
 

 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

  

 ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் குளிர்கால ெிடுமுறைக்கால ககாலாகலங்கறள ெிளக்கு அலங்காரங்களுடன் 

கண்டு அனுபெித்து மகிழவும்  

நாட்கள் நெம்பர் 20 முதல் 22 ெறர  

 

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (நெம்பர் 6, 2020) – உங்களுக்கு மிகவும் பிடித்தமான, ெிடுமுறைக்கால 

ஸ்வெட்டர் அணிந்துவகாண்டு, ஆன்றலனில் ெரெிருக்கின்ை ெிடுமுறைக்காலத்றத 

சுறுசுறுப்பானதாக ஆக்க தயாராகவும்; நெம்பர் 20 முதல் 22 ெறரயில் நறடவபைெிருக்கின்ை 

ெருடாந்திர குளிர்கால ெிளக்கு அலங்கார ெிழா டவுண்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டனில்  ஏற்பாடு 

வெய்யப்பட்டுள்ளது! 

 

இந்த ஆண்டிற்கான ெிழாொனது ககாெிட்-19 வதாற்று பரெல் காரணமாக ெித்தியாெமானதாக 

இருக்கும்; ெமுதாயத்தின் சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பிறனக் கருத்தில் வகாண்டபடிகய, கநாில் 

பங்குவபறுகின்ை மற்றும்  வமய்நிகர் நிகழ்ச்ெிகளாக நறடவபறும். கீழிருக்கும் அறனத்து 

நிகழ்வுகள் பற்ைிய கமலும் தகெல்களுக்கு, மற்றும் ொர இறுதி நாட்கள் முழுெதுமாக 

குடும்பத்தினருக்கான ஆன்றலன் வெயல்பாடுகள் பற்ைி வதாிந்து வகாள்ள ெருறக தரவும்: 

brampton.ca/winterlights.  

 

கநாில் கலந்துவகாள்ளும் நிகழ்ச்ெிகள் 

• புதிது!  காாில் ெந்திருந்து அதில் அமர்ந்தபடிகய ெிளக்குகள் அலங்காரம் காணும் 

அனுபெம் | ககஜ் பார்க் (Gage Park) | வெள்ளிக்கிழறம, நெம்பர் 20; ெனிக்கிழறம, 

நெம்பர் 21 மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழறம, நெம்பர் 22 மாறல 6 முதல் 10 ெறர  

 

ககஜ் பார்க் (Gage Park) க்கு காாில் ொருங்கள்; அது முன்வனப்கபாதும் இல்லாத 

அளவுக்கு ெிளக்குகளால் அலங்காரம் வெய்யப்பட்டு  ஒளியில் பிரகாெிப்பறத காாில் 

அமர்ந்தபடிகய  காணுங்கள்; ொர இறுதி முழுெதுமாக காணுங்கள்! பங்ககற்பதற்கு பதிவு 

வெய்து வகாள்ெது அெெியம். உங்களுக்கான இடத்றத முன்பதிவு வெய்ய இங்கக க்ளிக் 

வெய்யவும்.  

 

http://www.brampton.ca/winterlights
https://tickets.brampton.ca/Online/default.asp?doWork::WScontent::loadArticle=Load&BOparam::WScontent::loadArticle::article_id=CE93E5E3-330A-4CC1-A9F1-5940F920B761&BOparam::WScontent::loadArticle::context_id=B79B26F5-ED72-437A-9DA5-467D74CD4888
https://tickets.brampton.ca/Online/default.asp?doWork::WScontent::loadArticle=Load&BOparam::WScontent::loadArticle::article_id=CE93E5E3-330A-4CC1-A9F1-5940F920B761&BOparam::WScontent::loadArticle::context_id=B79B26F5-ED72-437A-9DA5-467D74CD4888


 

 

• கிைிஸ்துமஸ் மார்க்வகட் | வகன் ெில்லான்ஸ் ஸ்க்கெர் | வெள்ளிக்கிழறம, நெம்பர் 20 

மாறல 4 மணி முதல் 10 மணி ெறர; ெனிக்கிழறம, நெம்பர் 21 காறல 11 முதல் இரவு 11 

ெறர மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழறம, நெம்பர் 22 காறல 11 முதல் மாறல 8 ெறர  

 

இந்த ஆண்டு வகன் ெில்லான்ஸ் ஸ்க்கெர் (Ken Whillans Square)-இல் TDயினால் 

ெழங்கப்படுகின்ை திைந்தவெளி கிைிஸ்துமஸ் வபாருட்களுக்கான ெந்றதயில்  உங்கள் 

ெிடுமுறைக்கால கறடவீதிப்பயணத்தில்  தனித்துெமான பாிசுகள் மற்றும் இனிப்புகள் 

ொங்கி அனுபெத்றத பூர்த்தி வெய்யுங்கள்.  ஒவ்வொரு நாளும் முதலில் நுறழந்து 

கலந்துவகாள்ள ெருறக தருகிை 50 பங்ககற்பாளர்களுக்கு $10.00 மதிப்புறடய 

டவுண்டவுன் (Downtown) BIA பாிசு கூப்பன் ெழங்கப்படும். இந்த ெந்றதயில் பீல் பப்ளிக் 

வெல்த் ெழிகாட்டுவநைிகள் கறடப்பிடிக்கப்படும் – ெருறக தரும் ொடிக்றகயாளர்கள்  

முகக் கெெம் அணிந்தபடி, கூடுமான ெறர ெமூக ெிலகறலக் கறடப்பிடித்து, நல்ல 

சுகாதாரத்றதப் கபண அைிவுறுத்தப்படுகிைார்கள். முழு ெிபரங்களுக்கு ெருறக தரவும்: 

brampton.ca/winterlights . 

 

வமய்நிகர் நிகழ்ச்ெிகள் 

•  மரங்களில் ெிளக்கு அலங்காரம் வெய்யப்படுகின்ை ெருடாந்திர நிகழ்வு | 

brampton.ca/winterlights | வெள்ளிக்கிழறம, நெம்பர் 20 மாறல 5:30 மணிக்கு 

 

மரங்களில் ெிளக்குகளால் அலங்காரம் வெய்ெதன் ெருடாந்திர நிகழ்வுக்கு அவலக்ட்ரா 

யுட்டிலிட்டீஸ் நிறுெனம் நிதி ஆதரெளிக்கிைது; இந்த நிகழ்ொனது ெிடுமுறைப் 

பருெத்திற்கான ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் அதிகார பூர்ெ துெக்கமாகும்.  இந்த ெருடம்,  

brampton.ca/winterlights க்கு மாறல 5:30 மணிக்கு ெருறக தந்து, வகன் ெில்லான்ஸ் 

ஸ்க்கெர்-இல்  60 அடி உயர மரத்தில் 10,000 க்கும் கமலான எண்ணிக்றக வகாண்ட 

ெிளக்குகளுக்கு கமயர் கபட்ாிக் பிரவுன் அெர்கள் ஒளியூட்டுெறதக் கண்டு களியுங்கள் 

இந்த ெருடத்தில் தனி நபர்கள் கநாில் கலந்துவகாள்ளும் நிகழ்வு கிறடயாது. 

 

• ப்ராம்ப்ட்டன் ொண்ட்டா க்ளாஸ் அணிெகுப்பு | Brampton Santa Claus Parade Facebook 

page | ெனிக்கிழறம, நெம்பர் 21 மாறல 5 மணிக்கு 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர கராட்டாி கிளப் ெழங்குகின்ை ப்ராம்ப்ட்டன் ொண்ட்டா க்ளாஸ் 

அணிெகுப்பு இந்த ெருடம் ஆன்றலனில் இடம்வபறும்.  முதன்முதலாக நறடவபறும் 

இந்த ஆன்றலன் நிகழ்ச்ெி ெழங்கறல, நகரொெிகள் மாறல 5 மணிக்கு Bப்ராம்ப்ட்டன் 

ொண்ட்டா க்லாஸ் அணிெகுப்பு ஃகபஸ்புக் பக்கம் (Brampton Santa Claus Parade 

Facebook page) இல் காணலாம். இந்தக் காட்ெிப்படுத்தலில் கடந்த ஆண்டுகளின் 

http://www.brampton.ca/winterlights
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நிகழ்ச்ெிகளின் ெிைப்பம்ெங்களுடன் கெர்த்து ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் ெலம் ெரெிருக்கும் 

ொண்ட்டா-ெின் புதிய வீடிகயா காட்ெிகளும் இடம்வபறும்! இந்த ெருடத்தில் தனி நபர்கள் 

கநாில் கலந்துவகாள்ளும் நிகழ்வு கிறடயாது. முழு ெிபரங்களுக்கு ெருறக தரவும்: 

bramptonsantaclausparade.com. 

2020 ஆண்டின் குளிர்கால ெிளக்கு அலங்கார ெிழாவுக்கு நிதியாதரவு அளிக்கின்ை அறமப்புக்களுக்கு 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் நன்ைி கூைிக்வகாள்கிைது. குளிர்கால ெிளக்கு அலங்கார ெிழா நிதியாதரவு 

அளிப்பெர்கள்: TD, அவலக்ட்ரா யுட்டிலிட்டீஸ், ஆல்ஸ்கடட் (Allstate), (வபல்) Bell, ப்ரமீலியா ெிட்டி 

வென்டர் (Bramalea City Centre), CN மற்றும் டிம் ொர்ட்டின்ஸ் ( Tim Hortons). ெமூக ஊடகங்களில் 

உங்கள் அனுபெத்றதப் பகிரும்கபாது   #BramptonWinterLights எனும் கெஷ்கடக் உபகயாகிக்க 

மைக்காதீர்கள். 

 

அைிஞர் கூற்றுக்கள் 

 

”நம்மில்  பலருக்கும் இது  ெிரமமான ெருடமாக உள்ளது, இருந்தகபாதிலும்  இந்த ஆண்டின் குளிர்கால 

ெிளக்குகள் அலங்கார ெிழாெில் மகிழ்ச்ெிறயப் பரெச் வெய்ெதில் நாங்கள் மகிழ்ச்ெியறடகிகைாம். காாில் 

வென்று ெிளக்குகள் அலங்காரத்றதக் காணும் புதிய அனுபெத்திற்கு டிக்வகட் முன்பதிவு வெய்து 

வகாள்ளுங்கள், கிைிஸ்துமஸ் ெந்றதயில் உள்ளூர் ஷாப்பிங் வெய்யுங்கள், ஆன்றலனில் ெரெிருக்கின்ை 

ொண்டா கிளாஸ் அணிெகுப்றப காணுங்கள் - கெறலப்பட கெண்டாம், ொண்டா க்ளாஸ் இந்த ஆண்டும் 

கூட ப்ராம்ப்ட்டன் நகருக்கு ெருொர்! - மரங்களில் வெய்யப்படும் அலங்கார ெிளக்குகறள எண்ணுெதற்கு 

ஆன்றலனில் என்னுடன் கெருங்கள். உங்கள் அறனெருக்கும் ெிடுமுறை நாட்கள் மகிழ்ச்ெியானதாக 

இருக்கட்டும்!”  

 

- கபட்ாிக் பிரவுன், கமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“இந்த ஆண்டின் குளிர்கால ெிளக்குகள் அலங்காரத் திருெிழா அறனெருக்கும் ஒரு தனித்துெமான 

மற்றும் பண்டிறகக்கால அனுபெமாக இருக்கும்.  ெருடம் கதாறும் மரங்கறள ெிளக்குகளால் 

அலங்காிக்கும் நிகழ்றெ இந்த ஆண்டில் ஆன்றலனில் காணலாம், கமலும் இந்த ஆண்டு உங்கள் வீட்டில் 

இருந்தபடிகய, ொண்டா கிளாஸ் அணிெகுப்றபயும் காணலாம். கமலும், முன்வனப்கபாதும் 

இல்லாதெறகயில் ககஜ் பார்க் ஊடாக ெிளக்குகள் பிரகாெிப்பறத காணலாம் மற்றும் கிைிஸ்துமஸ் 

ெந்றதயில் வபாருட்கள் ொங்கி வகாண்டாடலாம்! ” 

 

- பால் ெின்வெண்ட், துறணத்தறலறம வபாறுப்பு, வபாருளாதார ெளர்ச்ெி மற்றும் 

கலாச்ொரத்துறை; பிராந்திய கவுன்ெிலர், ொர்டுகள் 1 & 5, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்  

 

http://www.bramptonsantaclausparade.com/


 

 

“2020 ஆம் ஆண்டின் குளிர்கால ெிளக்குகள் அலங்கார ெிழாறெ கநாிலும் மற்றும் வமய்நிகர் நிகழ்ொக 

உயிர்ப்பிக்கவும் நமது நகர ஊழியர்கள் ெிடாமுயற்ெியுடனும் ஆக்கப்பூர்ெமாகவும் பணியாற்ைியுள்ளனர். 

நீங்கள் கநாில் ெந்து காணும் நிகழ்வுகறள அனுபெிக்கும் கபாது உடல்நலம் மற்றும் பாதுகாப்பு 

நடெடிக்றககறளப் பின்பற்றுெறத உறுதிப்படுத்திக் வகாள்ளுங்கள், கமலும் உங்கள் வொந்த வீட்டில் 

இருந்தபடிகய வமய்நிகர் நிகழ்வுகறளக் காண தயார்ப்படுத்திக்வகாள்ளுங்கள்! ” 

 

- கடெிட் கபர்ாிக், தறலறம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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கனடா நாட்டில் மிக ெிறரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்ைான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெெத்தில் 650,000 மக்கறளயும் 70,000 

ெணிக அறமப்புக்கறளயும் வகாண்டிருக்கிைது. நாங்கள் வெய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுமக்கறள மனத்தில் றெத்கத 

வெய்கின்கைாம். பலதரப்பட்ட ெமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு கெர்க்கின்ைனர், முதலீட்றட நாங்கள் ஈர்க்கிகைாம், 

வதாழில்நுட்பாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுறமப் பறடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 

வென்றுவகாண்டிருக்கிகைாம். பாதுகாப்பான, நிறலத்து நிற்கெல்ல மற்றும் வெற்ைிகரமான  ஆகராக்கியமிக்க ஒரு நகறரக் 

கட்டறமப்பதற்கான ெளர்ச்ெிப்பாறதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிகைாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்ைில் 

எங்களுடன் இறணயுங்கள்.   www.brampton.ca இல் இன்னும் வதாிந்துவகாள்ளுங்கள் 

 

ஊடக வதாடர்பு 

கமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிறணப்பாளர், ஊடகம் & ெமுதாய  ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியான தகெல் வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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