
 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக    

    

            

இளளஞர்களுக்கு ஆதரெளிக்கவும் அெர்களுக்கு ஆற்றல் தரவும், ஆன்ளைன் 

ெழியாக முன்வனப்ப ாதும் இல்ைாத ெளகயில், முதன் முதைான இளளஞர் 

தினத்திற்கு ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் உ சாிப்பு ெழங்குகிறது  

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஆகஸ்ட் 21, 2020) – ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் பகாெிட்-19 இளளஞர் ஆதரவுக்கான 

 ணிப் ளடயானது வசப்டம் ர் 3, ெியாழக்கிழளையன்று ைதியம் 12 ைணி முதல்  ிற் கல் 3 ைணி ெளர 

இளளஞர் தினத்ளத ெழங்குகின்றது! ஆன்ளைனில் ஒலி/ஒளி  ரப் ப் டெிருக்கின்ற,  ர ரப்பூட்டும் 

ப ச்சாளர்கள்  ங்பகற்கெிருக்கின்ற ைற்றும் ஒரு பகள்ெி- தில் நிகழ்ச்சியில் எங்களுடன் இளணயுங்கள். 

சிட்டி டிெி ளயச் பசர்ந்த கிறிஸ்ட்டினா ப ாபொரன் அெர்களால் வநறிப் டுத்தப் டுகின்ற இளளஞர் 

தின நிகழ்ச்சிகள் யாவும் இளளஞர்களுக்கான நிகழ்ச்சிகளள ைட்டுபை வகாண்டதாகும்; இதில் 

நம் ிக்ளகளய ெிளதக்கும் களதகள், நிளைளைகளுடன் எப் டி ஒத்துப்ப ாெதுஎன் து  ற்றி, ைற்றும் 

2020 ஆம் ஆண்டில் புத்துணர்வூட்டப் டுெது எப் டி, என் வதல்ைாம் இருக்கும். பையர் ப ட்ாிக்  ிரவுன், 

நகர கவுன்சிைர் சார்பைய்ன் ெில்லியம்ஸ் ைற்றும் இன்வனாரு நகர கவுன்சிைராகிய  ர்கிரத் சிங் 

ஆகிபயாாின் கருத்துக்களுடன்  ின் ெரும் ஐந்து தளைப்புக்களில் பைலும் ஐந்து ப ச்சாளர்களினால் 

வசால்ைப் டும் களதகளளயும் பகளுங்கள். 

• BELL அெர்கள் ைனநைம்  ற்றிய உளர ெழங்குகிறார் – ெல்லுனர் பயானா  ட் (Yonah Budd) 

அெர்களுடன் ப்ளான்  ி (Plan B) ளயக் வகாண்டு,   தட்டைளடெளத வெல்ெதற்கான ெழி 

கூறுகிறார்.  

• ஒபர குரல் ஒபர அணி என்னும் இளளஞர் தளைளைத்துெ அளைப் ின் நிறுெனராகிய 

ஆர்ைாண்படா வ ாவென் அெர்களிடைிருந்து இனத்-துபெஷ எதிர்ப்பு 

• எழுத்தாளர் ைற்றும் தயாாிப் ாளராகிய   ிர ைம், படனியல்  ிள்ளள அெர்களால் LGBTQ+ 

சைத்துெம்  ற்றிய உளர 

• வசல்ொக்கு வசலுத்துபொர்களிடம் வதளிந்த தன்ளை, இது  ற்றி ஃப ஷன் குருொகிய தி சாண்டி 

ையன் (The Sandy Lion)  

• பெறு ட்ட தன்ளை என் ளத உ பயாகித்து, கிண்டல் வசய்தல் எதிர்ப்பு ைற்றும் அளனத்ளதயும் 

அரெளணத்தலுக்கான உத்பெகம் அளிக்கின்ற ப ச்சாளர் ஆண்டனி வைக்லீன் 

இந்த அளனத்து ப ச்சாளர்களளயும் ஈடு டுத்தி  ிற் கல் வ ாழுதில் ஒரு பகள்ெி  தில் நிகழ்ச்சியுடன் 

இந்த அைர்வு முடிவுறும். 

ப்ராம்ப்ட்டன் இளளஞர் தினத்திற்கு,  BELL, CN, RBC ைற்றும் EB பகம்ஸ் ஆகிபயாரால் உ சரளண 

அளிக்கப் டுகிறது. 



 

 

இதில் கைந்துவகாள்ெதற்கு  திவு வசய்துவகாள்ெது அெசியைாகும். தயவு வசய்து 

events@brampton.ca  என்னும் ைின்னஞ்சல் முகொிக்கு எழுதி  ங்பகற் ிளன உறுதி வசய்துவகாண்டு 

நிகழ்ச்சியில் பசருெதற்கான ைாகின் வசய்யும் தகெல்களளப் வ ற்றுக்வகாள்ளவும். முழு நிகழ்ச்சி ைற்றும் 

ப ச்சாளர்கள்  ற்றிய ெி ரங்களளப் வ ற ெருளக புாியவும்: brampton.ca/bramptonyouthday. 

பகாெிட்-19 இளளஞர் ஆதரவுக்கான  ணிப் ளட 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் பகாெிட்-19 இளளஞர் ஆதரவுக்கான  ணிப் ளடயானது நகர கவுன்சிைர் 

சார்வைய்ன் ெில்லியம்ஸ் ைற்றும்  ர்கிரத் சிங் ஆகிபயாரால் இளணயாக முன்னணி ெகிக்கப் டுகிறது. 

இந்த  ணிப் ளடயானது 14 முதல் 29 ெளரயிைான ெயதுளடய ப்ராம்ப்ட்டன் நகர இளளஞர்களின் 

பதளெகளுக்கு பகாெிட்-19 வதாற்று  ரெல் காைத்தில் ஆதார ெளங்களுடன் ஆதரெளிக்கிறது; 

இளளஞர்களுக்வகன பசளெயாற்றுகின்ற 40 க்கும் பைற் ட்ட உள்ளூர் பசளெ அளைப்புக்கள், 

இளளஞர்களள அெரெர் வீட்டில் ளெத்த டிபய ஈடு டுத்தியும் இன்னும்  ைெழிகளில் வதாடர்பு 

வகாண்ட டியும் இதளனச் வசய்து ெருகிறது. பைலும் தகெல்களுக்கு இங்கு க்ளிக் வசய்க. 

இளளஞர் நட்பு ெட்டம் எனும் சமுதாய  தெி 
 

இந்த ஆண்டு,  ிராம்ப்டன் நகரைானது,   ிளாட்டினம் நிளை இளளஞர் நட்பு ெட்டம் எனும் சமுதாய 

 தெிநிளைளய  ிபள ஒர்க்ஸ் (Play Works) அளைப் ிலிருந்து வ ற்றுள்ளது; இது ஒன்ட்படாிபயா 

ைாகாணத்தின்  பூங்காக்கள்  ராைாிப்பு ைற்றும் வ ாழுதுப ாக்குகளுக்கான  அளைப் ினால் 

ஆதரெளிக்கப் டுகிறது. இளளஞர்களுக்கான ெளர்ச்சி ைற்றும் பைம் ாட்டு ொய்ப்புகளுக்காக,  

தனித்பதாங்கிய அர்ப் ணிப்பு வசய்தளைக்காக நைது நகரம் அங்கீகாிக்கப் டுெது இது மூன்றாெது 

முளறயாகும்;  பைலும் இந்த ஆண்டில்  ிளாட்டினம் எனும்  தெிளயப் வ றுகின்ற மூன்று 

சமுதாயங்களில் இதுவும் ஒன்றாகும். பைலும் அறிய இங்கு கிளிக் வசய்யவும் . 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

“இளளஞர்களுக்கான ொய்ப்புகளில் ஒரு முன்னணியாளராக திகழும் ப்ராம்ப்ட்டன்  நகரைானது, நைது 

சமூகத்தில் உள்ள இளளஞர்களுக்கான முதல் இளளஞர் தினம் அனுசாிப் தற்கான ெழிளய ெகுத்து 

தருகிறது. COVID-19 இளளஞர் ஆதரவுக்கான  ணிப் ளடயானது, ப்ராம்ப்ட்டன் இளளஞர்களள 

அர்த்தமுள்ள ெழிகளில் ஈடு டுத்துெதற்கும் COVID-19 வதாற்று ரெலின்ப ாது  உதவுெதற்கும் என்பற 

உருொக்கப் ட்டது. இந்த ஆன்ளைன் நிகழ்ொனது, இந்த கடப் ாட்டின் பநரடி ெிளளொகும், பைலும் 

இந்த உற்சாகைான  ிற் கல்பெளளயில்  கைந்து வகாள்ள ஒவ்வொருெளரயும் ஊக்குெிக்கிபறன். ” 

- ப ட்ாிக் ப்ரவுன், பையர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“2020 ஆம் ஆண்டானது ப்ராம்ப்ட்டன் நகர  இளளஞர்களுக்கு ஒரு சொைான பநரம் என் ளத நாங்கள் 

அறிபொம். நைது சமுதாயத்தில் இருக்கின்ற ைிக அருளையான இளளஞர்களுக்கு ஆதரவும் ஆற்றலும் 

தருெதற்காகபெ இந்த நிகழ்ச்சி ஏற் ாடு வசய்யப் ட்டிருக்கிறது; இது COVID-19 இளளஞர் 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=events@brampton.ca
http://www.brampton.ca/bramptonyouthday
https://letsconnect.brampton.ca/youth-task-force
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Connections/Pages/Youth-Friendly-Designation.aspx


 

 

ஆதரவுக்கான  ணிப் ளட மூைம் அெர்களுடன் நாங்கள் நடத்தி ெந்த ப ச்சுொர்த்ளதககளின் 

ெிளளொகபெ இந்த நிகழ்வு உருொக்கப் ட்டது. நைது சமூகத்திற்கு என்ன பதளெ என் ளத நாங்கள் 

அெர்கள் ொயிைாக அறிந்து அதளனபய நாங்கள் ெழங்குகிபறாம். " 

- சார்வைய்ன் ெில்லியம்ஸ், நகர கவுன்சிைர், , ொர்டுகள் 7 & 8, இளண தளைளைப் 

வ ாறுப்பு, பகாெிட் – 19 இளளஞர் ஆதரவுக்கான  ணிப் ளட, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“ப்ராம்ப்ட்டன் நகர இளளஞர்கள் ளதாியைானெர்கள், ைட்சியம் வகாண்டெர்கள் ைற்றும் 

ஊக்கைளிப் ெர்கள்; அெர்களின்  ிரகாசைான எதிர்காைத்திற்காக ஆதாித்து ப சவும், அந்த பெகத்ளதத் 

வதாடரவும் சிறப்புத் தளைப்புகளில் நிபுணத்துெம் வகாண்ட ப ச்சாளர்களள நாங்கள் 

அளழத்திருக்கிபறாம். COVID-19 இளளஞர் ஆதரவுக்கான  ணிப் ளடயானது, ப்ராம்ப்ட்டனில் உள்ள 

இளளஞர்களள ஆதாிப் தற்வகனபெ தன்ளன அர்ப் ணித்துக் வகாண்டுள்ளது. ” 

-  ர்கிரத்சிங் , நகர கவுன்சிைர், ொர்டுகள் 9 & 10; இளண தளைளைப் வ ாறுப்பு, பகாெிட்-

19 இளளஞர் ஆதரவுக்கான  ணிப் ளட, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகைானது, இளளஞர் தினத்ளத ெழங்குெதில் வ ருைிதம் வகாள்கிறது;  

இன்ளறய இளளஞர்களுக்கு வ ாருத்தைான ைற்றும் முக்கியைான தளைப்புகளில்  ை ப ச்சாளர்களள 

உள்ளடக்கியது. நகர் ைன்றம்  ைற்றும் அதன் அலுெைர்களின் அர்ப் ணிப்புதான், ப்ராம்ப்ட்டன் நகர 

இளளஞர்களுக்கான இந்த நிகழ்ளெ சாத்தியைாக்கியுள்ளது; நீங்கள் அளத இழக்க 

ெிரும் ைாட்டீர்கள்தாபன. ” 

"படெிட் ப ர்ாிக், தளைளை நிர்ொக அதிகாாி ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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கனடா நாட்டில் ைிக ெிளரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 650,000 ைக்களளயும் 70,000 

ெணிக அளைப்புக்களளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வ ாதுைக்களள ைனத்தில் ளெத்பத 

வசய்கின்பறாம்.  ைதரப் ட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு பசர்க்கின்றனர், முதலீட்ளட நாங்கள் ஈர்க்கிபறாம், 

வதாழில்நுட் ாீதியில் ைற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிைான புதுளைப்  ளடத்தலில் முன்னணி ெகிப் தற்கான  யணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிபறாம்.  ாதுகாப் ான, நிளைத்து நிற்கெல்ை ைற்றும் வெற்றிகரைான  ஆபராக்கியைிக்க ஒரு நகளரக் 

கட்டளைப் தற்கான ெளர்ச்சிப் ாளதயில் நாங்கள்  ங்கு ெகிக்கிபறாம்.  Twitter, Facebook, ைற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

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

  

ஊடக வதாடர்பு 

பைானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிளணப் ாளர், ஊடகம் & சமுதாய  ஈடு ாடு 

யுக்திாீதியான தகெல் வதாடர்பு  

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


 

 

  

 


