
 

 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

  

கலைஞர் ஹெியா லைட்டி (Haviah Mighty) ைற்றும் டடாக்கிடயா ட ாலீஸ் கிளப் 

(Tokyo Police Club) இலைக்குழு ஆகிடயாாின் இன்னிலை ைலையில் வைய்நிகர் 

ெலகயில் 2021 ஆம் ஆண்டில் ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் நலனயெிருக்கிறது! 

 
 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (டிைம் ர் 10, 2020) – ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகைானது, டிைம் ர் 31, ெியாைக்கிைலையன்று 

புத்தாண்டுக் வகாண்டாட்டத்லத தன்னுலடய வைாந்த இலைக்குழுக்களாகிய ஹெியா லைட்டி ைற்றும் டவுன் 

ட ாலீஸ் கிளப்  ஆகியெற்லறக் வகாண்டு நிகழ்டநர வைய்நிகர் ைிகழ்ச்ைிகளாக நடத்தெிருக்கிறது என் லத 

வ ருைகிழ்ச்ைியுடன் வதாிெித்துக்வகாள்கிறது. 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின்  2021 ஆம் ஆண்டின் புத்தாண்டுக் வகாண்டாட்டைானது, டகாெிட் வதாற்றுப்  ரெல் 

காரணைாக ெித்தியாைைாக இருக்கும். ைமுதாயத்தின் உடல் நைன் ைற்றும்  ாதுகாப் ிலனக் கருதி அலனத்து 

நிகழ்ச்ைிகளும் ஆன்லைனிடைடய நலடவ றும். 

 

இந்த ஆண்டும் நாம் அலனெரும் இலணப் ிடைடய இருப்ட ாம் – உங்கள் வீட்டிடைடய லெத்து 

வகாண்டாடப் டும் 2021 ஆம் ஆண்டின் ைகிழ்ச்ைியான தருணங்கலள அலனெருடனும்  கிரும் ெலகயில்     

@CityBrampton யுடன் ”டடக்” வைய்யவும் ைற்றும்  #BramptonNewYearsEve ைற்றும் #BramptonTogether 

ஆகிய ெலைப் க்கங்கலள உ டயாகிக்கவும் 

 

நடக்கெிருக்கும் வைய்நிகர் வையல் ாடுகள்  ைற்றும் நிகழ்வுகள்  ற்றிய டைலும் தகெல்களுக்கு ெருலக 

புாியவும்: Brampton.ca/NewYearsEve. 

 

டராஸ் (Rose) அரங்கத்தில் இருந்து டநரலையில் 

இந்த ெருடத்தின் வைய்நிகர் காட்ைிகள் காலை 8 ைணிக்கு Brampton.ca/NewYearsEve  இல் டையர் ட ட்ாிக் 

 ிரவுன் ைற்றும் நகர் ைன்ற உறுப் ினர்களிடைிருந்தான ொழ்த்துச் வைய்திகளுடனும், முன்னடை   திவு 

வைய்யப் ட்ட வைௌைர் (Soular) ட ண்ட் ொத்திய இலையுடனும் துெங்கும். 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் ’ஹிப் ஹாப்’ கலைஞரகிய ஹெியா லைட்டி (Haviah Mighty) ைற்றும் ஜூடனா-ெினால் 

ெிருது ெைங்கப் ட்ட கனடிய நாட்டு இண்டீ ராக் ட ண்ட் ொத்திய இலைக்குழுொகிய டடாக்கிடயா ட ாலீஸ் 

கிளப் ஆகிடயார் டராஸ் ப்ராம்ப்ட்டன் அரங்கத்தின்  ிரதான டைலடயிலிருந்த டி இலை ைீட்டுொர்கள். 

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Pages/New-Years-Eve.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Pages/New-Years-Eve.aspx


 

 

இவ்ெிரு நிகழ்ச்ைிகளும் டநரலையில் ஆன்லைன் மூைைாக Brampton.ca/NewYearsEve இல் ஒளி ரப்பு 

வைய்யப் டும் . இந்த ஆண்டு டநாில் ெந்திருந்து  ார்க்கக் கூடிய நிகழ்ச்ைிகள் ஏதும் இருக்காது.  

  

லைவ் ஃப்ரம் டராஸ் (Live from The Rose) என் து கலைநிகழ்ச்ைிகள் நடக்கின்ற டராஸ் (Rose) அரங்கத்தின் 

வைய்நிகர் நிகழ்ச்ைித்வதாடராகும்; இதில்  ார்லெயாளர்கள் வீட்டில் இருந்த டிடய  ிரதான டைலடயில் 

இருந்த டி நிகழ்த்தப் ட்டு ஒளி ரப்பு வைய்யப் டும்நிகழ்ச்ைிகலளக் காணைாம் . www.therosebrampton.ca 

இல் டைலும்  ார்த்து வதாிந்துவகாள்ளவும் 

 

டடாக்கிடயா ட ாலீஸ் கிளப் (Tokyo Police Club)  ற்றி 

டடாக்கிடயா ட ாலீஸ் கிளப் (Tokyo Police Club)  என் து, நியூ ைார்வகட், ஒன்ட்டடாிடயா ெில் இருந்து 

ெருகின்ற இண்டீ ராக் ட ண்ட் ொத்தியக் குழுொகும்; இதில்  ாடகரும்   ாஸ் (baas) இலை ைீட்டு ெருைான 

டடெிட் ைான்க்ஸ் (David Monks), கீட ார்டு இலைப் ெராகிய கிரஹாம் ாிக்ஹ்ட் (Graham Wright), கிட்டார் 

இலை ைீட்டு ெராகிய டஜாஷ் ஹூக் (Josh Hook), ைற்றும் ட்ரம் ொைிப் ெர் க்வரக் அல்ட ாப் (Greg Alsop) 

ஆகிடயார் அடக்கம். இந்த ட ண்ட் ொத்தியக்குழுொனது,  ைமுலற ஜூடனா (JUNO) ெிருதுக்காக  ாிந்துலர 

வைய்யப் ட்டுள்ளது, ைற்றும் 2019 இல் ஆல்ட்டர்டனட்டிவ் ஆல் ம் ஆஃப் தி இயர் ெிருதும் வ ற்றிருக்கிறது 

 

ஹெியா லைட்டி (Haviah Mighty)  ற்றி 

ப்ராம்ப்ட்டனின் நகாின் இலைக்குடும் ம் ஒன்றில் இருந்து ெந்தெராகிய ஹெியா லைட்டி (Haviah Mighty) 

எனும் வ ண் தனது 4 ஆம் ெயதில்  ாடத் துெங்கி, 11 ஆெது ெயதில் ராப் (rap) இலைத்து   15 ஆம் ெயதில் 

தயாாிப் ாளர் ஆகிெிட்டெர். 2009 ஆம் ஆண்டில் இருந்டத ஹெியா (Haviah) அெர்கள் தனிவயாருெராக 

இலை ஆல் ம் வெளியிட்டெர் என் துடன், அலெ அெருலடய வைாந்த தயாாிப் ாகிய ஃப்ளெர் ைிட்டி [Flower 

City (2017)] தான் அெலர வைன்டைலும் வெற்றிக்கு உந்தித் தள்ளியது. லைட்டி (Mighty) அெர்கள் ைைீ த்தில் 

வெளியிட்ட  13th Floor ஆல் ம், ட ாைாாிஸ்  ாிசு வ ற்று இன்லறய டததிக்கு ைிக ைிக வெற்றிகரைான 

தயாாிப் ாக இருக்கிறது; இதனால் முதலில் ைாித்திரம்  லடத்த ஹிப் ஹாப் கலைஞர் எனவும் ைற்றும் இந்த 

ெிருலதப் வ றுகின்ற முதைாெது கறுப் ின வ ண் எனவும் வ யர் வ றுகிறார். 

 

ஆன்லைனிடைடய  ட்டாசு டெடிக்லககள்  

உள்ள டிடய நிஜைாக நடக்கின்ற ஒரு  ரெைைான ஆன்லைன்  ட்டாசு வகாளுத்தும் அனு ெத்துடன் 

டெடிக்லக வதாடர்கிறது! டிஜிட்டல்  ட்டாசு வெடிக்கும் காட்ைிகள் ெைக்கைான   ாரம் ாிய புத்தாண்டு 

வகாண்டாட்ட  ட்டாசு வெடிக்கும் காட்ைிகளுக்கு ைாற்றாக குடியிருப் ாளர்களுக்கு ஒரு தனித்துெைான 

ைற்றும்  ாதுகாப் ான டெடிக்லகலய ெைங்குகிறது. ஸ்னாப்ட் கம்யூனிட்டி ஹப் (Snapd Community Hub) 

அலைப் ினால் ெைங்கப் டுகிற வைய்நிகர் நிகழ்ச்ைிலய  Brampton.ca/NewYearsEve என்ற ெலைப் க்கத்தில் 

இரவு 9 ைணிக்கு வதாடங்கி குடியிருப் ாளர்கள் அனு ெிக்க முடியும். இந்த ஆண்டு ைக்கள் டநாில் இருந்து 

வகாண்டாடும்  ட்டாசுகள் இருக்காது. 

 

 

 

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Pages/New-Years-Eve.aspx
http://www.therosebrampton.ca/
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Pages/New-Years-Eve.aspx


 

 

குடும் த்தினருக்கு ஏற்ற ஆன்லைன் வையல் ாடுகள்  

டிைம் ர் 31 ைதியம் வதாடங்குகின்ற கிளாைிக் ப்ராம்ப்ட்டன் புத்தாண்டு வகாண்டாட்ட காட்ைிப் டுத்தலில்,   

குடும் ங்களுக்கு உகந்த  ைெிதைான வையல் ாடுகளில் கைந்து வகாள்ளுங்கள். இந்த ஆண்டு, உங்கள் 

வீட்டின் வைாந்த ெைதியிலிருந்த டி எங்கள் நிகழ்ச்ைிகலள அனு ெியுங்கள்; ஏவனனில் ப்ராம்ப்ட்டனில் 

அலனத்து வையல் ாடுகளும் ஆன்லைனில், Brampton.ca/NewYearsEve  எனும் ெலைப் க்கத்தில் ைட்டுடை 

இருக்கும்.  இந்த ஆண்டு டநாில் நலடவ றும் நிகழ்வுகள் எதுவும் இருக்காது. ஆன்லைன் வையல் ாடுகளில் 

லகெிலனக் காட்ைிகள், குைந்லதகளின் நடன ெிருந்து, குைந்லதகளின் வ ாழுதுட ாக்கு நிகழ்ச்ைிகள், 

அச்ைிடக்கூடியதும்  நீங்கடள வைய்யக்கூடியதுைான (DIY) வையல் ாடுகள் ைற்றும்  ைதும் உள்ளடங்கும்! 

 

உள்ளூர் உணெகங்களில் இருந்து உணவுகலள வீட்டுக்கு எடுத்துச் வைன்று அனு ெியுங்கள் 

 

இந்த புத்தாண்டு வகாண்டாட்டத்திற்காக ஆர்டர் வைய்யுங்கள்! இந்த ஆண்டு, டநாில் ொங்கிச்வைல்ைக்கூடிய 

ைற்றும்வடலிொி வைய்யக்கூடிய உணவுகலள  உள்ளூர் உணெகங்களில் ஆர்டர் வைய்ெதற்காக, அெற்றின் 

 ட்டியல் ஆன்லைனில் Brampton.ca/NewYearsEve இல் கிலடக்கும். ஏடதனும் புதிதாக ஒன்லற 

முயற்ைிக்கவும் அல்ைது உங்களுக்கு  ிடித்த உள்ளூர் உணலெ அனு ெிக்கவும். 

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

 

“Brampton.ca/NewYearsEve  என் து இந்த ெருடத்தின் புத்தாண்டு வகாண்டாட்டத்திற்கான அலைெிடைாக 

இருக்கும்! டநாில் வகாண்டாட நாம் ஒன்றுகூட முடியாது என்றாலும், டிைம் ர் 31, 2020 அன்று அெரெர் 

தங்கள்  வீடுகளின் வைாந்த ெைதியிலிருந்த டி ப்ராம்ப்ட்டனின் வைய்நிகர் ெிைாக்கலள அனு ெிக்க 

அலனெலரயும் ஊக்குெிக்கிடறன். வ ாதுொகடெ அலனெரும் வெளியில் ைிகவும் சுறுசுறுப் ாக  

இருக்கடெண்டிய ஒரு இரெில், இந்த ஆண்டு, ப்ராம்ப்ட்டன் ொைிகள் ைாியான ஒரு காாியத்லதடய 

வைய்ொர்கள் என்று எனக்குத் வதாியும்; எனடெ  புத்தாண்டு தினத்தன்று ஆடராக்கியைாகவும் 

 ாதுகாப் ாகவும் வீட்டிடைடய இருங்கள். ” 

 

- ட ட்ாிக் ப்ரவுன்,டையர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“ ஹெியா லைட்டி ைற்றும் டடாக்கிடயா ட ாலீஸ் கிளப் ஆகிடயார் ெைங்குகின்ற,  இந்த ஆண்டின் புத்தாண்டு 

வகாண்டாட்டத்திற்கான, வைய்நிகர் நிகழ்ச்ைிகலள அறிெிப் தில் நாங்கள் ைிகவும் ைகிழ்ச்ைியலடகிடறாம்! 

 ைெிதைான நிகழ்ச்ைிகள், குடும் ங்களுக்கு ஏற்ற நடெடிக்லககள் ைற்றும் உள்ளூர் உணெக  ட்டியல் 

ஆகியலெ ஆன்லைனிடைடய கிலடக்கும். வீட்டிடைடய இருங்கள், ஆனாலும் எங்களுடன் ஆன்லைனில் 

கூடடெ இருங்கள், உங்கள் குடும் த்தினருடன் உல்ைாைைாக இருங்கள், ைற்றும் உங்கள் அனு ெத்லத 

ைமூகத்த்தினருடன்  கிர்ந்து வகாள்ள @CityBrampton  யில் டடக் வைய்யுங்கள்  #BramptonNewYearsEve 

ைற்றும் #BramptonTogether ஐப்  யன் டுத்துங்கள். 

 

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Pages/New-Years-Eve.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Pages/New-Years-Eve.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Pages/New-Years-Eve.aspx


 

 

-  ால் ெிவைண்ட், துலணத்தலைலை, வ ாருளாதார டைம் ாடு கைாச்ைாரத்துலற,  ிராந்திய கவுன்ைிைர், 

ொர்டுகள் 1 & 5, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்   

 

“ப்ராம்ப்ட்டனில் உள்ள அலனெருக்கும், ைறக்கமுடியாத ஆன்லைன் புத்தாண்டு வகாண்டாட்ட அனு ெத்லத 

ெைங்க, நகர ஊைியர்கள் அர்ப் ணிப்பு வகாண்டுள்ளனர் – ைற்றும் ெைக்கைாக நைது நகரத்திற்கு வெளிடய 

உள்ளெர்களும்   வகாண்டாடுெதற்காக ெருலக தரு ெர்களுக்கும் இது வ ாருந்தும். வைய்நிகர் நிகழ்ச்ைிகலள 

அறிெிப் தில் நாங்கள் ைகிழ்ச்ைியலடகிடறாம் என் துடன், டைலும் Brampton.ca/NewYearsEve இல் 

ஆன்லைனில் கிலடக்கும் நிகழ்ச்ைிகலளயும் வையல் ாடுகலளயும் ரைிக்க இந்த ஆண்டு வீட்டிடைடய 

இருக்குைாறு அலனெலரயும் டகட்டுக்வகாள்கிடறாம். ” 

 

- டடெிட் ட ர்ாிக், தலைலை நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

 

கனடா நாட்டில் ைிக ெிலரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெைத்தில் 650,000 ைக்கலளயும் 70,000 

ெணிக அலைப்புக்கலளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வைய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வ ாதுைக்கலள ைனத்தில் லெத்டத 

வைய்கின்டறாம்.  ைதரப் ட்ட ைமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு டைர்க்கின்றனர், முதலீட்லட நாங்கள் ஈர்க்கிடறாம், 

வதாைில்நுட் ாீதியில் ைற்றும்,  சுற்றுச்சூைல்ாீதியிைான புதுலைப்  லடத்தலில் முன்னணி ெகிப் தற்கான  யணத்தில் நாங்கள் 

வைன்றுவகாண்டிருக்கிடறாம்.  ாதுகாப் ான, நிலைத்து நிற்கெல்ை ைற்றும் வெற்றிகரைான  ஆடராக்கியைிக்க ஒரு நகலரக் 

கட்டலைப் தற்கான ெளர்ச்ைிப் ாலதயில் நாங்கள்  ங்கு ெகிக்கிடறாம்.  Twitter, Facebook, ைற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

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

 
ஊடக வதாடர்பு 

டைானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிலணப் ாளர், ஊடகம் & ைமுதாய  ஈடு ாடு 

யுக்திாீதியான தகெல் வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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