
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர்மன்றமானது புதிய சமத்துெ அலுெலகத்தத  

2021 ஆம் ஆண்டில் துெக்கெிருக்கிறது 

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (டிசம்பர் 18, 2020) – ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் தனது சதபக்காலத்தில் 

முன்னுாிதமயாக முடிக்கப்பட வெண்டியெற்தற முன்வனடுக்கிறது: தனது பணியாளர்கள் மற்றும் 

குடிமக்களுக்கு வசதெயாற்றுெதற்காக ஒரு சமத்துெ அலுெலகம்  கட்டுெதற்கான அடித்தளம் 

அதமப்பதன் மூலம்  ப்ராம்ப்ட்டன் பன்முக நகரமாகிறது. டிசம்பர் 9 ஆம் வததியன்று நகர்மன்றம் இந்த 

முதனப்புக்கு ஒப்புதல் அளித்திருக்கிறது; இது நகாின் பன்முகத்தன்தம & அதனத்ததயும் 

உள்வசர்ப்பதற்கான வசயல்திட்டத்தத (City’s Diversity & Inclusion Workplan) முடுக்கிெிடும். கவனடிய 

வபாதுத்துதற ஊழியர்களின் ஒன்றியம், வலாக்கல் 831; அமால்கவமட்டட் ட்ரான்ஸிட் யூனியன் 

(Amalgamated Transit Union)  வலாக்கல் 1573 மற்றும் பிராம்ப்டன் நிபுணத்துெ தீயதணப்பு வீரர்கள் 

சங்கம், வலாக்கல் 1068 ஆகியெற்றின்  பாட்டாளிவதாழிலாளர் அதனொின் அர்ப்பணிப்புடன் கூடிய 

ஆதரவு வபறுெதில் நகர நிர்ொகம் மகிழ்ச்சியதடகிறது. 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்தில் உள்ள சமத்துெ அலுெலகமானது, இனம், ெம்சாெளி, பிறந்த இடம், நிறம், இன 

மூலாதாரம், இயலாதம, குடியுாிதம, மதம், பாலினம், பாலியல் வநாக்குநிதல, பாலின அதடயாளம், ஒவர 

பாலின கூட்டு தெத்தல், ெயது, திருமண நிதல, குடும்ப நிதல, புலம்வபயர்ந்த நிதல, வபாது உதெி 

வபறும் நிதல, அரசியல் வதாடர்பு, மத வதாடர்பு, கல்ெியறிெின் நிதல, வமாழி மற்றும் / அல்லது சமூக-

வபாருளாதார நிதல ஆகியதெ ஒரு வபாருட்டில்லாமல், பணியிடம் மற்றும் சமுதாயத்திற்குள்ளாக 

இருக்கக்கூடிய ததடகதளக் கண்டறிந்து அெற்தற அகற்றுெதற்கு கெனம் வசலுத்தும். 

ஏற்வகனவெ இருக்கின்ற முக்கியமான முயற்சிகளுக்கு இதடயில், இந்த ஆண்டு அதமக்கப்பட்ட 

கறுப்பின ஆப்பிாிக்கர் மற்றும் காீபிய மக்களுக்கு சமூக, கலாச்சார மற்றும் வபாருளாதார ெலுவூட்டல் 

அதமப்பு  மற்றும் கறுப்பர் மீதான இனவெறி எதிர்ப்பு அதமப்பு ஆகியெற்றுக்கும், இது அனுசரதண 

ெழங்கும். 

அதனத்து நபர்கதளயும் நியாயமான மற்றும் சமமான முதறயில் நடத்த உறுதி வசய்ெதற்கும், 

நகரத்திற்குள்ளும் மற்றும் அதன் குடியிருப்பாளர்களுக்கு இதடவயயும் இணக்கமான சூழதல 

வமம்படுத்துெதற்கும் சமத்துெ அலுெலகம் வசயல்படும். 

நெம்பர் 2019 இல், ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் பணியிட பன்முகத்தன்தம மற்றும் அதனத்ததயும் உள் 

வசர்க்கின்ற, புதிய ஐந்தாண்டு உத்தி மற்றும் வசயல் திட்டத்தத அறிமுகப்படுத்தியது. தனது மக்கதள 



 

 

ஈடுபடுத்தி, வமம்படுத்தி அெர்கதளக் வகாண்டாடி, மற்றும் பலதரப்பட்ட பணியாளர்கதள ஈர்க்க்கின்ற 

ெதகயில் அதனத்ததயும் உள்ளடக்கிய ஒழுங்குமுதற சார்ந்த ஒரு கலாச்சாரத்தத ெளர்ப்பதற்கான 

ொய்ப்புகதள இது அதமக்கிறது. 

2019 ஆம் ஆண்டில், நகர் மன்றமானது   பன்முகத்தன்தம மற்றும் உள்வசர்ப்புக்கான கவனடிய தமயம் 

(CCDI) ததலதமயிலான ஒரு பயிற்சிப்பட்டதறயில் பங்வகற்றது; அந்தப் பயிற்சியின்வபாது, ஜனொி 

முதல் மார்ச் 2019 ெதர நடத்திய நகர ஊழியர்களின் கருத்தாய்வு பற்றிய அறிக்தகதய ெழங்கினர். CCDI 

பகுப்பாய்ொனது, இலக்கு தெத்த குழுக்கள், ததலதமப்பண்பு பற்றிய மதிப்பீடுகள் மற்றும் 

நிறுெனத்தின் முதிர்ச்சிவபறும் பக்குெம் பற்றிய பகுப்பாய்வு ஆகியெற்றிலிருந்து வபற்ற 

ஆதாரங்கதளயும் உள் வசர்த்துக்வகாண்டது. 

இந்த யுக்தியில் நான்கு ெிஷயங்கள் முன்னுாிதம வகாண்டதெயாகும்: 

• ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் வசதெ அளிக்கின்ற சமூகத்தின் பிரதிபலிப்பாக இருக்கின்ற பலதரப்பட்ட 

பணியாளர்கள் வகாண்ட பணிப்பதடதய ெளர்த்தல் 

• தனிநபர்களின் வசால், தங்கியிருக்கும் இடம், பாடுபடும் இடம் ஆகியெற்றில்,  அதனெதரயும் 

உள்ளடக்கிய ஒரு சூழதல ெளர்த்தல் 

• பன்முகத்தன்தம மற்றும் வசழித்து ெளர்ெதற்காக, அதனத்து ஊழியர்களுக்கும் ெிழிப்புணர்வு 

மற்றும் திறதன ெளர்த்தல் 

• நகரம் வகாண்டிருக்கின்ற நம்பிக்தக, ஒருதமப்பாடு, ததாியம் மற்றும் இரக்கத்தின் மீதான 

மதிப்புக்கதள உயர்த்திப் பிடிப்பதன் மூலம், நமது தனித்துெத்ததயும் பகிரப்பட்ட 

வெற்றிகதளயும் வகாண்டாடுதல் 

ஜூன் 2020 இல், நகர் மன்றமானது கறுப்பர் மீதான இனவெறிக்கு எதிராக அர்த்தமுள்ள நடெடிக்தக 

எடுக்க நகரத்தின் முதலாெது  கறுப்பர் இன ஆப்பிாிக்க மற்றும் காீபிய மக்களுக்கு சமூக, கலாச்சார 

மற்றும் வபாருளாதார அதிகாரமளிக்கும் அதமப்பு  மற்றும் கறுப்பர் மீதான இனவெறி எதிர்ப்பு அதமப்பு 

ஆகியெற்தற அறிமுகப்படுத்தியது. 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் பலதரப்பட்ட  ஆப்பிாிக்க கறுப்பர் இனம் மற்றும் காீபியன் புலம்வபயர்ந்வதாரால் 

ெழிநடத்தப்படும் இந்த பிாிவு, முன்னுாிதம வபறவெண்டிய ெிஷயங்கதளயும் ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் 

அதமப்பு ாீதியான கறுப்பர் இனம் மீதான நிறவெறி எதிர்ப்பிதனயும்   நிதலநாட்டும்; வமலும் 

இெற்றுக்கான வசயல்திட்டத்ததயும்,  மற்றும் கறுப்பின சமூகத்தின் சமூக, கலாச்சார மற்றும் 

வபாருளாதார நிதலதய உயர்த்துகின்ற ஒரு வசயல் திட்டத்ததயும் நிறுவும். 

நெம்பர் 2020 இல், இந்நகரம் ஐந்து இலாப வநாக்கம் வகாண்டிராத சப்தளயர் சான்றிதழ் அதமப்புகளின் 

புதிய கார்ப்பவரட் உறுப்பினர் ஆனது: தப வசாஷியல் கனடா (Buy Social Canada); கவனடிய பழங்குடி 

மற்றும் சிறுபான்தம சப்தளயர் கவுன்சில் (Canadian Aboriginal and Minority Supplier Council); 

கனடியன் வக மற்றும் வலஸ்பியன் வசம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் (Canadian Gay and Lesbian Chamber of 



 

 

Commerce); இன்க்ளூசிவ் வொர்க்ப்வளஸ் சப்தள கவுன்சில் ஆஃப் கனடா அண்ட் WBE கனடா 

(Inclusive Workplace Supply Council of Canada and WBE Canada); இதெயதனத்தும் வபண்கள், 

பழங்குடியின மக்கள், கண்ணுக்கு புலப்படும் சிறுபான்தமயினர், வபார்வீரர்கள், குதறபாடுகள் 

உள்ளெர்கள், LGBTQ2S-  க்கு வசாந்தமான நிறுெனங்கள் மற்றும் சமூக வநாக்கம் வகாண்ட 

நிறுெனங்கள் (இதெ அதனத்தும் உட்பட்டு, ஆனால் இதெ மட்டுவம அல்லாத அதமப்புக்கள்) 

ஆகிவயார் சிறு மற்றும் நடுத்தர ெியாபாரங்கதள சமத்துெமான முதறயிலான அணுகதல 

உண்டாக்குெதற்காகவெயாகும்; இெர்கள் நகாின் வகாள்முதல் திட்டங்களில் ஏலம் எடுக்கவும், 

ப்ராம்ப்ட்டனில் அதிக ெணிகம் வசய்யவும் ெழி பிறக்கும். 

சமத்துெ அலுெலகத்தத துெக்குெது பற்றிய வமற்வகாண்டு ெிபரங்கதள நகர நிர்ொகம் 2021 ஆம் 

ஆண்டு துெக்கத்தில் வெளியிடும். 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

“ப்ராம்ப்ட்டன் ஒரு பன்முகம் வகாண்ட நகரம்; வமலும் நகரத்தில் எங்கள் திட்டங்கள், வசதெகள் மற்றும் 

முன்வனடுப்புக்கள் அதனத்திலும் பன்முகத்தன்தம, சமத்துெம் மற்றும் அதனத்ததயும் உள்வசர்ப்பதத 

வதாடர்ந்து உட்படுத்த நாங்கள் அர்ப்பணிப்பு வகாண்டுள்வளாம். இந்தப் புதிய சமத்துெ 

அலுெலகமானது, நகரத்திலும் எங்கள் மாறுபட்ட சமூகத்திலும் உள்ள ததடகதள கண்டறிந்து, அெற்தற  

அகற்றுெதற்காக பணியாற்றும்; நமது குடியிருப்பாளர்கள் அதனெரும் நியாயமாகவும் சமமாகவும் 

நடத்தப்படுெதத உறுதிப்படுத்த உதவும். ” 

- வபட்ாிக் ப்ரவுன், வமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“ப்ராம்ப்ட்டன் நகரமானது, நமது பலதரப்பட்ட சமூகத்திற்கு ததடகள் இல்லாமல் மிகவும் சமத்துெமான 

மற்றும் அதனத்ததயும் உள்ளடக்கிய நகரத்தத உருொக்குெதற்கான நடெடிக்தககதள வதாடர்ந்து 

எடுத்து ெருகிறது. இந்த சமத்துெ அலுெலகமானது, அதனத்து நபர்களும் நியாயமாக சமத்துெமாக 

நட்த்தப்படுெதத உறுதி வசய்யும்; இது நகாின் பணியாளர்கள் மற்றும் அதனத்து ப்ராம்ப்ட்டன் 

நகரொசிகளுக்கும்  இணக்கமான சூழதல உறுதிப்படுத்த எங்களுக்கு உதவும். ” 

- ஹர்கிரத் சிங், நகர கவுன்சிலர் ொர்டுகள் 9&10, ததலதமப் வபாறுப்பு, வபறுநிறுென வசதெகள், 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“2020 ஆம் ஆண்டு முழுெதுமாக, ஊழியர்கள் மற்றும் குடியிருப்பாளர்களுக்கான ததடகதள நீக்குெது,  

ஆப்பிாிக்க மற்றும் காீபிய கறுப்பின சமூக, கலாச்சார மற்றும் வபாருளாதார அதிகாரமளிப்பு மற்றும் 

கறுப்பர் மீதான இனவெறி எதிர்ப்பு அதமப்தபத் வதாடங்குெது குறித்து நகரம் வதாடர்ந்து வசயல்பட்டு 

ெருகிறது; மற்றும் சான்றளிக்கப்பட்ட பலதரப்பட்ட ெணிகங்களுக்கு ப்ராம்ப்ட்டனில் அதிக 

ொய்ப்புகதள உருொக்கவும் வெதல வசய்கிறது. புதிய சமத்துெ அலுெலகம் மற்வறாரு குறிப்பிடத்தக்க 

படியாகும்; நமது  நகரத்தில் உள்ள அதனெரும் நியாயமாகவும் சமத்துெமாகவும் நடத்தப்படுெதத 

உறுதிப்படுத்த இது உதவும். 



 

 

- வராவீனா சான்ட்வடாஸ், பிராந்திய கவுன்சிலர் ொர்டுகள் 1 & 5, துதணத்ததலதம வபாறுப்பு, 

வபருநிறுென வசதெகள், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“ப்ராம்ப்ட்டன் நகரமானது  நம்பமுடியாத அளெில் பன்முகம் வகாண்ட  சமுதாயமாகும்; மற்றும் 

கவுன்சிலின் ொழ்நாள் காலத்திற்குள் முன்னுாிதம தரவெண்டிய ெிஷயங்கதள முன்வனடுத்துச் 

வசல்ெதற்கு ஊழியர்கள் தங்கதள அர்ப்பணித்துள்ளனர்.  புதிய சமத்துெ அலுெலகம் என்பது எங்கள் 

நகரத்தின் தற்வபாததய வெதலகளில் ஒரு முக்கியமான அடுத்த கட்டமாகும், இது நமது மக்கதள 

ஈடுபாடு வகாள்ள தெக்கும், ெளர்த்துெிடும் மற்றும் வகாண்டாடும்;  மற்றும் பலதரப்பட்ட 

பணியாளர்கதள ஈர்க்கும்படியான, அதனெதரயும் உள்ளடக்கிய கலாச்சாரத்தத ெளர்க்கும். இந்த 

முக்கியமான இலக்தக வநாக்கி ஒத்துதழப்பதில் நகரத்தின் பாட்டாளி வதாழிலாளர்களின் ஆதரவுக்கு 

நான் நன்றியுள்ளெனாக இருக்கிவறன். ” 

- வடெிட் வபர்ாிக், ததலதம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

"ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் அதமப்புாீதியான  கலாச்சாரம் என்பது நமது உறுப்பினர்கள் அதனெதரயும் 

உள்ளடக்கியது என்பதத உறுதிப்படுத்த இந்த சமத்துெ  அலுெலகம் வசயல்படும். நகர நிர்ொகம் 

இததத் வதாடங்குெதற்கு நாங்கள் ஆதரவு தருகிவறாம்; அது ஊழியர்கதளயும் குடியிருப்பாளர்கதளயும் 

ஊக்குெிக்கின்ற ஒரு சூழதல எதிர்வநாக்குகிவறாம். ” 

- கனடிய நாட்டு வபாதுத்துதற பணியாளர்கள் சங்கம், வலாக்கல் 831 

“அமால்மவகட்ட்ட்  டிரான்ஸிட் யூனியன், வலாக்கல் 1573 தனது அதனத்து உறுப்பினர்கதளயும் 

நியாயமாக மற்றும் சமத்துெமாக நடத்துெதத நம்புகிறது. நகர நிர்ொகம் சமத்துெ அலுெலகத்ததத் 

வதாடங்கும் இந்த வநரத்தில், நாங்கள் அதத ஆதாிப்பதில் வபருமிதம் வகாள்கிவறாம், வமலும் இது 

அதனெதரயும் உள்ளடக்கிய ஒரு பணியிடத்தத உருொக்க அதன் பணிகதள வசய்கிறது. 

- ஃப்ரான்க் ெனி, ததலெர், அமால்கவமட்ட்ட் ட்ரான்ஸிட் யூனியன் (Amalgamated Transit Union), 

வலாக்கல் 1573 

“நகர நிர்ொகத்தின் புதிய சமத்துெ அலுெலகமானது பணியிடத்தில் உள்ள ததடகதள அதடயாளம் 

கண்டு, அெற்தற நீக்கி அதனெருக்கும் இணக்கமான சூழதல உருொக்கும். ப்ராம்ப்ட்டன் நகர 

வதாழில்முதற தீயதணப்புப்பதட வீரர்கள், தீயதணப்புப்பதட வீரர்களுக்கான சர்ெவதச இதணயம் 

மற்றும் வலாக்கல் 1068 ஆகிய அதமப்புக்கள் இந்த அலுெலகத்தத நகரம் திறப்பதத ஆதாிக்கின்றனர். ” 

- பால் வலவகாம்ப்ட்வட, ததலெர், ப்ராம்ப்ட்டன் வதாழில்முதற தீயதணப்புப்பதட வீரர்களுக்கான 

சர்ெவதச இதணயம் மற்றும் வலாக்கல் 1068 
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கனடா நாட்டில் மிக ெிதரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 650,000 மக்கதளயும் 70,000 

ெணிக அதமப்புக்கதளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுமக்கதள மனத்தில் தெத்வத 

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

வதாழில்நுட்பாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுதமப் பதடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிவறாம். பாதுகாப்பான, நிதலத்து நிற்கெல்ல மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆவராக்கியமிக்க ஒரு நகதரக் 

கட்டதமப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பாததயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிவறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

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

 
ஊடக வதாடர்பு 

வமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிதணப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாய  ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியான தகெல் வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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