
 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக    

           

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரமானது, ொக் ஆஃப் தி எர்த் (Walk Off The Earth) இன் ஜூனனா 

(JUNO) ெிருது வெற்ற ெிரெல மனிதருடன் கனடா தினத்தத ஆன்தலனில் 

வகாண்டாடெிருக்கிறது  

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஜூன் 23, 2020) – னகாெிட்-19  வதாற்று ெரவுெததத் தடுக்க, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

அதன் கனடா தின வகாண்டாட்டத்தத ஆன்தலனில் வகாண்டு ெருகிறது! இந்த ஆண்டின் ஜூனனா 

(JUNO) ெிருது வெற்ற இதைக்குழுொகிய   ொக் ஆஃப் தி எர்த் (Walk Off The Earth) இன் ெிரெல 

மனிததர அறிெிப்ெதில் நகர நிர்ொகம் ெரெைமதடகிறது. 

ஜூதல 1 புதன்கிழதம நாளன்று நண்ெகல் முதல் இரவு 10 மணி ெதர இந்த நிகழ்வு 

www.brampton.ca/canadaday  எனும் ெதலத்தளத்தில்  நதடவெறும். குடும்ெ நட்புறவு ாீதியான  

நடெடிக்தககள், உண்தமயான கனடிய ைதமயல் ெதார்த்தங்கள், உணவுகதள கதடயில் ொங்கி 

வெளியில் எடுத்துச் வைன்று ைாப்ெிடுதல் மற்றும் மற்றும் வீட்டினலனய வகாண்டு னைர்ப்ெிக்கப்ெடும் உணவு 

–இப்ெடியான  ெல ெிருப்ெங்கள் மற்றும் இன்னும் ெலெற்தற நாள் முழுதும் ஆன்தலனில் காணலாம். 

ஆஹா!, இந்த  ஆண்டு,  தங்கள் வைாந்த வீட்டில் இருக்கும் ெைதிகளுடன், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் நிகழ்த்தும் 

’கனடா தினம்’  அரங்கில்  னமதடக்கு முன் ொிதையில் ஒவ்வொருெரும் இருக்தக வெறுகிறார்கள்! மாதல 

5:30 மணி முதல் அவலக்ட்ரா ெழங்குகின்ற டிஜிட்டல் னமதட நிகழ்ச்ைிதய ஒளிெரப்பு வைய்யத் 

வதாடங்குொர்கள்; இதில் உள்ளூர் கதலஞர்களின் நிகழ்ச்ைிகளும், ொக் ஆஃப் தி எர்த் (Walk Off The 

Earth) இன் ெிரெல மனிதர் ெங்னகற்கின்ற நிகழ்ச்ைியும் இடம்வெறும். 

இரவு 8 மணிக்கு, ஒட்டாொெிலிருந்து ைிெிைியின் கனடா நாடு தழுெிய ஆன்தலன் ’கனடா தின’ 

ஒளிெரப்ெிற்கு மாறிக்வகாள்ளும், அங்கு நிகழ்த்து கதலகள் புாிெெர்களில், ப்ராம்ப்ட்டன் கதலஞர் 

ஹெியா தமட்டி (Haviah Mighty) அெர்களும் ஒருெராக இருப்ொர். 

வகாண்டாட்டங்களின் மகுடமாக, நிஜமாகனெ நிகழும் அற்புதமான ெட்டாசு   ொணனெடிக்தக 

அனுெெத்ததப் ொர்க்கலாம்! இந்த COVID-19 வதாற்று ெரெல் காலத்தில், டிம் ஹார்ட்டன்ஸ் ஸ்ொன்ைர் 

வைய்கின்ற டிஜிட்டல் ெட்டாசு ொணனெடிக்தககளின் காட்ைியானது, ொரம்ொியமான கனடா தின 

ெட்டாசு காட்ைிகதளக் குடியிருப்ொளர்கள் காண்ெதிலிருந்து னெறுெட்டு,  அதத ஈடுகட்டும் ெதகயில்  

தனித்துெமான மற்றும் ொதுகாப்ொன ஒரு மாற்று அனுெெத்தத ெழங்குகிறது. இந்த வமய்நிகர் 

நிகழ்ச்ைியானது, ஆன்தலனில் இரவு 10 மணிக்கு வதாடங்குகிறது, இது ஸ்னாப்ட் கம்யூனிட்டி ஹப் 

(Snapd Community Hub)மூலம் இயக்கப்ெடுகிறது. 

http://www.brampton.ca/canadaday


 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்த்ன்  ’கனடா தின’ நிகழ்ச்ைிகளுக்கு அவலக்ட்ரா (Alectra), டிம் ஹார்ட்டன்ஸ் (Tim 

Hortons) , ஆல்ஸ்னடட் (Allstate), அல்னகாமா யுனிெர்ைிட்டி (Algoma University)  மற்றும் வெல் (Bell) 

நிறுெனங்கள்  தாராளமான நிதியுதெி வைய்கிறார்கள். 

ைமூகத்தினருடன் உறொடுங்கள்! 

• @ExperienceBrampton மற்றும் @CityBrampton ெழியாக ைமூக ஊடகத்தில் எங்கதளப் 

ெின்ெற்றுங்கள். 

• #BramptonCanadaDayatHome மற்றும்  #BramptonTogether னொன்ற னஹஷ்னடக் உெனயாகித்து 

கனடா தின வகாண்டாட்டங்களில் நீங்கள் எடுத்த புதகப்ெடங்கள் மற்றும் வீடினயாக்கதள 

ெகிருங்கள். 

• உள்ளூர் உணெகத்திலிருந்து ொங்கிய உணதெ ருைித்து உண்கிறீர்களா?  

#SupportLocalBrampton ஐப் ெயன்ெடுத்தவும். 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

“னகாெிட்-19 வதாற்றிலிருந்து அதனெதரயும் ஆனராக்கியமாகவும் ொதுகாப்ொகவும் 

தெத்திருப்ெதற்காக, இந்த ஆண்டு ப்ராம்ப்ட்டனின் ”கனடா தின” வகாண்டாட்டங்கள் ைற்று 

ெித்தியாைமாக இருப்ெதாக னதாறுகின்றன. ஜூதல 1 ஆம் னததியன்று 

அதனெதரயும்  www.brampton.ca/canadaday  ெதலப்ெக்கத்திற்கு வைல்ல உற்ைாகப்ெடுத்துகினறன்; 

இங்கு, குடும்ெம் மற்றும் நட்பு ாீதியான நடெடிக்தககதள மகிழ்ந்து அனுெெிக்கலாம், கனடிய உணதெ 

ைதமக்கலாம் அல்லது உள்ளூர் உணெகத்தில்  ஆர்டர் வைய்த உணதெ உண்டு மகிழலாம்; ப்ராம்ப்டன் 

கதலஞர்கள் மற்றும் ஜூனனா ெிருது வென்ற ொக் ஆஃப் தி எர்த் (Walk Off The Earth) இன் நாயகன் 

ஆகினயாாின் நிகழ்த்து கதலகதளப் ொர்த்து வகாண்டாடுங்கள் – எனக்குத் வதாியும்!, நானும் 

என்னுதடய குடும்ெத்தினரும் நாள் முழுெதும் ெிழாக்கதள அனுெெிப்னொம்  என்று எனக்குத் வதாியும்.” 

 னெட்ாிக் ப்ரவுன், னமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்  

“இந்த ஆண்டு, ப்ராம்ப்ட்டனில் கனடா தினமானது மிகவும் அன்னினயான்யமாக இருக்கனொகிறது, 

னமலும் இது மிக மிக நல்ல ெிஷயத்திற்னகயாகும். னகளிக்தக புாியுங்கள், மகிழ்ச்ைியாக இருங்கள் 

கூடனெ, ொதுகாப்ொகவும் இருங்கள் – ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் ெல ருைித்து மகிழத்தக்க உணெகங்கள் 

ஒன்றிலிருந்து உள்ளூர் ஆர்டர் வகாடுத்து உணவு ொங்குெதத நீங்கள் ஆதாிக்கலாம், நாங்கள் 

ொிதையாக அதமத்திருக்கும் நிகழ்ச்ைிகளில் நடன ெிருந்து ைாப்ெிடலாம், தனித்துெமான ஆன்தலன் 

ெட்டாசு ொணனெடிக்தக அனுெெத்ததக் கண்டுகளிக்கலாம்! ” 

- குர்ப்ாீத் தில்லான், ெிராந்திய கவுன்ைிலர், ொர்டுகள் 9 & 10, ததலதமப் வொறுப்பு, வொருளாதார 

ெளர்ச்ைி மற்றும் கலாச்ைாரம் 

http://www.brampton.ca/canadaday
http://www.brampton.ca/canadaday


 

 

“னகாெிட்-19 வதாற்று ெரெதல எதிர்வகாள்ளும் ெிதமாக அதனொின் உடல்நலம் மற்றும் 

ொதுகாப்ெிதன மனதில் வகாண்டு, இந்த ஆண்டு ’கனடா தின’த்தத ஆன்தலனில் வகாண்டு ெருகினறாம். 

உடல் ாீதியாக நாம் ெிலகி இருக்கலாம், ஆனாலும் நாம் இன்னும் இதணந்னத இருக்கலாம்! 

#BramptonCanadaDayatHome, #BramptonTogether ஐப் ெயன்ெடுத்தி உங்கள் கனடா தின 

வகாண்டாட்டத்தின் புதகப்ெடங்கதளயும் வீடினயாக்கதளயும் ைமூக ஊடகங்களில் ெகிர மறக்காதீர்கள்; 

னமலும் நீங்கள் ஒரு உள்ளூர் உணெகத்தில் இருந்து உணதெ ொங்கி ெந்து அனுெெிக்கிறீர்கள் 

என்றால், #SupportLocalBrampton  வஹஷ்னடக் உெனயாகிக்கவும்.” 

- ொல் ெின்வைண்ட், ெிராந்திய கவுன்ைிலர், ொர்டுகள் 1 & 5 , ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம், உெ ததலதமப் 

வொறுப்பு, வொருளாதார ெளர்ச்ைி மற்றும் கலாச்ைாரம் 

“நகரத்தத மீண்டும் திறப்ெதற்வகன நாங்கள் ெணியாற்றும்னொது ைமூக சுகாதாரம் மற்றும் ொதுகாப்னெ 

எங்கள் முன்னுாிதம வகாண்ட ெிஷயமாக இருக்கிறது. கனடா தினம் என்ெது, ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின்  

மிகப் வொிய வகாண்டாட்டங்களில் ஒன்றாகும்; னமலும் னகாெிட்-19 வதாற்று ெரெலுக்கு எதிராக 

ெிராம்ப்ட்டன் நகாின் அடுத்த வையல்கள் குறித்து நாங்கள் வதாிெித்தெடி இருப்ெதால், இந்த ஆண்டு 

அதனெதரயும் வீட்டினலனய தங்கியிருந்து ொதுகாப்ொக வகாண்டாடும்ெடி னகட்டுக்வகாள்கினறன். ” 

- மார்ட்டின் வமவடய்னராஸ், ெிராந்திய கவுன்ைிலர், ொர்டுகள் 3 & 4; ததலதமப் வொறுப்பு, 

மீண்டும் திறத்தல் மற்றும் மீட்ைிக்கான ெணிக் குழு, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் மீண்டும் திறந்து மீட்ைி வெறுெதத னநாக்கி நகரும்னொது, எங்கள் ஊழியர்கள் 

’கனடா தின’த்திற்காக ஒன்ரன்ெின் ஒன்றான ஆன்தலனில் ொர்த்து மகிழக்கூடிய வையல்ொடுகள் மற்றும் 

நிகழ்த்துகதலகதள ஏற்ொடு வைய்துள்ளனர். இந்த ஆண்டு உங்கள் வைாந்த வீட்டில் உங்கள் 

ெைதிக்னகற்ெ ’கனடா தின’த்தத வகாண்டாடுங்கள் மற்றும் ொதுகாப்ொக இருங்கள். ” 

- னடெிட் னெர்ாிக், ததலதம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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கனடா நாட்டில் மிக ெிதரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெைத்தில் 650,000 மக்கதளயும் 70,000 

ெணிக அதமப்புக்கதளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வைய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வொதுமக்கதள மனத்தில் தெத்னத 

வைய்கின்னறாம். ெலதரப்ெட்ட ைமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு னைர்க்கின்றனர், முதலீட்தட நாங்கள் ஈர்க்கினறாம், 

வதாழில்நுட்ொீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுதமப் ெதடத்தலில் முன்னணி ெகிப்ெதற்கான ெயணத்தில் நாங்கள் 

வைன்றுவகாண்டிருக்கினறாம். ொதுகாப்ொன, நிதலத்து நிற்கெல்ல மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆனராக்கியமிக்க ஒரு நகதரக் 

கட்டதமப்ெதற்கான ெளர்ச்ைிப்ொததயில் நாங்கள் ெங்கு ெகிக்கினறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

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

 

  

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஊடக வதாடர்பு 

னமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிதணப்ொளர், ஊடகம் & ைமுதாய ஈடுொடு 

யுக்திாீதியான தகெல் ொிமாற்றம்  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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

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

