
 

 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் மாநகாின் அணுகல்தன்மமக்கான ெிருதுகளுக்கு இப்ப ாது 

 ாிந்துமரகள் ெரபெற்கப் டுகின்றன 

  

ப்ராம்ப்ட்டன், ON ( ிப்ரொி 2, 2021) – ப்ராம்ப்ட்டன் மாநகாின் அணுகல்தன்மமக்கான 2021 ஆம் 

ஆண்டின் ெிருதுகளுக்கு வ யர்  ாிந்துமரகள் ெரபெற்கப் டுகின்றன. 

இந்த அணுகல் ெிருதுகள் என் மெ, மாற்றுத்திறன் வகாண்ட மக்கள் அமனெமரயும் உள் 

பேர்த்துக்வகாள்கின்ற, மற்றும் அெர்களுக்கான அணுகல் தன்மம ெழங்க தங்கமள அர்ப் ணித்துக் 

வகாள்கின்ற, ப்ராம்ப்ட்டன் மாநகர தனிந ர்கள், வதாழிலகங்கள் மற்றும் நிறுென அமமப்புக்கள் 

ஆகிபயாமர அங்கீகாிக்கின்ற ஒரு வ ாது நிகழ்ச்ேித்திட்டமாகும். 

கீழ்க்காணும்  குதிகளில், ோதித்த ோதமனகள் மற்றும்  ங்களிப்புக்களின் அடிப் மடயில், வ யர் 

நியமனங்கள் யாவும் மதிப் ாய்வு வேய்யப் டும்: 

• தடுப்புக்கமள அகற்றுதல் மற்றும் அமெ அமமப் தற்கு முன் ாகபெ தடுத்தல் – இத்தமகய 

தடுப்புக்களின் தன்மமயானது, நடத்மத  ாெமன, தகெல்  ாிமாற்ற, உடல்ாீதியான, 

நிகழ்ச்ேித்திட்ட ாீதியான, ேமூக அல்லது ப ாக்குெரத்து ாீதியிலான அல்லது வகாள்மகயின் 

ப ாிலானதாக இருக்கலாம் 

• மாற்றுத்திறன் வகாண்ட ந ர்களுக்கு இடம் வகாடுத்தல்  – இடம் வகாடுத்தல் என் து, ஒரு 

இடத்மத  உருமாற்றிக்வகாடுத்தல், காலபநரத்மத அல்லது  ணிமய மாற்றிக்வகாடுத்தல் 

ஆகியனொக இருக்கலாம்; இதனால் எெபரனும் ஒருெர் கூட ேமூகத்தினூடாக  ங்பகற்க 

இயலும். 

• அணுகல்தன்மமக்கான ஒரு தூதுெனாக அல்லது அமத ோதித்த வீரனாக வேயல் டுதல் – 

அணுகல்தன்மம  ற்றிய ெிழிப்புனர்மெ ேமுதாயத்தில் ஏற் டுத்துதல் 

• மாற்றுத்திறன் வகாண்ட ந ர்களுக்கு பெமலொய்ப்புக்கான ஆதரவு உருொக்குதல். 

• மற்றெர்களும்  ின் ற்றும் ெமகயிலான அணுகல்தன்மமயுடன் கூடிய ொடிக்மகயாளர் 

பேமெமய ெழங்குதல் – ொடிக்மகயாளாின்  பெண்டுபகாமளப் புாிந்துவகாள்ள ப ாதிய 

அெகாேம் எடுத்துக்வகாண்டு, உாிய தீர்ெிமன ெழங்குதல். 

• சுயோர் ாக ொழெதற்கான உதெிமய ெழங்குதல் – சுய திறன் வகாண்டுெருெதற்கான  யிற்ேி 

மற்றும் ஆதரவுக்கு உதவுதல். 

இந்த ஆண்டில் இது புதிது, இந்த ெிருதுகளுக்கான நிகழ்ச்ேித்திட்டத்திற்கு அெரெரும் தங்கள் 

வ யமரபய  ாிந்துமர வேய்து வகாள்ளலாம். 



 

 

ஒரு ெிருதுக்கு தகுதி வ றுெதற்கு, வ யர்  ாிந்துமரக்கப் ட்டெர்கள் ப்ராம்ப்ட்டன் நகரொேியாக, 

இருக்கபெண்டும், ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் இயங்கும் ஒரு ேமூகமாக  லா -பநாக்கம் இல்லாத அமமப் ாக 

அல்லது ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் ஒரு வதாழிலுக்கு வோந்தக்காரராக  இருக்க பெண்டும். வ யர் 

வகாடுக்கப் டு ெர்களின் ோதமனகள் மற்றும்  ங்களிப்புக்கள் ப்ராம்ப்ட்டன் நகர ேமூகத்தினருக்கு 

 யனளித்திருக்க பெண்டும். 

வ யர் வகாடுத்தலானது மார்ச் 31 ஆம் பததி ெமர ஏற்றுக்வகாள்ளப் டும். அடுத்து ெரும் 

ெேந்தகாலத்தின்ப ாது ெிருதுகள் ெழங்கப் டும். 

அணுகல்தன்மமக்கான ெிருதுகள்  ற்றிய பமலும் தகெல்களுக்கும், ஆன்மலன் வ யர் வகாடுக்கும் 

 டிெத்திற்கும், குடியிருப்புொேிகள் இங்கு ெருமக தரவும்: www.brampton.ca. 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

“ப்ராம்ப்ட்டன் நகரமானது  லகலமெயான நகரம்; இந்த நகரம்  ல்பெறு தரப் ினர் அடங்கிய நமது 

ேமூகத்தில் ஒருெருக்வகாருெர் வோந்தம் என் மத உணரமெக்கவும் மற்றும் அணுகல் தன்மமமய 

அதிகாிப் தற்கான ொய்ப்புக்கமள அமடயாளம் காணவும் தன்மன அர்ப் ணித்துக்வகாண்டுள்ளது.   

மாற்றுத்திறன் வகாண்ட மக்கமள அரெமணத்து அெர்களுக்கான அணுகல்தன்மமமய 

பமம் டுத்துெதற்காகபெ  ணியாற்றுகின்ற ஒரு தனி ந ர், அல்லது வதாழிலகம் அல்லது நிறுென 

அமமப்பு  ற்றி உங்களுக்கு வதாியெந்தால் இந்த 2021 அணுகல்தன்மமக்கான ெிருதுகளுக்காக 

அெர்களின் வ யர்  ாிந்துமரக்க முன்ெருமாறு உங்கமள நாங்கள் உற்ோகப் டுத்துகிபறாம். நமது 

நகரத்மத அமனெருக்கும் ஆனதாக ஆக்க உமழப் ெர்கமள அங்கீகாிக்க இதுபெ ஒரு நல்ல ேந்தர்ப் ம் 

ஆகும். 

- ப ட்ாிக் ப்ரவுன், பமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்தின், மற்றும் பீல்  ிரபதேத்தின், அணுகல்தன்மமக்கான ஆபலாேமனக் குழுக்களின் 

உறுப் ினராக இருந்த டி, ப்ராம்ப்ட்டமன அணுகக்கூடியதாகவும், அமனத்து திறன்கமளயும் 

வகாண்டெர்கமள உள்ளடக்கியதாகவும் மாற்ற, எங்கள் நகரம் முழுெதும் உள்ள மக்கள் வேய்து ெரும் 

 ணிகள் குறித்து நான் வ ருமமப் டுகிபறன். எங்கள் ேமூகத்தில் இருக்கின்ற ஒரு ந ர், ெணிகம் அல்லது 

அமமப்பு  ற்றி உங்களுக்குத் வதாிந்தால், தயவுவேய்து அெர்கமள அணுகல்தன்மமக்கான ெிருதுக்கு 

 ாிந்துமரக்கவும்; நாம் அமனெரும் ஒன்றாகச் பேர்ந்து, ப்ராம்ப்ட்டன் நகமர, அமனத்து திறன் 

வகாண்டெர்களும் அணுகக்கூடியதாக மாற்றலாம். ” 

- ப ட் ஃப ார்ட்டினி,  ிராந்திய கவுன்ேிலர், ொர்டுகள், 7 & 8; உறுப் ினர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகர 

அணுகல்தன்மமக்கான ஆபலாேமனக்குழு; உறுப் ினர், பீல்  ிராந்திய  அணுகல்தன்மமக்கான 

ஆபலாேமனக்குழு 

"ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்தில், எல்லா ெயதினரும், திறன்களும் உள்ளெர்கள் ஒபர மாதிாியான ேம 

ொய்ப்புகமள அனு ெிப் மத உறுதி வேய்ெதில் நாங்கள் அர்ப் ணிப்பு வகாண்டிருக்கிபறாம்; பமலும் 

அமனத்து திறன் வகாண்டெர்களும் அணுகக்கூடிய  ெமகயிலான இடங்கமள உருொக்குகிபறாம். 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Accessibility/Pages/Awards-Program.aspx#:~:text=The%20Accessibility%20Awards%20is%20a,inclusion%20of%20people%20with%20disabilities.


 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் இந்த அணுகல் தன்மமமய அதிகாிக்க எங்களுக்கு உதவுகின்ற நமது ேமூகத்தில் 

உள்ளெர்களுக்கு நன்றி. இந்த அணுகல்தன்மமக்கான ெிருதுகளானது,  அணுகல்தன்மம ஏற் டுத்தி,  

அமனெமரயும் உள்பேர்த்துக்வகாள்ெவதன உறுதியளித்த  தனிந ர்கள், ெணிகங்கள் மற்றும் 

அமமப்புகமள அங்கீகாிப் தற்கான ஒரு ொய்ப் ாகும். ” 

- படெிட் ப ர்ாிக், தமலமம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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கனடா நாட்டில் மிக ெிமரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெேத்தில் 650,000 மக்கமளயும் 70,000 

ெணிக அமமப்புக்கமளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வேய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வ ாதுமக்கமள மனத்தில் மெத்பத 

வேய்கின்பறாம்.  லதரப் ட்ட ேமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு பேர்க்கின்றனர், முதலீட்மட நாங்கள் ஈர்க்கிபறாம், 

வதாழில்நுட் ாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுமமப்  மடத்தலில் முன்னணி ெகிப் தற்கான  யணத்தில் நாங்கள் 

வேன்றுவகாண்டிருக்கிபறாம்.  ாதுகாப் ான, நிமலத்து நிற்கெல்ல மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆபராக்கியமிக்க ஒரு நகமரக் 

கட்டமமப் தற்கான ெளர்ச்ேிப் ாமதயில் நாங்கள்  ங்கு ெகிக்கிபறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

எங்களுடன் இமணயுங்கள்.   www.brampton.ca இல் இன்னும் வதாிந்துவகாள்ளுங்கள். 
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ஊடக வதாடர்பு 

பமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிமணப் ாளர், ஊடகம் & ேமுதாய  ஈடு ாடு 

யுக்திாீதியான தகெல் வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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
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
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

