
 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக   

                

நகர நிர்ொகமானது ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் சான்றளிக்கப்பட்ட பல்வெறான 

ெணிகங்களுக்கு வமலும் அதிக ொய்ப்புக்களள உருொக்குகிறது 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (நெம்பர் 16, 2020) – ப்ராம்ப்ட்டன் நகரமானது ஐந்து லாப வநாக்கல்லாத 

வபாருள்/வசளெ அளிப்பாளர்களுக்கு சான்றளிக்கின்ற நிறுென அளமப்புக்களில்  புத்தம் புதிய 

அதிகாரபூர்ெ வபருநிறுென உறுப்பினராக ஆகிறது, அந்த அளமப்புக்களாென: ளப வசாஷியல் கனடா 

(Buy Social Canada); கனடியன் அபாாிஜினல் அனட் ளமனாாிட்டி சப்ளளயர் கவுன்சில் (the Canadian 

Aboriginal and Minority Supplier Council); கனடியன் வக அண்ட் வலஸ்பியன் வசம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் (the 

Canadian Gay and Lesbian Chamber of Commerce); இன்களூசிவ் வொர்க் ப்வளஸ் சப்ளள கவுன்சில் 

ஆஃப் கனடா அண்ட் WBEகனடா (Inclusive Workplace Supply Council of Canada and WBE Canada), 

சர்ட்டிஃளபட் வுமன் பிஸினஸ் என்டர்ப்ளரசஸ் (Certified Women Business Enterprises). 

அதாெது, நகரமானது சிறிய மற்றும் நடுத்தர ெணிகங்களுக்கான சாிசமமான அணுகளல 

ஏற்படுத்துகிறது; இதில் வபண்கள், பழங்குடிமக்கள், கண்ணுக்கு வதாிந்த சிறுபான்ளமயினர், மூத்த 

குடிமக்கள், இயலாளம வகாண்டெர்கள், LGBTQ2S உாிளம வகாண்ட நிறுென அளமப்புக்கள் மற்றும் 

சமூக வநாக்கம் வகாண்ட ெணிக அளமப்புக்கள் ஆகியளெ மட்டுமல்லாது, இன்னும் பலவும் அடங்கும்; 

இெர்கள் நகாின் வகாள்முதல் திட்டப்பணிகளில் ஏலம் கூறி ப்ராம்ப்ட்டனில் இன்னும் அதிக ெியாபாரம் 

வசய்யலாம். 

இது நகாின் புதிய வபாருள்/வசளெ ெழங்கலின் சங்கிலித்வதாடர் ெிாிொக்கத்திற்கான ஒரு ளமல்கல் 

ஆகும்;  இதன்படி, சான்றளிக்கப்பட்ட பலதரப்பட்ட வபாருள்/வசளெ ெழங்குனர்கள் நகாின் வகாள்முதல் 

திட்டப்பணிகளில் $25,000 முதல் $100,000 ெளரயிலான மதிப்பு வகாண்ட வபாருள் வசளெ ெழங்க ஏலம் 

கூற ொய்ப்பளிக்கப்படுகிறது. பலதரப்பட்ட ெணிகம் என்பதற்கு ஒரு வபாருள்/வசளெ ெழங்குனர் அந்த 

ெணிக முதலீட்டில் 51 சதவீத உாிளமப்பங்கு வகாண்டெராக, சமத்துெம் நாடும் சமுதாயம் அல்லது சமூக 

வநாக்கம் வகாண்ட அளமப்பினால் ஆளுளம மற்றும் கட்டுப்பாட்டிளன வசலுத்துெதாக இருக்க 

வெண்டும் என் அர்த்தமாகும். 

பல்வெறு ெணிகங்களுக்கான ொய்ப்புகளள உருொக்குெதில் ப்ராம்ப்ட்டன் முன்னிளல ெகிக்கிறது; இது 

லாப வநாக்கற்ற வபாருள்/வசளெ ெழங்குெதற்கான சான்றிதழ் அளிக்கும் நிறுென அளமப்பில் 

வபருநிறுென உறுப்பினர் என்னும் தன்ளம, மற்றும்  வபாருள்/வசளெக்கான ஒரு சங்கிலித்வதாடர் 

வகாண்ட பன்முகத்தன்ளமக்கான திட்டம் வகாண்டிருக்கின்ற, இரண்டு நகராட்சிகளில் ஒன்றாக 

இருக்கிறது; அந்த இரண்டாெது நகராட்சி வடாவரான்ட்வடா நகரம் ஆகும்.  

ப்ராம்ட்டன் நகருடன் இளணந்து, சன்றளிக்கப்பட்ட பல்வெறான வபாருள்/வசளெ ெழங்குனர் ஆகுங்கள்  

நகாின் வகாள்முதல் திட்டங்களில் ஏலம் எடுப்பதற்காக, தகுதியான பல்வெறு வபாருள்/வசளெ 

அளிப்பெர்கள் வமவல உள்ள ஒன்று அல்லது அதற்கு வமற்பட்ட நிறுென அளமப்புக்களால் 

சான்றளிக்கப்பட வெண்டும். 



 

 

2021 ஆம் ஆண்டின் ெசந்த காலத்தில் துெங்கி,  $25,000 முதல், $100,000 ெளர மதிப்புள்ள ஆரம்பகட்ட 

வகாள்முதல் வசய்ெதற்காக, சான்றளிக்கப்பட்ட பல்வெறான வபாருள்/வசளெ அளிப்பெர்கள் பட்டியளல 

நகர நிர்ொகம் அணுகும். இந்த திட்டத்தின் மூலம், நகர நிர்ொகமானது,  ஏலம் கூறும்படி நிறுெனங்களள 

அளழக்கும்வபாது, வகாடுக்கப்பட்ட திட்டப்பணியில் ஏலம் எடுக்க, அதன் சான்றளிக்கப்பட்ட பன்முக 

வபாருள்/வசளெ அளிப்பெர்கள்  பட்டியலிலிருந்து குளறந்தது ஒரு ெணிகத்ளதயாெது உள்ளடக்கும். 

லின்குகள் 

• ளப வசாஷியல் கனடா (Buy Social Canada) 

• கனடியன் அபாாிஜினல் அண்ட் ளமனாாிட்டி சப்ளளயர் கவுன்சில் (Canadian Aboriginal and 

Minority Supplier Council) 

• கனடியன் வக அண்ட் வலஸ்பியன் வசம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் (Canadian Gay and Lesbian Chamber 

of Commerce) 

• இன்க்ளூசிவ் வொர்க்ப்வளஸ் சப்ளள கவுன்சில் ஆஃப் கனடா (Inclusive Workplace Supply 

Council of Canada) 

• டபிள்யூ பி இ கனடா (WBE Canada), சர்ட்டிஃளபட் வுமன் பிஸினஸ் என்டர்ப்ளரசஸ் (Certified 

Women Business Enterprises) 

• சிட்டி ஆஃப் ப்ராம்ப்ட்டன் ப்வராக்யூர்வமண்ட் ப்ராக்டீசஸ் (City of Brampton procurement 

practices) 

• சிட்டி ஆஃப் ப்ராம்ப்ட்டன் பிட்ஸ் & வடண்டர்ஸ் ெளலப்பக்கம் (City of Brampton bids&tenders 

webpage) 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

“ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் கலப்பின மக்களால் ஆனது, மற்றும் அளனத்ளதயும் உள்ளடக்கிய தன்ளம மற்றும் 

பரந்துபட்ட தன்ளம ஆகியளெ நமது அளனத்து வசளெகளிலும் பதிந்திருக்கிறது; வகாள்முதல் வசய்ெதும் 

இதில்  அடங்குகிறது. இந்தப் புதிய வபாருள்/வசளெ சங்கிலித்வதாடாின் பரெிச்வசல்லும் தன்ளம 

வகாண்ட திட்டமானது, இன்னும் அதிக வபண்கள், பழங்குடியினர், LGBTQ2SA சமூகம் மற்றும் 

சிறுபான்ளமயினருக்கு வசாந்தமான ெணிக அளமப்புக்கள் ஆகிவயாருக்கு ஆதரெளிப்பதற்கான 

முக்கியமான அடுத்த அடியாகும். நமது சமுதாயத்திற்குள்ளாக அளனத்து வபாருள் வசளெ 

ெழங்குபெர்களுக்கு வமலும் அதிக  சமமான ொய்ப்பிளன நாம் ெழங்குகிவறாம்” 

- வபட்ாிக் ப்ரவுன், வமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“அளனத்து மக்களுக்கும் வசாந்தமான ெணிகங்களள நாம் ஆதாிக்கிவறாம். ப்ராம்ப்ட்டன் எவ்ொறு 

அளனெளரயும் உள்ளடக்கிய சமூகமாக கருதுகிறது என்பளத, நமது வபாருள் வசளெ ெழங்குபெர்களின் 

பன்முகத்தன்ளமளய எப்படி வமம்படுத்துெது என்பதன்மூலம் நிரூபிக்கப்படுகிறது; இங்கு அளனெரும் 

நகர நிர்ொகத்துடன் ெணிகம் வசய்ய ஊக்குெிக்கப்படுகிறார்கள். சான்றளிக்கப்பட்ட பன்முக வபாருள் 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.buysocialcanada.com%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C9d70bb53adf8488fb0cb08d88a76293f%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637411587551910273%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2BPbLSlMekyeoW69UhI9Dfnegy2Sdfc%2BFNpTJZ4ZLfSo%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.buysocialcanada.com%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C9d70bb53adf8488fb0cb08d88a76293f%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637411587551910273%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2BPbLSlMekyeoW69UhI9Dfnegy2Sdfc%2BFNpTJZ4ZLfSo%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.camsc.ca%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C9d70bb53adf8488fb0cb08d88a76293f%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637411587551920259%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=XdrpbUILBZ%2BeAfMF1EeWeVveh59fNxOhiRnr%2BOYziso%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.camsc.ca%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C9d70bb53adf8488fb0cb08d88a76293f%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637411587551920259%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=XdrpbUILBZ%2BeAfMF1EeWeVveh59fNxOhiRnr%2BOYziso%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.camsc.ca%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C9d70bb53adf8488fb0cb08d88a76293f%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637411587551920259%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=XdrpbUILBZ%2BeAfMF1EeWeVveh59fNxOhiRnr%2BOYziso%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cglcc.ca%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C9d70bb53adf8488fb0cb08d88a76293f%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637411587551920259%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Y4SDSttjB24a9WNawcZfd1nqnV5PZ3TCeS037N26kIE%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cglcc.ca%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C9d70bb53adf8488fb0cb08d88a76293f%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637411587551920259%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Y4SDSttjB24a9WNawcZfd1nqnV5PZ3TCeS037N26kIE%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cglcc.ca%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C9d70bb53adf8488fb0cb08d88a76293f%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637411587551920259%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Y4SDSttjB24a9WNawcZfd1nqnV5PZ3TCeS037N26kIE%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fiwscc.ca%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C9d70bb53adf8488fb0cb08d88a76293f%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637411587551930252%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=duvN1X84CNB%2BmFzP0Ka%2FaxId4LgkvsLzfh8mFbZQvw4%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fiwscc.ca%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C9d70bb53adf8488fb0cb08d88a76293f%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637411587551930252%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=duvN1X84CNB%2BmFzP0Ka%2FaxId4LgkvsLzfh8mFbZQvw4%3D&reserved=0
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வசளெ ெழங்குபெர் பட்டியலில் இடம்வபறுெதற்காக, பலதரப்பட்ட ெணிகங்களும் ெிண்ணப்பித்துக் 

வகாள்ள வெண்டும். ” 

- ஹர்கிரத் சிங், தளலளமப் வபாறுப்பு, வபருநிறுென வசளெகள், நகர கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 9 & 

10, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“ப்ராம்ப்ட்டனில் பலதரப்பட்ட ெணிகங்களுக்கான ொய்ப்புகளள உருொக்க நாங்கள் உதவுகிவறாம், 

வமலும் நகரத்தின் வெளிப்பளடயான மற்றும் நியாயமான வகாள்முதல் வசயல்பாட்டில் பங்வகற்கவும் 

அெர்களள ஊக்குெிக்கிவறாம். பலதரப்பட்ட ெியாபாரங்களில் நாம் ஈடுபடுெதற்கான ெழிகளள நாம் 

வதாடர்ந்து கற்றுக் வகாண்டு ெருகிவறாம்; அத்துடன்,  இந்த ஐந்து புதிய வபாருள் வசளெ 

ெழங்குபெர்களுடன் ஒரு வபருநிறுென உறுப்பினராக இருப்பதில் வபருமிதம் வகாள்கிவறாம். ” 

- வராவீனா சான்ட்வடாஸ், துளணத்தளலளமப் வபாறுப்பு, வபருநிறுென வசளெகள், நகர 

கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 1 & 5, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் பலதரப்பட்ட, அளனெளரயும் உள்ளடக்கிய மற்றும் சமூக மனச்சாட்சியுள்ள ஒரு 

நகராட்சியாகும். சிறு மற்றும் நடுத்தர ெணிகங்களுக்கான ெணிக ொய்ப்புகளள -  அதிலும் குறிப்பாக 

வபண்கள், பழங்குடியின மக்கள், LGBTQ2SA சமூகத்தினர் மற்றும் சிறுபான்ளமயினருக்கு வசாந்தமான 

ெியாபாரங்களள  - உருொக்குெது எவ்ெளவு முக்கியம் என்பளத நாம் அறிவொம். நகரத்தின் ெிநிவயாகச் 

சங்கிலித்வதாடருக்கான பன்முகத்தன்ளம திட்டத்ளத உருொக்குெதில் இது ஒரு ளமல்கல் ஆகும், மற்றும், 

பிற நகரங்கள் இதளனப் பின்பற்ற இது ஒரு பிரதான எடுத்துக்காட்டு ஆகும். ” 

- வடெிட் வபர்ாிக், தளலளம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“ளப வசாஷியல் கனடா (Buy Social Canada) அளமப்பின் ஆவலாசளனப்படி சமுதாய வகாள்முதல் 

வசய்யும் கூட்டாளியாக இருக்கின்ற ப்ராம்ப்ட்டன் நகரமானது, தற்வபாதுள்ள வசலெினங்களள எவ்ொறு 

பயன்படுத்துெது, சமூக மதிப்ளப எப்படி உருொக்குெது, மற்றும் உள்ளூர் வபாருளாதார தாக்கங்களள 

எப்படி வமம்படுத்துெது, வமலும் ொய்ப்புகளள மீண்டும் சிறப்பாக எப்படி உருொக்குெது என்பதற்கான 

‘சிறந்த மதிப்ளப’ வபறுெதற்கான தங்கள் உறுதிப்பாட்ளட நிரூபிக்கிறது. ” 

- எலிஸவபத் ச்சிக், வசயல் இயக்குனர், ளப வசாஷியல் கனடா ( Buy Social Canada) அளமப்பு 

" CAMSC [கனடிய நாட்டு பழங்குடி மற்றும் சிறுபான்ளம வபாருள்/வசளெ ெழங்குனர் குழு (Canadian 

Aboriginal and Minority Supplier Council)] ஆனது, ப்ராம்ப்ட்டன் நகளர நமது புதிய வபருநிறுென 

உறுப்பினர் என்ற ெளகயில் ெரவெற்கிறது.  2019 ஆம் ஆண்டில், ெலுொன மற்றும் இன்னும் துடிப்பான 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரமாக உருொக்க ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் தனது பணியிட பன்முகத்தன்ளம மற்றும் 

அளனெளரயும் உள்ளடக்கும் ெியூகத்ளத வெற்றிகரமாக அறிமுகப்படுத்தியது. வபாருள்/வசளெ 

ெழங்குபெர்களின்  பன்முகத்தன்ளமளயச் வசர்த்துக்வகாள்ெதற்காக, அளனத்ளதயும் உள்ளடக்கும் 



 

 

மூவலாபாயத்ளத ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் ெிாிவுபடுத்துகிறது; இதனால், அதனுடன் இளணந்து 

பணியாற்றுெதில் CAMSC மிகவும் வபருளம அளடகிறது. கனடாெில் உள்ள நமது பழங்குடி மற்றும் 

சிறுபான்ளம வபாருள்/வசளெ ெழங்குபெர்களுக்கு ொய்ப்புகளள உருொக்குெதற்கும் வபாருளாதார 

சமத்துெத்ளத ஏற்படுத்துெதற்கும் ெலுொன உறவுகளள உருொக்குெளத நாங்கள் 

எதிர்வநாக்குகிவறாம்.” 

- கஸ்ஸாண்ட்ரா டார்ாிங்க்ட்டன், தளலெர் மற்றும் தளலளம வசயல் அதிகாாி(CEO), கனடா 

நாட்டு பழங்குடி மற்றும் சிறுபான்ளமயினாின் வபாருள்/வசளெ ெழங்கல் கவுன்சில் 

“வபருநிறுெனங்கள் மற்றும் அரசாங்க பங்காளிகவள நமது வபாருள்/வசளெ ெழங்கும் பன்முகத்தன்ளம 

திட்டத்தின் முதுவகலும்பாக உள்ளனர். இதில் ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்ளத நாங்கள் ெரவெற்கிவறாம், வமலும் 

CGLCCயின் புதுளமயான சான்றளிக்கப்பட்ட நமது வபாருள்/வசளெ ெழங்குநர்களுடன் அெர்களள 

இளணக்க முயல்கிவறாம். நாம் ஒன்றிளணந்து, கனடிய நாட்டு LGBT + வதாழில்முளனவொருக்கு 

வதாடர்ந்து ஆதரெளிப்வபாமாக. " 

- வடர்ரல் ஸ்ஷூெர்மன், இளண நிறுெனர் மற்றும் தளலளம வசயல் அதிகாாி(CEO),  கனடிய 

நாட்டு வக(Gay) மற்றும் வலஸ்பியன் வசம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் 

“வபாருள்/வசளெ ெழங்குனர் பன்முகத்தன்ளமயில் ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் வசய்த சிறந்த பணிக்காக, 

அெர்களுக்கு எங்கள்  ொழ்த்துக்கள்! அதன் ஒரு பகுதியாக இருப்பதில், கனடாெின் அளனெளரயும் 

உள்ளடக்கிய பணியிட மற்றும் வபாருள்/வசளெ ெழங்கல் கவுன்சில் (The Inclusive Workplace and 

Supply Council of Canada) பரெசம் அளடகிறது! வபாருள்/வசளெ ெழங்குனர் பன்முகத்தன்ளம என்பது 

கனடாெில் நன்கு ஆெணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது மற்றும் ஊனமுற்வறார் மற்றும் மூத்த 

வதாழில்முளனவொருடன் பணியாற்றுெதில் கிளடக்கும் நன்ளமகளள ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

அங்கீகாிப்பளதப் பார்ப்பது மகிழ்ச்சியளிக்கிறது. வபாிய வெற்றிளய எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிவறன்!  

- வடய்ட்ர் ளக (Deidre Guy), நிறுெனர், கனடாெின் அளனெளரயும் உள்ளடக்கிய பணியிட 

மற்றும் வபாருள்/வசளெ ெழங்கல் கவுன்சில்(Inclusive Workplace Supply Council of Canada) 

“WBE கனடா சமூகத்தினுள், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்ளத ெரவெற்பது பரெசமளிக்கிறது. இந்த நகரமானது, 

இப்வபாது தங்கள் வபாருள்/வசளெ ெழங்குனர் பன்முகத்தன்ளம திட்டத்ளதத் வதாடங்கிய இரண்டாெது 

கனடிய நகரமாகும். வகாள்முதல் ொய்ப்புகள் மூலமாக வபண்களுக்குச் வசாந்தமான ெணிகங்களள 

ஆதாிப்பது, பற்றி பல நகராட்சிகளும் வபசும்வபாது, கனடிய மகளிர் ெணிக நிறுெனங்களுடன் (WBE 

கள்) உறவுகளளத் தீெிரமாகத் வதாடர்ெது, அெற்றுக்கான ொய்ப்புகளளத் திறப்பது  பற்றி ப்ராம்ப்ட்டன் 

நகரம் தீர்க்கமான நடெடிக்ளக எடுப்பளதக் கண்டு நாங்கள் மகிழ்ச்சியளடகிவறாம்.  இந்த 

நடெடிக்ளகயானது,  குறிப்பாக வதாற்றுவநாய் பரெலின் வபாது, அெர்களின் நிளலளய உயர்த்துெதில், 

பல்வெறு சமூகங்களள ஆதாிப்பதில், ப்ராம்ப்ட்டன் வகாண்டிருந்த  உறுதிப்பாட்ளட எடுத்துளரக்கிறது; 

இதுவெ மிகவும் முக்கியத்துெம் ொய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது. ” 



 

 

- சில்ெியா வபன்காக் (Sylvia Pencak), தளலெர், WBE கனடா 
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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 ளெத்வத 

வசய்கின்வறாம். பலதரப்பட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு வசர்க்கின்றனர், முதலீட்ளட நாங்கள் ஈர்க்கிவறாம், 

வதாழில்நுட்பாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுளமப் பளடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிவறாம். பாதுகாப்பான, நிளலத்து நிற்கெல்ல மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆவராக்கியமிக்க ஒரு நகளரக் 

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

எங்களுடன் இளணயுங்கள்.   www.brampton.ca இல் இன்னும் வதாிந்துவகாள்ளுங்கள். 
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யுக்திாீதியான தகெல் வதாடர்பு  
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