
 

 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக 

 

ககாெிட்-19 வதாற்று பரெல் காலத்தில் கறுப்பர் இன சாித்திரம் பற்றிய மாதத்தத ப்ராம்ப்ட்டன் 

நகரம் வமய்நிகராக வகாண்டாடுகிறது 

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (பிப்ரொி 1, 2021) – நமது நகரம், மாகாணம் மற்றும் நாட்டிற்கு, ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் 

கறுப்பர் இன சமூகம்அளித்து ெருகின்ற எண்ணிலடங்கா கலாச்சார, வபாருளாதார மற்றும் இரக்கம் 

நிதறந்த பங்களிப்புகதளக் வகாண்டாடும் ெிதமாக கறுப்பர் இன சாித்திரத்திற்கான மாதமாக பிப்ரொி 

மாதத்திதன ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் அங்கீகாிக்கிறது. 

 

இெர்களில், ெழக்கறிஞர்கள், சாம்பியன்கள் மற்றும் புதுதமபதடப்பாளர்கள் என , சமூகத்தில் 

இருக்கின்ற நபர்கதள அங்கீகாிக்கும் ெிதமாக, கமயர் கபட்ாிக் பிரவுன் அெர்களின் கமக்கிங் பிளாக் 

ஹிஸ்டாி (Mayor Patrick Brown’s Making Black History Awards) ெிருதுகளுக்கு குடியிருப்பாளர்கதள 

பாிந்துதரக்கலாம். கமலும் தகெல்களுக்கு ெருதக தரவும் www.brampton.ca/BHM2021. 

 

ககாெிட்-19 காரணமாக, இந்த ஆண்டு வசயல்பாடுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் ஆன்தலனிகலகய நிகழ்த்தி 

ெழங்கப்படும். நிகழ்ச்சி நிரலில் பின்ெருென அடங்கும்: 

• சன் தலஃப் ஃபினான்ஷியல் (Sun Life Financial) அதமப்பானது உள்ளூர் கறுப்பர் இன 

கதலஞர்களின் ொராந்திர வசயல்திறன் வதாடராக நிகழ்த்தி ெருகிறது; அததன இப்கபாது 

வமய்நிகர் வசயல்திறன் வதாடராக ெழங்குகிறது 

• கறுப்பர் இன தயாாிப்பாளர்கள் சந்தத (Black Makers Market) அதமப்பு  கறுப்பர் இனத்திற்கு 

வசாந்தமான ெணிகங்கதளப் பற்றி நிகழ்த்துொர்கள் 

• உள்ளூர் கயாகா பயிற்றுெிப்பாளர் கமத்யூ கபானஸ் (Matthew Bonas) அெர்கள் 

ஆகராக்கியமான சமயம் பற்றி நிகழ்த்துொர் 

• அசாலியா ஹார்ட் (Azalea Hart) அதமப்பானது  ப்ராம்ப்ட்டன் உணவு பயணத்தில் கறுப்பர் 

இனத்தெரல் வசய்யப்படும் சிறந்த உணவுகள் பற்றி ெழங்குொர் 

• வதாற்றுபரெல் காலத்தின் கபாது ஆக்கப்பூர்ெமாக இருப்பது, உங்கள் வதாழில்ொழ்க்தக 

பாதததய ெழிநடத்துதல், கறுப்பர் இன ொழ்வும் முக்கியகம (Black Lives Matter) மற்றும் 

ெலுொன பிளாக் ததலதம, கபான்ற ததலப்புகளில் ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின்  க ான்ஸ் & க ான்ஸ் 

புவராடக்ஷன்ஸ் வதாகுத்து ெழங்கிகின்ற குழு ெிொதம் இடம் வபறும்                                                

 

நிகழெிருக்கும் அதனத்து வசயல்பாடுகள் மற்றும் நிகழ்ச்சிகள் பற்றிய கமலும் தகெல்களுக்கு, ெருதக 

தரவும்: www.brampton.ca/BHM2021.  

 

கறுப்பர் இனத்திற்கு அரசியல் அதிகாரம் அளித்தல் பற்றிய மாநாடு 

 

http://www.brampton.ca/BHM2021
http://www.brampton.ca/BHM2021


 

 

 

பிப்ரொி 9 மற்றும் 10 ஆகிய கததிகளில் நதடவபறெிருக்கின்ற கறுப்பர் இனத்திற்கு அரசியல் 

அதிகாரமளித்தல் மாநாடானது, தகெல் மற்றும் ஊக்கமளிக்கும் உதரயாடல்கதள, கறுப்பர் இன 

அரசியல் ததலெர்கள் மற்றும் கூட்டாளிகளுடன்  கசர்ந்து ெழங்கும். இதில் நதடவபறும் உதரயாடல்கள் 

புதரகயாடிப்கபான இனவெறி, சமூக, கல்ெி மற்றும் கார்ப்பகரட் ெதககளில் சமத்துெமின்தம 

ஆகியெற்தற ஒழிப்பதற்கான ஒரு ெழிமுதறயாக, கறுப்பர் இனத்திற்கான ஒரு அரசியல் ததலநகதர 

உருொக்குெதன் முக்கியத்துெத்தத தமயமாகக் வகாண்டிருக்கும்; ஆனால் மிக முக்கியமாக, தனிநபர்கள், 

குடும்பங்கள் மற்றும் இதளஞர்கதள அரசியலின் அரங்கில் பங்ககற்பதத ஊக்குெிக்கும். பதிவு வசய்ய 

இங்கு  கிளிக் வசய்க 

 

கறுப்பர் இன இதளஞர் ததலதமத்துெம் பற்றிய மாநாடு 

 

எங்கள் நகரத்தில் உள்ள இதளஞர்கள் வெற்றி வபறும் ெதகயில் ததடகதளத் தாண்டிச் வசல்ெதற்கு 

சிக்கலான சொல்கள் உள்ளன, வெற்றி வபறுெதற்கு இனிகமல்தான்  அதிக கெதலகள் உள்ளன. 

பிப்ரொி 26 அன்று காதல 9 மணி முதல் பிற்பகல் 3:30 மணி ெதர நதடவபறெிருக்கின்ற  இந்த 

நிகழ்ொனது, இதளஞர்களுக்கு அெர்களின் சொல்கள், கெதலகள் மற்றும் கனவுகதள ெிொதிக்கவும் 

மற்றும் பகிர்ந்து வகாள்ெதற்கானள ஒரு தளத்தத ெழங்குெதற்கான ொய்ப்பும் ஆகும். அெர்களின் சில 

சொல்களுக்கான தீர்வுகதளக் காண்பதில் கெனம் வசலுத்துெகதாடு, அெர்களின் வெற்றிதய 

ஆதாிப்பதற்கான ெழிகதளக் கண்டறியவும் உதவுகின்ற  உதரயாடலில் இந்த மாநாடு ஈடுபடும்.  

கபசுெதற்கான ஒரு தளத்தத இதளஞர்களுக்கு ெழங்குெகதாடு மட்டுமல்லாமல், வதாழில்ெல்லுனர்கள் 

மற்றும் ஊக்கமளித்து கபசுகின்ற கபச்சாளர்களிடமிருந்தும் இந்த மாநாடு உற்றுக் ககட்கும். இந்த 

மாநாட்டின் வசய்தி இதளஞர்களுக்கும் பள்ளி ொாியங்களுக்கும் வசன்றதடகிறது. பங்ககற்பது பற்றிய 

கமலும் தகெல்களுக்கு வதாடர்பு வகாள்ளவும்: economicantiblackracism@brampton.ca. 

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

 

“இன்று கலாச்சார ாீதியாக பரெலாக இருக்கின்ற, இரக்கம் காட்டக்கூடிய ெதகயிலான மற்றும் ெளமான 

கதசமாக இந்த நாட்தட மாற்ற, ப்ராம்ப்ட்டனின் கறுப்பர் இன சமூகம் எவ்ெளகொ வசய்துள்ளது. 

இப்படியான கறுப்பர் இன ெரலாற்தறக் கூறும் மாதத்தத ஒப்புக் வகாண்டு, அதன்கபாில் வகாண்டாடும் 

நிகழ்வுகளின் ஒரு மாத கால நிகழ்ச்சிகதள ெழங்குெதில் வபருமிதம் வகாள்கிகறாம். திட்டமிடப்பட்ட 

முக்கியமான உதரயாடல்கள் மற்றும் வசயல்பாடுகளில் பங்ககற்பதன் மூலம், நமது சமூகத்தில் கறுப்பர் 

இன சமூக உறுப்பினர்களின் முக்கிய பங்களிப்புகதள முன்னிதலப்படுத்தவும், கமலும் அதனெதரயும் 

உள் கசர்த்தபடியான ஒரு நகரத்தத உருொக்குெதற்கும் நாங்கள் பணியாற்றுகிகறாம். ” 

− கபட்ாிக் ப்ரவுன், கமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்  

 

“ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் துடிப்பான கலாச்சாரக் கலதெ மற்றும் நமது உள்ளூர் வபாருளாதாரத்திற்கு எங்கள் 

நகரம் முழுெதும் உள்ள ஆப்பிாிக்க மற்றும் காீபிய கறுப்பர் இன சமூகங்கள் வபருத்த பங்களிக்கின்றன. 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர சதபக்கு கதர்ந்வதடுக்கப்பட்ட முதல் கறுப்பின வபண் என்ற முதறயில், கறுப்பர் இன 

ெரலாற்றுக்கான மாதத்தத அர்த்தமுள்ள ெழிகளில் ஒப்புக்வகாள்ெதற்கான ெழிதய ெழிநடத்துெதில் 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/anti-black-racism-unit/Pages/Black%20Political%20Empowerment%20Conference.aspx
mailto:economicantiblackracism@brampton.ca


 

 

நகரசதபயின் சக உறுப்பினர்கள் மற்றும் ஊழியர்களுடன் கசர்ந்து வகாள்ெதில் வபருதமப்படுகிகறன். 

அடுத்த ததலமுதற சமூகத் ததலெர்களுக்கு ெழிெகுக்கின்ற ெதகயில்,  ப்ராம்ப்ட்டனின் கடந்த 

காலத்திலும் மற்றும் நிகழ்காலத்திலும் சமூக உறுப்பினர்கள் ஆற்றிய பல பங்களிப்புகதள நாங்கள் 

ஒன்றாக அங்கீகாிக்கிகறாம். ” 

− சார்வமய்ன் ெில்லியம்ஸ், நகர கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 7 & 8, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்  

 

“ப்ராம்ப்டன் நகரம் ஒரு பல கலதெ நகரம், மற்றும் கறுப்பர் இனம் பற்றிய ெரலாற்றுக்கான மாதத்தத 

ஒப்புக்வகாண்டு வகாண்டாடுெதன் மூலம் நகரத்தின் பன்முகத்தன்தமதய நாங்கள் அங்கீகாிக்கிகறாம். 

கறுப்பர் இன சாித்திரம் என்பது உலக சாித்திரம் ஆகும். சாததன பதடத்தல், புதுதம பதடத்தல், 

கலாச்சாரம் மற்றும் மனிதகநயத்தில் கெரூன்றிய சக்திொய்ந்த மற்றும் வசறிொன சாித்திரத்தத  இது 

வகாண்டிருக்கிறது. நம் முன் கதான்றிய கததகள், நமக்கு முன் ெந்தெர்களின் மரபுகள் ஆகியெற்தறப் 

பிரதிபலிக்கவும், ஈர்க்கவும் நாம் இந்த மாதம், கநரம் ஒதுக்கிக் வகாள்கிகறாம் - இன்னும் கூடுதலான 

ஒற்றுதம, மாியாதத மற்றும் அர்ப்பணிப்பு ஆகியெற்றுக்கான உணர்தெ இது ெழங்கும் என்றும்  

சமத்துெமான, நியாயமான, மற்றும் அதனெதரயும் உள்ளடக்கிய நாட்தட கட்டதமக்க உதவும் எனவும் 

நம்பி இததச் வசய்கிகறாம்.” 

− கின்வனத் ச்சாப்மன், வபாருளாதார அதிகாரமளிப்பு மற்றும் கறுப்பர் மீதான இனவெறி எதிர்ப்பு 

அதமப்பின் முதுநிதல ஆகலாசகர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்  

 

“இந்த ஆண்டின் கறுப்பர் இன சாித்திரத்திற்கான மாதம் பற்றிய நிகழ்வுகள் ப்ராம்ப்ட்டன் நகர கறுப்பர் 

இன சமூகத்தத வபருதமயுடன் அங்கீகாித்து வகாண்டாடுகிறது; இது நமது நகரத்தின் கலாச்சாரக் 

கலதெக்கு அெர்கள் ஆற்றிய குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்தப அங்கீகாிக்கிறது. மாதம் முழுெதும் நிகழ்த்த 

திட்டமிடப்பட்டுள்ள வமய்நிகர் நிகழ்வுகள் மற்றும் வசயல்பாடுகள், நகரம் முழுெதும் உள்ள பல்கெறு 

குழுக்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று ஈடுபாடு வகாள்ளவும், கலாச்சார நிகழ்வுகதள ஆதாிக்கவும், நமது துடிப்பான 

கறுப்பர் இன சமூகத்ததப் பற்றி கமலும் அறியவும் இது ஒரு ொய்ப்பாகும். மாதம் முழுெதும் நிகழ்த்தத் 

திட்டமிடப்பட்டுள்ள பரந்த அளெிலான நிகழ்வுகளில் பங்ககற்க அதனெதரயும் அதழக்கிகறாம். ” 

− கடெிட் கபர்ாிக், ததலதம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்  
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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 தெத்கத 

வசய்கின்கறாம். பலதரப்பட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு கசர்க்கின்றனர், முதலீட்தட நாங்கள் ஈர்க்கிகறாம், 

வதாழில்நுட்பாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுதமப் பதடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிகறாம். பாதுகாப்பான, நிதலத்து நிற்கெல்ல மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆகராக்கியமிக்க ஒரு நகதரக் 

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

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

 

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
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஊடக வதாடர்பு 

கமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிதணப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாய  ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியான தகெல் வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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