
 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக  

 

குடும்ப ென்முறை மற்றும் வெருக்கமான துறைெர் வெய்யும் ென்முறை பற்ைிய 

ெிழிப்புைர்றெ ஏற்படுத்த ப்ராம்ப்ட்டன் ெகரம், ாீஜன் ஆஃப் பீல் (Region of Peel) 

உடன் றகககார்க்கிைது  

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ெெம்பர் 25, 2020) –  வபண்களுக்கு எதிரான ென்முறைகறள ஒழிப்பதற்கான 

ெர்ெகதெ தினத்றத அங்கீகாிக்கும் ெறகயில், குடும்ப ென்முறை மற்றும் வெருக்கமான துறைெர் 

வெய்யும் ென்முறை (FIPV) பிரச்ெிறன குைித்து வதாிய றெக்கும் தன்றம மற்றும் ெிழிப்புைர்றெ 

ஏற்படுத்துெதற்காக வபாது ெிழிப்புைர்வு பிரச்ொரத்றதத் வதாடங்க ப்ராம்ப்ட்டன் தனது 

கூட்டாளர்களுடன் றக ககார்த்துள்ளது. 

 

ெகரத்தின் கூட்டாளர்களில், பிரச்ொரத்தின் ெளர்ச்ெிக்கு தறைறம தாங்கி ெந்த பீல் பகுதி , 

மிஸ்ஸிஸ்ஸாகா ெகரம், டவுன் ஆஃப் கலிடன், பீல் பிராந்திய காெல்துறை, ஒன்ட்கடாிகயா மாகாை 

கபாலிஸ் மற்றும் 10 க்கும் கமற்பட்ட ெமூக அறமப்புகளும் அடங்கும். 

ஜனொி 29, 2020 அன்று, ப்ராம்ப்ட்டன் ெகர் மன்ைமானது,  ப்ராம்ப்ட்டன் மற்றும் பீல் பிராந்தியத்தில் 

குடும்ப ென்முறைகறள முடிவுக்குக் வகாண்டுெருெதற்கான வபாதுக் கல்ெி மற்றும் ெிழிப்புைர்வு 

பிரச்ொரத்றத ெிறைொட்டுெதற்காகவும் கூட்டாளர்களுடன் கெர்ந்து ஒத்துறழப்பதற்காகவும், 

ஊழியர்கறள ெழிெடத்தும் ஒரு தீர்மானத்றத ெிறைகெற்ைியது. அந்தச் ெமயத்திலிருந்து, 

கூட்டாளர்கள் இந்த முக்கியமான பிரச்ெிறனறய வெளிச்ெம் கபாட்டுக் காட்டுெதற்காக, அறனத்தும் 

உள்ளடக்கிய மற்றும் ஈடுபாடு வகாள்ளக்கூடிய ஒரு பிரச்ொரத்றத உருொக்க ஒன்ைிறைந்தனர். 

FIPV என்பது வெருங்கிய துறைெர்கள் அல்ைது குடும்ப உறுப்பினர்களிறடகய எந்தவொரு 

கட்டுப்பாட்றடயும் வெலுத்துகின்ை அல்ைது அச்சுறுத்துகின்ை ெடத்றத  அல்ைது உடல்ாீதியான 

மற்றும் பாலியல் ாீதியான ென்முறை அல்ைது  துஷ்பிரகயாகம் ஆகும். 2019 ஆம் ஆண்டில், பீல் 

பிராந்தியத்தில் மட்டும் காெல்துறையினர் சுமார் 19,000 க்கும் கமற்பட்ட குடும்ப ென்முறை 

ெம்பெங்களுக்கு வெெி ொய்த்தனர். இது ெராொியாக, ஒவ்வொரு ொளும் 50 ெர்ச்றெகள் அல்ைது 

ஒவ்வொரு மைி கெரமும் இரண்டு என்ை கைக்கில் ஏற்படுகின்ைன. இந்த எண்கள் 

புகாரளிக்கப்பட்டறெ மட்டுகம; வபரும்பாைான ெம்பெங்கள் புகாரளிக்கப்படுெதில்றை. 

ஆதரவு கதறெப்படும் குடியிருப்பாளர்கள், அல்ைது இப்படிச் வெய்பெர்கள் யாறரயாெது பற்ைித் 

வதாிந்தால், அது பற்ைி வதாிெிக்க, 211 என்ை எண்றை  ஒரு ொளின் 24 மைி கெரமும், ொரத்தில் 

ஏழு ொட்களும், ரகெியமாக, கட்டைமில்ைாமல் அறழக்கைாம். மிகவும் அெெரம் எனும்கபாது 

குடியிருப்பாளர்கள் 911 என்ை எண்ைில் காெல்துறையினறர அறழக்க அைிவுறுத்தப்படுகிைார்கள். 

 



 

 

இறெ பற்ைிய புள்ளிெிெரங்கள், ஆதாரங்கள் மற்றும் பிரச்ொரப் வபாருட்கள் உட்பட, பீலில் குடும்ப 

ென்முறை மற்றும் வெருக்கமான துறைெர் வெய்யும் ென்முறை பற்ைி கமலும் அைிய, ெருறக 

புாியவும்: peelregion.ca/ItsNotOkay . 

 

அைிஞர் கூற்றுக்கள் 

 

“குடும்ப ென்முறை மற்றும் வெருக்கமான துறைெர் வெய்யும் ென்முறை  என்பது எந்த ஒரு 

பின்னைியிலிருந்தும் எல்ைா ெயதினறரயும் பாதிக்கிைது. ப்ராம்ப்ட்டன் ெகர ெிர்ொகமானது, 

ஆகராக்கியமான மற்றும் பாதுகாப்பான ெமூகத்றத உருொக்குெதில் உறுதியாக உள்ளது; கமலும் 

இந்த பிரச்ொரமானது இந்த முக்கியமான பிரச்ெிறனறய வெளிச்ெம் கபாட்டு காட்டும், மற்றும் மக்கள் 

தங்களுக்கு உதெி கதறெப்படுகிைதா அல்ைது யாருக்ககனும் உதெி கதறெப்படுமா என்று வதாிந்து 

வகாள்ெதற்கான  ெிழிப்புைர்றெவும் ஏற்படுத்தும். 

− கபட்ாிக் ப்ரவுன், கமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் ெகரம் 

 

“குடும்ப ென்முறை பரெைாக இருப்பது என்பது பீல் பிராந்தியத்தில் பைருக்கும் இருக்கிைது  ஒரு 

ெிதர்ெனமான, மற்றும் கொகமான உண்றம. இதற்கு எந்த ெிைமும், இனமும் ெிைக்கு இல்றை; எல்ைா 

வபாருளாதார ெிறைகளிலும் ெடக்கிைது. இந்தப் வபாது ெிழிப்புைர்வு பிரச்ொரத்தின் மூைம், குடும்ப 

ென்முறை பிரச்ெிறனறய திறர மறைெிலிருந்து வெளிக்வகாண்டு ெருகிகைாம். எங்கள் முதல் 

வெயல்படிகளில் ஒன்ைாக இருப்பது, ெிழிப்புைர்றெ ஏற்படுத்துெது மற்றும், ஒரு ெமூகமாக இந்த 

பிரச்ெிறனறய கூட்டாக எதிர்வகாள்ெகத ஆகும்;  எனகெ பாதிக்கப்பட்டெர்கள் தங்களுக்குத் 

கதறெயான றதாியத்றதப் வபை அதிகாரம் வபற்ைதாக உைர முடியும். ஒரு பாதுகாப்பான ெமூகம் 

என்பது, அடிப்பறடயில் வபண்கள் மற்றும் குழந்றதகறள அெர்கள் ொழும் இடத்தில் பாதுகாப்பாக 

உைர றெக்க கெண்டும். ” 

− வராவீனா ொன் ட்கடாஸ், பிராந்திய கவுன்ெிைர், ொர்டுகள் 1 & 5, ப்ராம்ப்ட்டன் ெகரம் 

 

“ெம் அறனெருக்கும் ஒரு வபாதுொன குைிக்ககாள் உள்ளது – ப்ராம்ப்ட்டன் ெகறர, அதன் இயன்ை 

அளவுக்கு  மிகச் ெிைந்ததாக மாற்றுெது என்பகத அது;  கமலும் ெமூகப் பாதுகாப்பு, மனெை ஆதரறெ 

கமம்படுத்துதல் மற்றும் ெமது ெகர மன்ைத்தின் ஆகராக்கியமான மற்றும் பாதுகாப்பான முன்னுாிறம 

வகாண்ட ெிஷயத்திற்கான ெிபந்தறனகளின் ஒரு பகுதியாக வெயலில் இைங்குதல் மற்றும் 

ஆகராக்கியமான ொழ்க்றக முறைகறள ஊக்குெித்தல் ஆகியறெ இதில் அடங்கும். இந்த 

பிரச்ொரமானது,  ெமது ெமூகத்தில் உள்ள அறனத்து உறுப்பினர்களும் ெமது ெகரத்தில் பாதுகாப்பாக 

இருப்பறத உைர்ெதில் உதவுெதற்கான எங்கள் உறுதிப்பாட்றட எடுத்தியம்புகிைது. ” 

− கடெிட் கபர்ாிக், தறைறம ெிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் ெகரம் 
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கனடா ொட்டில் மிக ெிறரொக ெளர்ந்து ெரும் ெகரங்களில் ஒன்ைான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெெத்தில் 

650,000 மக்கறளயும் 70,000 ெைிக அறமப்புக்கறளயும் வகாண்டிருக்கிைது. ொங்கள் வெய்யும் 

ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுமக்கறள மனத்தில் றெத்கத வெய்கின்கைாம். பைதரப்பட்ட 

ெமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு கெர்க்கின்ைனர், முதலீட்றட ொங்கள் ஈர்க்கிகைாம், வதாழில்நுட்பாீதியில் 

மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிைான புதுறமப் பறடத்தலில் முன்னைி ெகிப்பதற்கான பயைத்தில் ொங்கள் 

http://www.peelregion.ca/ItsNotOkay


 

 

வென்றுவகாண்டிருக்கிகைாம். பாதுகாப்பான, ெிறைத்து ெிற்கெல்ை மற்றும் வெற்ைிகரமான  

ஆகராக்கியமிக்க ஒரு ெகறரக் கட்டறமப்பதற்கான ெளர்ச்ெிப்பாறதயில் ொங்கள் பங்கு ெகிக்கிகைாம்.  

Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்ைில் எங்களுடன் இறையுங்கள்.   www.brampton.ca இல் 

இன்னும் வதாிந்துவகாள்ளுங்கள். 

 

ஊடக வதாடர்பு 

கமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிறைப்பாளர், ஊடகம் & ெமுதாய  ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியான தகெல் வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் ெகரம் 

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
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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

