
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக  

 

2020 ஆண்டிற்கான நினனவுகூரும் தினத்னத ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் ஆன்னைனில் 

அனுசாிக்கிறது 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (அக்டடாபர் 27, 2020) – டகாெிட்-19 வதாற்று பரெனைத் தடுக்குமுகமாக, 2020 

ஆண்டின் நினனவுகூரும் தினத்னத நெம்பர் 11 ஆம் டததியன்று ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் ஆன்னைனில் 

கவுரெப்படுத்துகிறது; கூடடெ ராயல் கனடியன் வைஜன் –இன் பனடப்பிாிவுகள் 15 மற்றும் 609 

ஆகியெற்னறயும் நினனவு கூர்கிறது. 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் டபார் வீரர்கள் மற்றும் தங்கள் இன்னுயினரத் தியாகம் வசய்த ெர்கள் 

அனனெருக்கும் நகாின்  ப்ராம்ப்ட்டன் நினனவுவகாள்கிறது (Brampton Remembers) எனும் 

ெனைப்பக்கத்தில் கவுரெிக்கப்படுொர்கள் மற்றும் ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் அனனத்து வபாதுக் 

கட்டிடங்களிலும் வகாடிகள் அனரக்கம்பத்தில் பறக்கெிடப்படும். 

இந்த ெனைப்பக்கமானது நெம்பர் 11 ஆம் டததி கானை 10.55 மணிக்கு டநரனையில் காணக் கினடக்கும்; 

இதில் வமய்நிகர் நிகழ்ச்சிகளாக சிை நிமிட வமௌனம் அனுசாித்தல், மைர் ெனளயம் னெத்தல் இருக்கும்; 

வபாதுமக்களுக்கு நினனவுகூர்தல் தினம் என்றால் என்ன என்பனத ெிளக்குக்கின்ற ப்ராம்ப்ட்டன் 

டபார்வீரர்கள் பற்றிய காவணாலியும் இருக்கும். 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் டபார்ப்பனட வீரர்களுக்கு அஞ்சலி வசலுத்தும் ெிதமாக, டவுண்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டன் 

- இல் வமயின் வீதி (Main Street) மற்றும் குவீன் வீதி  (Queen Street) முழுக்கவுமாக டதாரணங்கள் 

வதாங்கெிடப்படும்; இதனன நகர நிர்ொகம் டமற்வகாள்ளும். 

பாப்பி (Poppy) பிரச்சாரத் துெக்கம் – அக்டடாபர் 30 

ராயல் கனடியன் வைஜன் பாப்பி  (Royal Canadian Legion Poppy)  பிரச்சாரம்  அக்டடாபர் 30 ஆம் டததி 

துெங்கி நெம்பர் 11 ஆம் டததி ெனர நடக்கும்.  இந்த பிரச்சாரத்திலிருந்து திரட்டப்படும் நிதியானது,  

கனடாெில் ராணுெ டசனெயாற்றிக்வகாண்டிருக்கின்ற மற்றும் ஓய்வுவபற்ற ராணுெ வீரர்கள் மற்றும் 

அெர்களது குடும்பத்தினருக்கு டநரடியாக ஆதரெளிக்கும்;  அடத டநரத்தில் ராணுெ டசனெ 

வசய்பெர்களின் மகத்தான முயற்சிகனள ஒருடபாதும் கனடிய மக்கள் மறந்துெிடக் கூடாது என்பனத 

உறுதிப்படுத்தவும் இது உதவுகிறது. பாப்பி பிரச்சாரத்திற்கு நன்வகானட அளிப்பதன் மூைம் 

ப்ராம்ப்ட்டனில் உள்ள பல்டெறு ெணிக ஸ்தைங்களில் ஒரு பாப்பி முத்தினரனய  ஈடாக 

குடியிருப்புொசிகள் மற்றும் பார்னெயாளர்கள் வபற்றுக்வகாள்ளைாம். 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

“COVID-19 வதாற்று பரெல் காரணமாக இந்த நினனவுவகாள்ளும் தினத்னத அனுசாிப்பதற்காக 

எங்களால் டநாில் ெந்து ஒன்றுகூட முடியாெிட்டாலும், நமது ப்ராம்ப்ட்டன் நினனவுவகாள்கிறது 
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(Brampton Remembers) எனும் ெனைப்பக்கமானது, நெம்பர் 11 ஆம் டததி நமது டபார் வீரர்கனளயும் 

இறுதி உயிர்த்தியாகம் வசய்தெர்கனளயும் கவுரெிப்பதற்கான ொய்ப்னப ெழங்குகிறது. இது நாம் 

மறந்துெிடக் கூடாது என்பதற்காக.  

- டபட்ாிக் ப்ரவுன், டமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“ராயல் கனடியன் வைஜன் டபார்ப்பனடப் பிாிவுகள் (Royal Canadian Legion Branches) 15 மற்றும் 609 

ஆகியெற்றுடன் டசர்த்து, நினனவுக்கூறும் தினத்னத அனுசாிப்பதற்காக நகர அலுெைர்கள் இதற்வகன 

ஒரு சிறப்பு ஆன்னைன் ெனைப்பக்கத்னத உருொக்கியிருக்கிறார்கள். ப்ராம்ப்ட்டன் நினனவுவகாள்கிறது 

(Brampton Remembers) எனும் ெனைப்பக்கத்திற்கு ெருனக புாிெதன் மூைமாக, ஒவ்வொருெரும் 

அணுகக் கூடிய ஒரு முக்கியமான ெனைப்பக்கமாகும் இது..”  

- டடெிட் டபர்ாிக், தனைனம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“ப்ராம்ப்ட்டனில் உள்ள ராயல் கனடிய வைஜன் -இன் (Royal Canadian Legion)  டமஜர் ெில்லியம் 

டுனெட் ஷார்ப் (Major William Dwight Sharpe) டபார்ப்பனடப்பிாிவு 15 இன் தனைெராக இருக்கும் நான், 

2020 வமய்நிகர் நினனவுகூரும் தினம் டசனெயில் பங்டகற்பதில் வபருனமப்படுகிடறன். நினனவுகூரும் 

தினம் அனுசாிப்பது என்பது 100 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ப்ராம்ப்ட்டனில், டவுன் கவுன்சிைராக 

இருந்தெரும் மற்றும் வபரும் டபார் பனடவீரர்கள் சங்கத்தின்  (Great War Veterans’ Association) 

(பின்னாளில் வைஜன் என அனழக்கப்பட்டது) வடாமினியன் தனைெராகவும் இருந்த ஒரு ப்ராம்ப்ட்டன் 

நகரொசியால் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. அெர்தான் டமஜர் ெில்லியம் டி. ஷார்ப் (William D. Sharpe) ஆொர். 

1920 ஆம் ஆண்டில் ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் முதைாெது நினனவுகூரும் தினத்னதத் வதாடங்குெதில் அெர் 

முக்கிய பங்கு ெகித்தார், இப்டபாது அெர் வபயாில் ஒரு வதரு உள்ளது. அப்டபாதிருந்து, 

வதாழில்நுட்பத்தின் உதெியுடன், நாம் இப்டபாது ஆண்டுடதாறும் நடத்திெருகின்ற, ெிருது 

வெல்ைக்கூடிய வதாடர் நிகழ்வுகளாக ப்ராம்ப்ட்டன் நினனவுகூரும்  திட்டத்னத ெிாிவுபடுத்தியுள்டளாம். 

இதுபற்றி டமஜர் ஷார்ப் வபருனம வகாள்ொர் என்று நான் நினனக்கிடறன். " 

- ப்னரயன் டகப்பன், தனைெர், டமஜர் ெில்லியம் ட்னெட் ஷார்ப் டபார்ப்பனடப்பிாிவு 15, ராயல் 

கனடியன் வைஜன், ப்ராம்ப்ட்டன் 

”இந்த ஆண்டிலும், நினனவுவகாள்ளும் தினத்னத அங்கீகாரம் வசய்ெதற்காக, நாங்கள் ப்ராம்ப்ட்டன் 

நகரத்துடன் கூட்டு டசர்ந்துள்டளாம். நினனவுகூருதல் வசனெயானது ஆன்னைனில் இருப்பதால் இந்த 

ஆண்டு இது சற்று ெித்தியாசமாக இருக்கும். நமது சுதந்திரத்னத பாதுகாக்க தங்கனள தாங்கடள 

ஆபத்தில் ஆழ்த்திய அனனெனரயும் நாங்கள் அனடயாளம் காண்கிடறாம், டமலும் அெர்களின் 

டசனெக்கும் தியாகத்திற்கும் நன்றி கூறிக்வகாள்கிடறாம். நெம்பர் 11 ஆம் டததி கானை 10:55 மணிக்கு 

ப்ராம்ப்ட்டன் நினனவுவகாள்கிறது (Brampton Remembers) எனும் ெனைப்பக்கத்திற்கு ெருனக புாிய 

மறக்காதீர்கள். ” 

- ஜூடி-ஆன் வடய்ைர், தனைெர், ராயல் கனடியன் வைஜன் டபார்ப்பனடப்பிாிவு 609 
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கனடா நாட்டில் மிக ெினரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 650,000 மக்கனளயும் 70,000 

ெணிக அனமப்புக்கனளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுமக்கனள மனத்தில் னெத்டத 

வசய்கின்டறாம். பைதரப்பட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு டசர்க்கின்றனர், முதலீட்னட நாங்கள் ஈர்க்கிடறாம், 

வதாழில்நுட்பாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிைான புதுனமப் பனடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிடறாம். பாதுகாப்பான, நினைத்து நிற்கெல்ை மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆடராக்கியமிக்க ஒரு நகனரக் 

கட்டனமப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பானதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிடறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

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

 

ஊடக வதாடர்பு 

டமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கினணப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாய  ஈடுபாடு 

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

