரம் அளிக்க கடலமப் ட்டிருக்க லெண்டும். 

எந்தவொரு குழுலெயும் உதாசீனம் வசய்ெது என் து இனிலமற்வகாண்டு நடக்காமல் 

 ார்த்துக்வகாள்லொம். ” 

- க்ெின்வனத் ச்சாப்மன், முதுநிலை ஆலைாசகர், வ ாருளாதார அதிகாரமளித்தல் மற்றும் கறுப் ர் இனம் 

மீதான நிறவெறி எதிர்ப்பு,  

 

 

கனடா நாட்டில் மிக ெிலரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 650,000 மக்கலளயும் 70,000 

ெைிக அலமப்புக்கலளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வ ாதுமக்கலள மனத்தில் லெத்லத 

வசய்கின்லறாம்.  ைதரப் ட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு லசர்க்கின்றனர், முதலீட்லட நாங்கள் ஈர்க்கிலறாம், 

வதாழில்நுட் ாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிைான புதுலமப்  லடத்தலில் முன்னைி ெகிப் தற்கான  யைத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிலறாம்.  ாதுகாப் ான, நிலைத்து நிற்கெல்ை மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆலராக்கியமிக்க ஒரு நகலரக் 

கட்டலமப் தற்கான ெளர்ச்சிப் ாலதயில் நாங்கள்  ங்கு ெகிக்கிலறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஊடக வதாடர்பு 

லமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிலைப் ாளர், ஊடகம் & சமுதாய ஈடு ாடு 

யுக்திாீதியான தகெல்  ாிமாற்றம்  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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