
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

கனடா தினம் அன்று, மேயர் ப்ரவுன், கவுன்சிலர்கள் ஆகிமயாரரயும், மேரரல 

இரச ேற்றும் பலெற்ரையும் மோில் காண   ப்ராம்ப்ட்டன் ேகரம் முழுக்க  

உலாெரக்கூடிய ேகிழ்ச்சியான அனுபெத்ரதத் தெை ெிடாதீர்கள்  

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஜூன் 29, 2020) –  www.brampton.ca/canadaday  எனும் ெரலத்தளத்தில் 

பிராம்ப்டனின் ஆன்ரலன் கனடா தின ேிகழ்ச்சிக்கும் கூடுதலாக, மேயர் மபட்ாிக் ப்ரவுன் ேற்றும் 

கவுன்சிலர்கள் பிராம்ப்டனின் கனடா தின வகாண்டாட்டங்கரள திைந்த வெளிக்கு வகாண்டு 

ெருகின்ைனர்! கவுன்சில் உறுப்பினர்கள் ஜூரல 1 ஆம் மததி ஒவ்வொரு மஜாடி ொர்டுகளுக்கும் மேரடி 

இரச, உணவு ெண்டிகள், ேற்றும் உள்ளூர் மபக்காிகளிலிருந்து இலெச குக்கீஸ்-கள் முதலானெற்ரைக் 

வகாண்டு ெருொர்கள். 

 

தனிேபர்கள் முன்னிரலயிலான இந்த ெிழா வகாண்டாட்டங்கள், ப்ராம்ப்ட்டன் வபாழுதுமபாக்கு 

ரேயத்தின் ொகன ேிறுத்துேிடங்களில், திைந்தவெளியில் ேரடவபறும். COVID-19 வதாற்று பரெரலத் 

தடுக்கும் ெரகயில் குடியிருப்புொசிகள் அெரெர் ொகனங்கரள  ஓட்டிெரவும் ொகனங்களிமலமய 

தங்கியிருக்கும்படியும் மகட்டுக் வகாள்ளப்படுகிைார்கள். அெரெர் ொகனங்களிலிருந்தபடிமய, 

குடியிருப்புொசிகள் மேரடி இரசரய ரசிக்கலாம் ேற்றும் டிரரவ்-த்ரூ உணவு ெண்டியிலிருந்து  உணரெ 

ொங்கிக் வகாள்ளலாம். மேயர் ேற்றும் ொர்டு கவுன்சிலர்கள் ொகனங்களில் இருப்பெர்களுக்கு இலெச 

குக்கீகரள சரக்கு தீரும் ெரர ெழங்குொர்கள்; முகக் கெசங்கள் ேற்றும் ரகயுரைகரள அணிந்தபடி 

இதரன அெர்கள் வசய்ொர்கள். 

 

முற்பகல் 11 முதல் 11:45 ெரர: ொர்டுகள் 1 & 5  

 

340 மொட்வடன் ஸ்ட்ாீட் ஈஸ்ட்-இல் உள்ள வசன்ச்சுாி கார்டன்ஸ் ாிக்ாிமயஷன் ரேயத்ரதப் 

பார்ரெயிடுங்கள்; அங்கு மேயர் ப்ரவுன் அெர்கரள, கவுன்சிலர்கள் வராவீனா சான்ட்மடாஸ் ேற்றும் 

பால் ெின்வசண்ட் ஆகிமயாருடன் காணலாம்! தி ஜாஸ் வேக்கானிக்ஸ் (Jazz Mechanics) லிருந்து மேரடி 

இரசரய அனுபெியுங்கள், தி ரேட்டி காப்-லிருந்து உணரெ ொங்குங்கள், உள்ளூர் மபக்காியாகிய 

அக்மகஷன்ஸ் (OccaSSions) லிருந்து இலெச குக்கீஸ்-உடன் வோறுக்குத்தீனிரயயும் வபற்று 

அனுபெியுங்கள். 

 

ேதியம் 12 முதல் 12:45 ெரர: ொர்டுகள் 2 & 6  

 

1050 சாண்டல்வுட் பார்க்மெ வெஸ்ட்-இல் உள்ள காஸ்ஸி மகம்ப்வபல் (Cassie Campbell)சமுதாய 

ரேயத்ரதப் பார்ரெயிடுங்கள், அப்வலட் ேற்றும் கூப்பர் (Ablett and Cooper) ெழங்கும் மேரடி இரசரய 
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ரசியுங்கள், தி ரேட்டி காப் (Mighty Cob) லிருந்து உணவு ொங்குங்கள், உள்ளூர் கிராண்ட் மபக்கர்ஸ் 

(Grand Bakers) இடேிருந்து இலெச குக்கீஸ்-களுடன் வோறுக்குத்தீனிரயயும் வபறுங்கள். மேயர் ப்ரவுன் 

ேற்றும் கவுன்சிலர்கள் ரேக்மகல் பல்மலஸ்ச்சி ேற்றும் டக் ெில்லன்ஸ் ஆகிமயார் உங்கள் ொகனத்திற்மக 

ெந்து  குக்கீஸ்-கரள ெழங்குொர்கள். 

 

பிற்பகல் 1 முதல் 1:45 ெரர: ொர்டுகள் 3 & 4  

 

ப்ராம்ப்ட்டன் ஃமபாக் கிளப்பில் இருந்து மேரடி இரசரய ரசிக்க, 69 எலியட் வதருெில் இருக்கின்ை  

வேமோாியல் எாீனாவுக்கு ெருரக தாருங்கள்; ஜாேீ’ஸ் க்ராக்ட் கார்ன் –லிருந்து உங்களுக்கான உணரெ 

ொங்குங்கள்; உள்ளூர் கிைிஸ்டினா’ஸ் மடார்ட்டினா ஷாப்-யிலிருந்து இலெச குக்கீஸ்-உடன் 

வோறுக்குத்தீனிரயப் வபறுங்கள்; மேயர் ப்ரவுன் ேற்றும் கவுன்சிலர்கள் வஜஃப் வபௌேன் ேற்றும் 

ோர்ட்டின் வேவடய்மராஸ் ஆகிமயார் இெற்ரை உங்கள் ொகனம் இருக்குேிடத்திற்மக வகாண்டு ெந்து  

உங்களுக்கு தருொர்கள். 

 

பிற்பகல் 2 ேணி முதல் 2:30 ெரர: ொர்டுகள் 7 & 8  

 

வசல்ட்டிக் மபண்ட் எாின்’ஸ் ோர்மலார் (Celtic Band Erin's Marlore) ெழங்கும் மேரடி இரசரய ரசிக்க 

1100 வசன்ட்ரல் பார்க் டிரரவ்-இல் உள்ள க்ாீன்பிரரயர் ாிக்ாிமயஷன் ரேயத்திற்கு ெருரக தாருங்கள்;  

தி ரேட்டி காப்-லிருந்து உணவு ொங்குங்கள், உள்ளூர் மகக்ஸ்(Cakes)-கரடயிலிருந்து இலெச குக்கீஸ்-

களுடன் வோறுக்குத்தீனிரயப் வபறுங்கள்; இந்த சேயத்தில், எேிலி மக. மேயர் பிரவுன், ேற்றும் 

கவுன்சிலர்கள் மபட் ஃமபார்டினி ேற்றும் சார்ரேன் ெில்லியம்ஸ் ஆகிமயார் முன்னிரல ெகிப்பார்கள். 

 

பிற்பகல் 3 ேணி முதல் 3:45 ெரர: ொர்டுகள் 9 & 10  

 

எண் 10150 இல் உள்ள மகார் வேமடாஸ் (Gore Meadows) புல்வெளிகள் இருக்கும் ரேயத்திற்கு ெருரக 

தாருங்கள்; இங்கு பாகா சிங் ெழங்குகின்ை மேரடி இரசரயக் மகட்டு ரசியுங்கள், தி ரேட்டி காப்-

யிலிருந்து உணரெ ொங்குங்கள், லாமகாஸ்ட் மபக்காி ேற்றும்  குக்கீஸ்-ரப-டிரசன் ஆகிய உள்ளூர் 

மபக்காிகளிலிருந்து இலெச குக்கீஸ்-கரளப் வபறுங்கள். இங்கு கவுன்சிலர்கள் மேயர் ப்ரவுன் 

அெர்களுடன் குர்பிாீத் தில்லான் ேற்றும் ஹர்கிரத் சிங் ஆகிமயார் இரணொர்கள். 

 

மகாெிட்-19 வதாற்று பரெலுக்கு எதிரான ேடெடிக்ரககள் 

 

 மகாெிட்-19 வதாற்று பரவுதரலத் தடுக்குமுகோக, உடல் ாீதியான சமூக இரடவெளி ேடெடிக்ரககள் 

ேரடமுரையில் இருக்கும், மேலும், கனடா தின அனுபெத்திரனப் வபை, குடியிருப்புொசிகள் அெரெர் 

ொகனங்களிமலமய இருக்குோறு மகட்டுக்வகாள்ளப்படுகிைார்கள். பங்மகற்பாளர்கள் முகக் கெசம் 



 

 

அணிந்து, ஹாண்ட் சானிட்ரடஸர் அல்லது துரடப்பான்கள் மபான்ை தனிேபர் கிருேிோசினிகரள 

தம்முடன் ரெத்திருக்குோறு ேகர ேிர்ொகம் மகட்டுக்வகாள்கிைது. 

 

கனடா தினம் –இரத ஆன்ரலனில் வகாண்டாடுங்கள்! 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் ேகர ொசிகள் அெரெர் வீடுகளிலிருந்தபடிமய கனடா தினத்ரதக் வகாண்டாட 

உதவுெதற்காக, ேகர ேிர்ொகோனது  இந்தக்  வகாண்டாட்டத்ரத  ஆன்ரலனில்  

www.brampton.ca/canadaday எனும் ெரலத்தளத்தில் வகாண்டு ெருகிைது. ஜூரல 1 ஆம் மததி 

ேண்பகல் முதல் இரவு 10 ேணி ெரர, குடியிருப்புொசிகள் அரனெரும் தங்கள் ேட்பு ேற்றும் 

குடும்பத்தினர் சார்ந்த வசயல்பாடுகள், வேய்ேிகர் பட்டாசுகள், குடும்பத்தினர் ெிரும்புகின்ைெரும் 

ஜூமனா (JUNO ) ெிருது வபற்ைெர்களுோன  ஸ்பிளாஷ்'அன் பூட்ஸ், உள்ளூர் கரலஞர்கள், ஜூமனா 

ெிருது வென்ை தரலெரான ொக் ஆஃப் தி எர்த் ேற்றும் பலாின் ேிகழ்த்து-கரல ேிகழ்ச்சிகரளக் கண்டு 

அனுபெிக்கலாம். 

 

மேலும் தகெல்களுக்கு ெருரக தாருங்கள்: www.brampton.ca/canadaday.  

 

அைிஞர் கூற்றுக்கள் 

“கனடா தினம்  என்பது ப்ராம்ப்ட்டன் ேகாின் ேிகப் வபாிய ேிகழ்ொகும், இந்த ஆண்டு சிங்க்ொகவ்ஸி 

(Chinguacousy) பூங்காெில் எல்மலார் முன்னிரலயிலும் வகாண்டாட்டத்ரத ேடத்த முடியாது;  

என்ைாலும், கனடா தினத்ரத COVID-19 பாதுகாப்பு ேடெடிக்ரககரள ேனதில் வகாண்டு மோில் 

வகாண்டாட ஒரு ெழிரய ோங்கள் உருொக்கியுள்மளாம். ொருங்கள், ஜூரல 1 ஆம் மததியன்று ஹமலா 

வசால்லுங்கள், பின்னர் ஆன்ரலனில் வகாண்டாட வீட்டிற்குச் வசல்லுங்கள்! ” 

- மபட்ாிக் ப்ரவுன், மேயர், ப்ராம்ப்ட்டன் ேகரம் 

“கனடா தினத்ரத ஒன்ைாகக் கூடியிருந்து வகாண்டாடுெதற்காக குடியிருப்புொசிகரள பாதுகாப்பான 

ேற்றும் ஆமராக்கியோன முரையில் சந்திப்பதில் ோங்கள் ேிகவும் ேகிழ்ச்சியரடகிமைாம். முகக் கெசத்ரத 

அணியுங்கள், ேல்ல சுகாதாரம் ேற்றும் சமூக இரடவெளிரயக் கரடப்பிடியுங்கள், உணவு, இரச ேற்றும் 

மெடிக்ரகக்காக எங்களுடன் மோில் மசர்ந்து வகாள்ளுங்கள் என்று அரனெரரயும் ஊக்குெிக்கிமைன். 

பின்னர், ேிகழ்ச்சிகரளயும் பட்டாசு மெடிக்ரககரளயும் ஆன்ரலனில், www.brampton.ca/canadaday  

இல் அனுபெியுங்கள். ” 

- குர்ப்ாீத் தில்லான், பிராந்திய கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 9 & 10, ப்ராம்ப்ட்டன் ேகரம்,  தரலெர், 

வபாருளாதார ெளர்ச்சி ேற்றும் கலாச்சார அரேப்பு 

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


 

 

“ேகரத்ரத பாதுகாப்பாக ேீண்டும் திைக்க ோங்கள் பணியாற்ைவும், கனடாெின் பிைந்தோரளக் 

வகாண்டாடவும் ேேது சமூகம் ஒன்றுகூட இருக்கிமைாம்; எனமெ எல்மலாரும் ெிழாக்களில் பங்மகற்பது 

ேட்டுேல்லாேல், சமூக இரடவெளிரயக் கரடப்பிடித்தபடி, பிராம்ப்டன் முழுெதும் மேரடி 

வபாழுதுமபாக்குகரள அனுபெித்துக்வகாண்மட, முடிந்தெரர பாதுகாப்பாக வகாண்டாடுெரதயும் ோன் 

ஊக்குெிக்கிமைன்." 

- ோர்ட்டின் வேவடய்மராஸ், பிராந்தியக் கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 3 & 4; தரலரேப் வபாறுப்பு, 

ேீண்டும் திைத்தல் ேற்றும் ேீட்சி வபறுெதற்கான பணிக்குழு, ப்ராம்ப்ட்டன் ேகரம் 

“மேயரரயும் உங்கள் கவுன்சிலர்கரளயும் சந்திப்பதில் துெங்கி, மேரடி மகளிக்ரக வபாழுதுமபாக்கு, 

ஆன்ரலன் ேிகழ்ச்சிகள், குடும்ப- ேட்பு வசயல்பாடுகள் ேற்றும் ொணமெடிக்ரக ெரர, இந்த கனடா 

தினத்ரத வகாண்டாடுெதற்காக, அரனெருக்கும் ஆமராக்கியோனதும் பாதுகாப்பானதுோன ெழிகள் 

உள்ளன. தயவுவசய்து பாதுகாப்பாக இருங்கள், சமூக இரடவெளிரயக் கரடப்பிடியுங்கள், உங்கள் 

வீட்டிலிருந்தபடிமய ஆன்ரலனில் இரவு ேிகழ்ச்சிகரளக் கண்டு களியுங்கள். ” 

- மடெிட் மபர்ாிக், தரலரே ேிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் ேகரம் 
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கனடா ோட்டில் ேிக ெிரரொக ெளர்ந்து ெரும் ேகரங்களில் ஒன்ைான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 650,000 ேக்கரளயும் 70,000 

ெணிக அரேப்புக்கரளயும் வகாண்டிருக்கிைது. ோங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுேக்கரள ேனத்தில் ரெத்மத 

வசய்கின்மைாம். பலதரப்பட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு மசர்க்கின்ைனர், முதலீட்ரட ோங்கள் ஈர்க்கிமைாம், 

வதாழில்நுட்பாீதியில் ேற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுரேப் பரடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் ோங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிமைாம். பாதுகாப்பான, ேிரலத்து ேிற்கெல்ல ேற்றும் வெற்ைிகரோன  ஆமராக்கியேிக்க ஒரு ேகரரக் 

கட்டரேப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பாரதயில் ோங்கள் பங்கு ெகிக்கிமைாம்.  Twitter, Facebook, ேற்றும்  Instagram ஆகியெற்ைில் 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஊடக வதாடர்பு 

மோனிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிரணப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாய ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியான தகெல் பாிோற்ைம்  

ப்ராம்ப்ட்டன் ேகரம் 

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