
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரமானது ப்ரரட் (Pride) வகாண்டாட்டத்ரை பரெசமூட்டுகின்ற 

ஆன்ரைன் நிகழ்ச்சிகளுடன் மூன்று நாட்கள் வகாண்டாடெிருக்கிறது! 

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஜூன் 29, 2020) – ககாெிட் -19 வைாற்று பரெரைத் ைெிர்ப்பைற்காக 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகமானது  ப்ரரட் (Pride) வகாண்டாட்டத்ரை இந்ை ஆண்டு 

ஆன்ரைனில் வகாண்டு ெருகிறது. ஜூரை 5 முைல் 11 ெரரயிலும்  ொரம் முழுக்கவுமாக பீல் 

பகுைியில் ப்ரரட் நிகழ்ச்சிகரளக் வகாண்ட ஒரு ஆன்ரைன் ரமயத்ரை உருொக்கியுள்ளது; இது 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில்  ப்ரரட் (Pride) மாைத்ைின்கபாது ப்ராம்ப்ட்டனின்   LGBTTIQQ2SA 

சமுைாயத்ரைக் வகாண்டாடுெைற்வகன  உருொக்கப்பட்டது. 

 

ெிழாக்ககாைத்ரைக் காண மற்றும் கைந்து வகாள்ள ெருரக ைரவும்:Visit www.brampton.ca/pride . 

 

ஜூரை 5 – ப்ரரட் இன் ைி ஸ்க்கெர் (Pride in the Square )– வமய்நிகர் பைிப்பு 

 

ஜூரை 5 ஆம் கைைி ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் ப்ரரட் இன் ைி ஸ்க்கெர் (Pride in the Square )– 

வமய்நிகர் பைிப்ரபக் வகாண்டாடுங்கள். நாம் எல்கைாரும் கார்டன் ஸ்க்கெர் (Garden Square)-

இல் கநாில் ஒன்றுகூட முடியாது என்றாலும், கார்டன் ஸ்க்கெர் ப்ராம்ப்ட்டன் -இன் ஃகபஸ்புக் 

மற்றும் இன்ஸ்ட்டாகிராம் சான்னல்களில் இந்ை ப்ரரட் இன் ைி ஸ்க்கெர் ஆனது புதுரமயான 

ஒரு ெழியில் வைாடர்கிறது.   

 

நாள் முழுெதுமாக இந்ை ஆன்ரைன் ககளிக்ரக வபாழுதுகபாக்குகள், பரெசமூட்டுகின்ற 

ொிரசயில் ெருெரை அனுபெித்து மகிழுங்கள். 

 

• பிற்பகல் 2 மணி: ட்ராக் கரை வசால்லும் கநரம் ஃகப & ஃப்ளஃபியுடன் (Fay & Fluffy) – 

Facebook  இல் கநரரையாக: facebook.com/gardensquarebrampton  

 

• பிற்பகல் 3 மணி: ப்ரரட் கார்டன் பார்ட்டி (Pride Garden Party)  ககன்ொஸ் (CANVAS) 

ஆர்ட்ஸ் வசயல்ெடிெ நிகழ்ச்சிகள் – Facebook இல் கநரரையாக: 

facebook.com/gardensquarebrampton 

 

http://www.brampton.ca/pride
http://www.facebook.com/gardensquarebrampton
http://www.facebook.com/gardensquarebrampton


 

 

• மாரை 6 மணி: “I” என்பது உள்கசர்ப்பு-க்காக, ககத்ாினா கிப்ஸன் உடன் Improv 

வசயல்பாடு  – Instagram  இல் கநரரையாக: @gardensquarebrampton இல்  

 

• மாரை 7 மணி: க்றிஸ் நிங் (Chris Ning) ெழங்கும் கநரரை நிகழ்ச்சி  – Facebook இல் 

கநரரையாக facebook.com/gardensquarebrampton 

 

• இரவு 8 மணி: டீகஜயாகிய ஏஸ் டில்லிங்கர்  (DJ Ace Dillinger) ெழங்கும் ைி ப்ரரட் 

ஆஃப்ட்டர் பார்ட்டி (The Pride After Party) – Instagram Live @gardensquarebrampton 

 

ப்ரரட் இன் ைி ஸ்க்கெர்-வமய்நிகர் பைிப்பு (Pride in the Square – Virtual Edition), இது TD Bank 

இனால் ைாராளமாக நிைியாைாரம் வசய்யப்படுகிறது . 

 

ஜூரை 8 – உத்கெகம் அளிக்கின்ற ெரகயிைான இளம் கபச்சாளர்கள்  

 

மாரை 7 மணிக்கு நரகச்சுரெயாளரும் எழுத்ைாளருமான ப்ராண்டன் ஆஷ்-வமாஹம்மத் 

ெழங்கும் உத்கெகம் அளிக்கின்ற ெரகயிைான உரர;  Instagram  இல் கநரரையாக 

@culturebrampton  இல் காணுங்கள்.  

 

ஆஷ்-வமாஹம்மத் என்பெர்  ஜஸ்ட் ஃபார் ைாஃப்ஸ் மாண்ட்ாியல் கஹாம்க்கரான் கடைண்ட் ( 

Just For Laughs Montreal Homegrown Talent) இனால் அங்கீகாரம் வபற்றெர், ட்டிம் சிம்ஸ் 

(Tim Sims) ெிருதுக்கு நியமனம் வசய்யப்பட்ட நரகச்சுரெயாளர்;  வடலிஃபில்ம்ஸ் நியூ 

ொய்சஸ் ெிருது வபற்ற எழுத்ைாளர் மற்றும் LGBT நரகச்சுரெயாளர்களுக்கான கனடாெின் 

முைல் முைைான  ஒகர நரகச்சுரெ காட்சியாகிய எத்னிக் வரயின்கபா (The Ethnic Rainbow) 

நிகழ்ச்சியின் பரடப்பாளர். ஆஷ்-வமாஹம்மத்-இன் ஆல்பமாகிய  CAPRICORNICATION 

நிகழ்ச்சியானது  iTunes கனடா நரகச்சுரெ வைாடாில்  #1 என முைல் ஒளிபரப்பு கண்டது;  ஒரு 

நரகச்சுரெ ஆல்பத்ரை வெளியிட்ட முைைாெது கக (gay), கறுப்பின கனடா நாட்டெர் ஆொர். 

இெர் சமீபத்ைிய  CBC/TVO  டாக்குவமண்ட்டாி படமாகிய ஸ்டாண்ட் அப் கடாகரா ன்ட்கடா 

(Stand Up Toronto) ெில் பங்ககற்றிருந்ைார்; இது 2018 ஆம் ஆண்டு ஆரம்பத்ைில் முைன்முைலில் 

கைான்றி வபாிதும் ெரகெற்பு வபற்றது. ஃபீல்ட் ட்ாிப் ஃவபஸ்டிெல் (Field Trip Festival), JFL42 

ெில் கைான்றினார் மற்றும் JFL  மாண்ட்ாியலில் , ஜூலிகயா கடார்கரஸ்-க்காக துெக்கினார். 

 

ஜூரை 9 – இதுைான் ப்ராம்ப்ட்டன் –கநரரையில் ஆன்ரைனில் 

http://www.facebook.com/gardensquarebrampton


 

 

 

”இதுைான் ப்ராம்ப்ட்டன்”  என்பது ைி கராஸ் ப்ராம்ப்ட்டன் (The Rose Brampton) ஆல் 

ெழங்கப்படும் நிகழ்ச்சியாகும்: ஆன்ரைனில் கநரரையில் ெரும் இைில் ப்ரரட் (Pride)-க்காக 

பரெசமான நிகழ்ச்சிகரள நிகழ்த்தும். Facebook கநரரையில் The Rose’s க்கு ட்யூன் வசய்ய 

கெண்டிய இடம்: facebook.com/therosebrampton ; கநரம் மாரை 7:30. 

 

இதுைான் ப்ராம்ப்ட்டன்: ைி கராஸ் ப்ராம்ப்ட்டன் (The Rose Brampton’s) இன் ொராந்ைிர வைாடர் 

ஆனது ஆன்ரைன்  இரசக்கச்கசாிகளிை மூைமாக, ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் சிறந்ை சிை 

ைிறரமகரள உைகினருக்கு காட்டுகின்றனர்.  இந்ை வைாடரானது, உள்ளூர் கரைஞர்களுக்கு 

ஒரு கமரட அரமத்து வைாழில்முரறக் கரைஞர் என்ற ெரகயில் பணமும் ெழங்குகிறது. ஏப்ரல் 

மாைத்ைில் துெங்கிய இைற்கு 20,000 க்கும் கமற்பட்ட காட்சிகரள வகாண்டபடி ஒவ்வொரு 

கைசத்ைிலும் இைற்கான ரசிகர்கரளக் வகாண்டிருக்கிறது. 

 

இதுைான் ப்ராம்ப்ட்டன்: ஆன்ரைனில் கநரரையான இந்நிகழ்ச்சிக்கு அல்ககாமா 

பல்கரைக்கழகம் ைாராளமாக நிைியாைாரம் ெழங்குகிறது. 

 

சமூகத்துடன் இரணயுங்கள்! 

 

#ShowYourPrideBrampton எனும் கஹஷ்கடக் உபகயாகித்து ொரம் முழுெதுமாக சமூக 

ஊடகங்களில் உங்கள் கரைகள், புரகப்படங்கள் மற்றும் வீடிகயாக்கரள பகிர்ந்து 

ஒவ்வொருெருடனும் இரணந்ைிருங்கள் மற்றும் வகாண்டாடுங்கள். 

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

“ப்ராம்ப்ட்டன் நகரமானது பைெண்ணக் கைரெ; நமது நகரத்ைில் இருக்கின்ற ப்ரபரப்பான 

LGBTTIQQ2SA  சமுைாயங்கரள அங்கீகாிப்பைில் ககாெிட்-19 வைாற்று பரெல் 

குறுக்கிட்டுெிடுெரை நாங்கள் அனுமைிக்க மாட்கடாம். www.brampton.ca/pride, எனும் 

ெரைத்ைளத்ைில் கரை, நிகழ்த்துகரை நிகழ்ச்சி மற்றும் அரனத்து ெயைினருக்கான நிகழ்ச்சிகள் 

மூைமாக ஆன்ரைனில் நாம் வகாண்டாடுகொம்.  நானும் எனது குடும்பத்ைினரும் இந்ை 

நிகழ்ச்சிகரள ொரத்ைின் அத்ைரன நாட்களும் மகிழ்ந்து அனுபெிப்கபாம். ைவ் ஈஸ் ைவ் ஈஸ் 

ைவ் (Love is Love is Love).” 

- கபட்ாிக் ப்ரவுன்,கமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

http://www.facebook.com/therosebrampton
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“ஆன்ரைனில் பைெிைமான பரெசமூட்டுகின்ற நிகழ்வுகளுடன் பீல் பகுைியில்  ப்ரரட் (Pride) 

ொரம் வகாண்டாடுெைற்காக எங்கள் பல்கெறு ெிைங்கள் வகாண்ட மற்றும் அரனத்ரையும் 

உள்ளடக்கிய நகரம் ையாராகி ெருகிறது. COVID-19 வைாற்று பரெல் காரணமாக இந்ை ஆண்டு 

நம்மால் கநாில் ெந்ைிருந்து வகாண்டாட முடியாது என்றாலும், இந்ை நிகழ்வுக்கு 

www.brampton.ca/pride  ஐ புக்மார்க் வசய்து வகாள்ளவும், நிகழ்வுகரள ரசிக்கவும், 

கற்றுக்வகாள்ளவும், கெடிக்ரகயாக இருக்கவும் நான் அரனெரரயும் ஊக்குெிக்கிகறன். 

- குர்ப்ாீத் ைில்ைான், பிராந்ைிய கவுன்சிைர், ொர்டுகள் 9 &10, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்; 

ைரைெர், வபாருளாைார ெளர்ச்சி மற்றும் கைாச்சாரம்  

“இந்ை ஆண்டு, சமுைாயத்ைினரர ஆகராக்கியமாகவும் பாதுகாப்பாகவும் ரெத்ைிருப்பைற்காக 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர ப்ரரட் (Pride) நிகழ்வுகரள ஆன்ரைனில் வகாண்டு ெருகிகறாம். உங்கள் 

குடும்பத்ைினருடன் வீட்டில் இருந்ைபடிகய ஒரு வகாண்டாட்டத்ரை உருொக்குங்கள் - உள்ளூர் 

உணெகங்களிலிருந்து வெளியில் எடுத்துச்வசல்லும்படியான  உணவு ஆர்டர்கரள 

வகாடுக்கைாம், நடனத்துடனான ெிருந்து ரெக்கைாம் மற்றும் ொரம் முழுெதும் ஆன்ரைன் 

நிகழ்வுகளுக்காக ட்யூன் வசய்யைாம்! ” 

- பால் ெிவசண்ட், பிராந்ைிய கவுன்சிைர், ொர்டுகள்1 & 5, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்; ைரைெர், 

வபாருளாைார ெளர்ச்சி மற்றும் கைாச்சாரம் 

“ நகரத்ரை மீண்டும் ைிறப்பைற்காக பணியாற்றும் எங்களுக்கு, சமூக ஆகராக்கியம் மற்றும் 

பாதுகாப்பு என்பகை எங்கள் முன்னுாிரம வகாண்ட ெிஷயமாகும். இந்ை ஆண்டில் ப்ரரட்(Pride) 

நிகழ்ச்சிரய ஆன்ரைனிகைகய பாதுகாப்பாக வகாண்டாடும்படி அரனெரரயும் நான்  

ககட்டுக்வகாள்கிகறன்;  கமலும் COVID-19 வைாற்று பரெரை எைிர்வகாள்ளும் ெிைமாக 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின்  அடுத்ை வசயற்படிகள் குறித்து ெரும் ொரங்களில் கூடுைல் ெிெரங்கள் 

கிரடக்கும். ” 

- மார்ட்டின் வமவடய்கராஸ்,பிராந்ைிய கவுன்சிைர், ொர்டுகள் 3 & 4; ைரைரமப் வபாறுப்பு, 

மீண்டும் ைிறத்ைல் மற்றும் மீட்சி வபறுெைற்கான பணிக்குழு, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“இந்ை ஆண்டின் ப்ரரட் (Pride) நிகழ்வுகளுக்காக,  நட்சத்ைிரகூட்டம் அடங்கிய ஆன்ரைன் 

ஒன்றுகூடும் இடத்ரை நகர ஊழியர்கள் உருொக்கியுள்ளனர். உத்கெகம் ைரும் இரளய 

கபச்சாளர் வைாடராகிய ப்ரரட் இன் ைி ஸ்வகாயர் (Pride in the Square) - வமய்நிகர் பைிப்பிரன 

மகிழ்ந்து அனுபெிப்பரை உறுைி வசய்யுங்கள். இது ைான் ப்ராம்ப்ட்டன்: இைில் உங்கள் 

http://www.brampton.ca/pride


 

 

குடும்பத்ைினருடன் ஆன்ரைனில் கநரரையில் பங்ககற்று,  #ShowYourPrideBrampton  

கஹஷ்கடக்- ஐப் பயன்படுத்ைி உங்கள் அனுபெத்ரைப் பகிர்ந்து வகாள்ளுங்கள். ” 

- கடெிட் கபர்ாிக், ைரைரம நிர்ொக அைிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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கனடா நாட்டில் மிக ெிரரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் ைன் ெசத்ைில் 650,000 மக்கரளயும் 70,000 

ெணிக அரமப்புக்கரளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்ைிலும் வபாதுமக்கரள மனத்ைில் ரெத்கை 

வசய்கின்கறாம். பைைரப்பட்ட சமுைாயத்ைினர் எங்களுக்கு ெலு கசர்க்கின்றனர், முைலீட்ரட நாங்கள் ஈர்க்கிகறாம், 

வைாழில்நுட்பாீைியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீைியிைான புதுரமப் பரடத்ைலில் முன்னணி ெகிப்பைற்கான பயணத்ைில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிகறாம். பாதுகாப்பான, நிரைத்து நிற்கெல்ை மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆகராக்கியமிக்க ஒரு நகரரக் 

கட்டரமப்பைற்கான ெளர்ச்சிப்பாரையில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிகறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

எங்களுடன் இரணயுங்கள்.   www.brampton.ca இல் இன்னும் வைாிந்துவகாள்ளுங்கள். 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ஊடக வைாடர்பு 

கமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிரணப்பாளர், ஊடகம் & சமுைாய ஈடுபாடு 

யுக்ைிாீைியான ைகெல் 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

