
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக  

 

சமுதாய இளளஞர்களுக்வகன  அர்ப்பணிப்பு வகாண்ட கூடுமிடங்களள 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிொகம் உருொக்குகிறது  

இளளஞர்கள் இப்பபாது தங்களுக்வகன அளமந்த வபாருத்தமான சமுதாய  கூடுமிடங்களில் 

தங்கள் குரளை ஒலிக்கச் வசய்யைாம். 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (அக்படாபர் 27, 2020) – 14 முதல் 29 ெயதிற்குட்பட்ட ப்ராம்ப்ட்டன் நகர 

இளளஞர்கள் இப்பபாது ப்ராம்ப்ட்டனில் இளளஞர்களுக்கான இரண்டு பிரத்பயக சமூக  ளமயங்களள 

உருொக்குெதற்கான  ஒரு பயிற்சிப் பட்டளறக்கு பதிவு வசய்யைாம். அளனத்து குடியிருப்பாளர்களும் 

தங்கள் உள்ளீட்ளட ெழங்க உதவும் ெளகயில்ஆன்ளைனில் ஒரு கருத்தாய்வும் கூட  ஆன்ளைனில் 

கிளடக்கிறது. 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் உள்ள வபாழுதுபபாக்கு ளமயங்களில் இரண்டு இடங்களள இளளஞர்களுக்கான  

சமூக ளமயங்களாக மாற்றி, அதன் மூைமாக, இளளஞர்கள் சார்ந்த திட்டங்கள், பசளெகள் மற்றும் 

வசயல்பாடுகளள நகரம் முழுெதும் உள்ள இளளஞர்களுக்கு சிறந்த முளறயில் ெழங்குகிறது. 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின்  ெளர்ந்து ெரும் இளளஞர்களின் சமூகத்திற்கு,  வசஞ்சுாி கார்டன்ஸ் 

வபாழுதுபபாக்கு ளமயம் (340 பொட்டன் ஸ்ட்ாீட்) மற்றும் சவுத் ஃப்வளட்சர்ஸ் ஸ்பபார்ட்ஸ் ஃப்வளக்ஸ் 

(500 பர ைாசன் பவுல்ெர்டு) ஆகிய இடங்களில், அர்ப்பணிக்கப்பட்ட இடம் ஒதுக்கப்படும். 

குடியிருப்பாளர்கள், மற்றும் ெளர்ச்சியில் பங்வகடுப்பபார் ஆகிபயாருடன் நகர நிர்ொகத்தினால் 

வசய்யப்பட்ட கைந்தாபைாசளனகளில் வபற்ற உள்ளீடுகள் மூைமாக, இதற்கான ெடிெளமப்பு 

வசயல்முளறயானது,  2021 ஆம் ஆண்டின்  குளிர்காைத்தில் வதாடங்கும். இது நகரத்தின் பூங்காக்கள் 

மற்றும் வபாழுதுபபாக்குக்கான மாஸ்டர் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாகும். ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்தின் 2020-

2022 ஆண்டிற்கான மூைதன பட்வெட் ($ 5.85M) மற்றும் பீல் பகுதிக்கான 2020 ஆன் ஆண்டின்  மூைதன 

பட்வெட் ($ 6.0M) மூைமாக இளளஞர் கூடுமிடங்களுக்கான நிதி ெழங்கப்படும். முழு ெிெரங்களுக்கு, 

www.brampton.ca/recreation ஐப் பார்ளெயிடவும். 

இந்த இடங்களள ெடிெளமப்பதில் குடியிருப்புொசிகள் எவ்ொறு ஈடுபடைாம் என்பளத இங்பக 

காணைாம். 

இளளஞர்களுக்கான வமய்நிகர் பயிற்சிப் பட்டளறகள் 

14 முதல் 29 ெயதிற்குட்பட்ட ப்ராம்ப்ட்டன் நகர  இளளஞர்களள நகர நிர்ொகம் ஒரு ஆன்ளைன் 

பயிற்சிப் பட்டளறக்கு பதிவு வசய்துவகாள்ளுமாறு அளழக்கிறது மற்றும் சமூக இளளஞர் ளமயங்களள 

ெடிெளமத்தல் மற்றும் நிகழ்ச்சி நிரல் அளமப்பது குறித்து அெர்களின் கருத்தும் கூறப்படைாம். பின்ெரும் 

அமர்வுகளில் ஒன்றுக்கு இளளஞர்கள் பதிவு வசய்துவகாள்ளைாம்: 

https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Programs-Activities/Pages/Youth-Hubs.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Programs-Activities/Pages/Youth-Hubs.aspx
http://www.brampton.ca/recreation


 

 

• நெம்பர் 10 - இரவு 7 மணி 

• நெம்பர் 12 - இரவு 7 மணி 

• நெம்பர் 19 - இரவு 7 மணி 

பதிவுவசய்தல் அக்படாபர் 26 ஆம் பததி வதாடங்குகிறது. ஒவ்வொரு பட்டளற பததியிலும் 

பதிவுவசய்துவகாள்ளுகின்ற முதல் 50 பதிொளர்களுக்கு இைெச பிராம்ப்டன் வபாழுதுபபாக்கு பாஸ் 

கிளடக்கும்; இதளன நீச்சல், ஸ்பகட் வசய்தல் அல்ைது உடற்பயிற்சி திட்டத்தில் கைந்து வகாள்ள 

பயன்படுத்திக் வகாள்ளைாம். பயிற்சிப் பட்டளற ஒன்றில் கைந்து வகாள்ளும் அளனத்து 

பங்பகற்பாளர்களும் ெருடாந்திர உடற்பயிற்சி உறுப்பினர் தகுதிளய வெல்ெதற்கு பதிவு 

வசய்யப்படுொர்கள். www.brampton.ca/recreation இல் இப்பபாபத பதிவு வசய்யுங்கள். 

ஆன்ளைன் பகள்ெித்தாள் 

அளனத்து இளளஞர்களும் ஆன்ளைன் ெினாத்தாள் மூைம் இளளஞர்களுக்கான இந்த கூடுமிடங்கள் 

பற்றிய கருத்துக்களள உள்ளீடு வசய்ய அளழக்கப்படுகிறார்கள். கருத்தாய்ெில் பதிைளித்த அளனெரும் 

மாதாந்திர உடற்பயிற்சி தகுதிக்கான பாஸ் வபற ஒரு டிராெில் பசர்க்கப்படுொர்கள். பகள்ெித்தாளள 

நிரப்ப, www.brampton.ca/recreation  க்கு ெருளக தரவும். 

இளளஞர்களுக்கு ஏற்ற சமூக நியமனபதெி 
 

மார்ச் 2020 இல் நளடவபற்ற, பிளாட்டினம் நிளை இளளஞர் நட்புறொன (Platinum Status Youth 

Friendly Community )  சமூக நியமனப் பதெிளய, பிபள ஒர்க்ஸ் (Play Works) எனப்படும் 

அளமப்பிலிருந்து பிராம்ப்டன் நகரம் வபற்றது; இந்த அளமப்பானது பார்க்ஸ் அண்ட் ாிக்ாிபயஷன் 

ஒன்ட்படாிபயா (Parks and Recreation Ontario) எனும் அளமப்பினால்  ஆதரெளிக்கப்படுகிறது. 

இளளஞர்களுக்கான ெளர்ச்சி மற்றும் பமம்பாட்டு ொய்ப்புகளுக்கான சிறந்த அர்ப்பணிப்புக்காக நகரம் 

அங்கீகாிக்கப்படுெது இது மூன்றாெது முளறயாகும்; பமலும் இந்த ஆண்டு உயாிய பிளாட்டினம் 

நியமனப் பதெிளயப் வபறும் மூன்று சமூகங்களில் இதுவும் ஒன்றாகும். பமலும் அறிய இங்பக கிளிக் 

வசய்க. 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

“ப்ராம்ப்ட்டனில் இளளஞர்களுக்கான சமூக கூடுகிடங்களள உருொக்குகின்ற இந்த பரெசமான 

வசயல்முளறளய நாங்கள் வதாடங்கியிருக்கிபறாம். பன்முகத்தன்ளம மற்றும் சமத்துெத்ளத 

ஊக்குெிக்கவும், புதுளம பளடப்பதற்கான ஈடுபாட்ளட ஊக்குெிக்கவும், இளளஞர்களுக்கு பாதுகாப்பான 

இடங்களள ெழங்கவும் இளளஞர்களுக்வகன அர்ப்பணிக்கப்பட்ட கூடுமிடங்கள் அெசியம் என்று நமது 

இளளஞர்கள் மற்றும் இளளஞர்களுக்கு பசளெ வசய்யும் அளமப்புகளிடமிருந்து பகட்டு 

அறிந்திருக்கிபறாம். ெடிெளமப்பு மற்றும் நிகழ்ச்சி நிரைாக்கத்தில் இளளஞர்களின் கருத்ளத வபறுெதன் 

மூைம் இந்த வசயல்பாட்டில் தளைளமப் பங்கு ெகிக்க ப்ராம்ப்ட்டன் இளளஞர்களள நான் 

ஊக்குெிக்கிபறன் 

http://www.brampton.ca/recreation
http://www.brampton.ca/recreation


 

 

- பபட்ாிக் ப்ரவுன், பமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“இளளஞர்களுடன் நட்புறொன ஒரு சமூகம் என்ற ெளகயில், ப்ராம்ப்ட்டனில் இளளஞர்களுடன் 

ஈடுபடுெது என்பது,  அெர்களின் பதளெகளள நாங்கள் வதாடர்ந்து பூர்த்திவசய்து, இப்பபாதும் எதிர்காை 

ொழ்க்ளகயிலும் அெர்களுக்கு வெற்றிகரமான ொழ்க்ளகளய அளமத்துக் வகாடுப்பளத 

உறுதிவசய்ெதற்கு முக்கியமான ெிஷயமாகும். இளளஞர்களுக்கு பாதுகாப்பானதும் எளிதில் 

அணுகக்கூடியதுமான இடங்களள உருொக்குெது என்பது நகர் மன்றத்தின் முன்னுாிளம வகாண்ட 

ெிஷயமாக இருக்கும்; இதனால், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரமானது, அளனெருக்கும் ஆபராக்கியமான மற்றும் 

பாதுகாப்பான நகரம் என்பது புைப்படும். நமது சமூகத்தில் உள்ள இளளஞர்களின் உடல்நைம் மற்றும் 

நல்ொழ்ெில்  இளளஞர்களுக்கான சமுதாயக் கூடங்கள் குறிப்பிடத்தக்க பங்ளகக் வகாண்டிருக்கும். ” 

- வராவீனா சான்ட்படாஸ், பிராந்திய கவுன்சிைர், ொர்டுகள்1 & 5; தளைளமப் வபாறுப்பு, சமுதாய 

பசளெகள், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“ 14 முதல் 29 ெயது ெளரயிைான 130,000 க்கும் பமற்பட்ட இளளஞர்களளக் வகாண்ட கனடாெின் 

இளளமயான நகரங்களில் ப்ராம்ப்ட்டன் நகரமும் ஒன்றாகும். இந்த ளமயங்கள் ஏன் மிகவும் 

முக்கியத்துெம் ொய்ந்தளெ என்பதில் இது ஒரு வபாிய அங்கம் ெகிக்கிறது. நமது 

இளளஞர்களிடமிருந்தும் மற்றும் அெர்களுடன் பணிபுாிபெர்களிடமிருந்தும் பகட்டறிெது மிக 

முக்கியமாகும்; அெர்களின் பதளெகளுக்வகன நிகழ்ச்சித்திட்டங்களுடன்  சுறுசுறுப்பான கூடும் 

இடங்களள அெர்களின் ஒத்துளழப்புடன் உருொக்குெதுவும் முக்கியமாகும். ” 

- சார்வமய்ன் ெில்லியம்ஸ், நகர கவுன்சிைர்,ொர்டுகள் 7 & 8; துளணத்தளைளமப் வபாறுப்பு, 

சமுதாய பசளெகள் அளமப்பு, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“ ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின்  இளளஞர்களுக்கான சமுதாய கூடுமிடங்களள நிறுவுெதில் நாம் முன்பனறிச் 

வசல்லும்பபாது, அதில் ஈடுபடுெதற்கான ொய்ப்புகளள ெழங்குெதிலும் நமது நகர ஊழியர்கள் 

அர்ப்பணிப்பு வகாண்டுள்ளனர். இளளஞர்களிடமிருந்தும் சமூகத்திலிருந்தும் பநரடியாகக் பகட்டறிெதன் 

மூைம், ஊழியர்கள் நமது இளளஞர்களின் பதளெகளுக்கு ஏற்ப இளளஞர்களுக்கான இந்த 

கூடுமிடங்களள சிறப்பாக திட்டமிடவும் ெடிெளமக்கவும் முடியும். ” 

- படெிட் பபர்ாிக், தளைளம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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கனடா நாட்டில் மிக ெிளரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 650,000 மக்களளயும் 70,000 

ெணிக அளமப்புக்களளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுமக்களள மனத்தில் ளெத்பத 

வசய்கின்பறாம். பைதரப்பட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு பசர்க்கின்றனர், முதலீட்ளட நாங்கள் ஈர்க்கிபறாம், 

வதாழில்நுட்பாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிைான புதுளமப் பளடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 



 

 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிபறாம். பாதுகாப்பான, நிளைத்து நிற்கெல்ை மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆபராக்கியமிக்க ஒரு நகளரக் 

கட்டளமப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பாளதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிபறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

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

. 

 

ஊடக வதாடர்பு 
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City of Brampton 

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