
 

 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகமானது மார்ச் மாதத்தத கறுப்பர் இன மன நல ெிழிப்புணர்வு மற்றும் 

அதிகாரமளிப்பு மாதமாக அதிகாரபூர்ெமாக அங்கீகாிக்கிறது   

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (மார்ச் 10, 2021) – மார்ச் 3 ஆம் தததியன்று, ப்ராம்ப்ட்டன் நகர சதபயானது 

மார்ச் மாதத்தத கறுப்பர் இன மன நல ெிழிப்புணர்வு மற்றும் அதிகாரமளிப்பு மாதமாக 

பிரகடனம் வசய்தது; இது கறுப்பர் இன சமுதாயத்தில் இருக்கும் மனநல சிக்கலுக்கு 

வசெிசாய்க்கும் முகமாக வசய்யப்பட்டது.  

 

இந்த முக்கியமான மாதத்தின் ஒரு அங்கமாக, நகாின் சமூக, கலாச்சார மற்றும் வபாருளாதார 

அதிகாரமளிப்பு மற்றும் கறுப்பர் மீதான இனவெறிக்கு எதிர்ப்பான அதமப்பானது கறுப்பர் இன 

மன நல ெிழிப்புணர்வு மற்றும் அதிகாரமளிப்பு அமர்வுகதள ஏற்று நடத்தும்.  

 

பங்தகற்பதற்கு நாட்டமுள்தளார் பின் ெரும்  ஆன்தலன் அமர்வுகளுக்கு இங்தக பதிவு வசய்து 

வகாள்ளலாம் 

 

• இதளஞர் மன நல கருத்தரங்கு: மார்ச் 18 மாதல 4:30 முதல் 6 ெதர  

• மூத்தகுடிமக்களுக்கான மனநல கருத்தரங்கு: மார்ச் 18 மாதல 6:30 முதல் 7:30 ெதர 

• வபண்களுக்கான மனநல கருத்தரங்கு: மார்ச் 25 மாதல 6 முதல் 7:30 ெதர 

• ஆண்களுக்கான மனநல கருத்தரங்கு: மார்ச் 25 மாதல 7:30 முதல் 8:30 ெதர     

• LGBTQ+ மனநல கருத்தரங்கு: மார்ச் 26 மாதல 6 முதல் 7 ெதர  

• கறுப்பர் மீதான இனவெறி எதிர்ப்புக் கல்ெிக்கான அமர்வு: மார்ச் 31 காதல 9 முதல் 12 

ெதர 

 

கறுப்பர் மீதான இனவெறிக்கு எதிர்ப்பு மற்றும் சமூக, கலாச்சார மற்றும் வபாருளாதார 

அதிகாரமளிப்பு மற்றும் கறுப்பர் மீதான இனவெறி எதிர்ப்பு அதமப்பு பற்றிய ப்ராம்ப்ட்டன் 

நகாின் முதனப்புக்கதள இங்கு வதாிந்து வகாள்ளுங்கள்: brampton.ca/antiblackracism. 

 

பீல் பகுதியில் கிதடக்கின்ற மன நல சமுதாய ஆதாரெளங்கள் பற்றிய பட்டியலுக்கு, இங்கு 

க்ளிக் வசய்யவும்.  

 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/anti-black-racism-unit/Pages/Black%20Mental%20Health%20Awareness%20Month.aspx
https://www.brampton.ca/EN/city-hall/anti-black-racism-unit/Pages/Welcome.aspx
file:///C:/Users/CSharma/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/87QLFRN7/For%20a%20list%20of%20mental%20health%20resources,%20click%20here.
file:///C:/Users/CSharma/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/87QLFRN7/For%20a%20list%20of%20mental%20health%20resources,%20click%20here.


 

 

 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் சமூக , கலாச்சார மற்றும் வபாருளாதார அதிகாரமளிப்பு மற்றும் கறுப்பர் 

மீதான இனவெறி எதிர்ப்பு அதமப்பு பற்றி 

 

ஜூன் 10, 2020 தததியன்று, நகர சதப  கறுப்பர் இன ஆப்பிாிக்க மற்றும் காீபிய சமூக, 

கலாச்சார மற்றும் வபாருளாதார அதிகாரமளிப்பு மற்றும் கறுப்பர் மீதான இனவெறி எதிர்ப்பு 

அதமப்புக்கு ஒப்புதல் அளித்தது. மூத்த ஆதலாசகர் கின்வனத் சாப்தமன் ததலதமயில், 

ப்ராம்ப்ட்டனில் புதரதயாடிப்தபான  கறுப்பர் மீதான இனவெறிதய ஒழிப்பதற்கான வசயல் 

திட்டத்தத உருொக்கி வசயல்படுத்துெதற்கு இந்த பிாிதெ வபாறுப்பாகிறது. உள்ளூர் சமூக 

பங்குதாரர்களால் ெழிநடத்தப்படும் இதன் பணியானது, ப்ராம்ப்ட்டனின் கறுப்பர் இன 

சமூகத்தின் சமூக, கலாச்சார மற்றும் வபாருளாதார நிதலதய தமம்படுத்துெதத தமயமாகக் 

வகாண்டுள்ளது. 

 

தமலும் வதாிந்து வகாள்ள அல்லது நகர நிர்ெகம் கறுப்பர் இனம் மீதான நிறவெறிக்கு 

எதிர்ப்பான அதமப்பிதன உருொக்கும்தபாதத அதில் ஈடுபட நாட்டம் காட்டுெதற்கு தயவு 

வசய்து  வதாடர்பு வகாள்ளவும்: economicantiblackracism@brampton.ca.  

 

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

 

“கனடாெில் வபாருளாதார அதிகாரமளிப்பு மற்றும் கறுப்பர் மீதான  இனவெறி எதிர்ப்புக்கு தீர்வு 

காண்பதற்காகவும் மற்றும் நமது  கறுப்பு ெரலாற்று நிகழ்வுகதள நிெர்த்தி வசய்ெதற்காகவும் 

ப்ராம்ப்ட்டனின் முதல் வமய்நிகர் மாநாட்டிதன பின்னணியாகக் வகாண்டு, மார்ச் மாதத்தத 

கறுப்பர் மனநல ெிழிப்புணர்வு மற்றும் அதிகாரமளித்தல் மாதமாக அறிெிப்பதில் வபருமிதம் 

வகாள்கிதறாம், தமலும் கறுப்பர் இன  சமூகத்தினருக்கு ஆதரெளிப்பதற்காக இந்த வதாடர் 

மனநல கருத்தரங்குகதள  நடத்த உபசாிக்கிதறாம். கறுப்பர் இன ஆப்பிாிக்க மற்றும் காீபிய 

சமூக, கலாச்சார மற்றும் வபாருளாதார அதிகாரமளிப்பு மற்றும் கறுப்பர் மீதான இனவெறி 

எதிர்ப்பு அதமப்புடன் தசர்ந்து  ப்ராம்ப்ட்டனில் புதரதயாடிப்தபாயிருக்கின்ற கறுப்பர் மீதான 

இனவெறிதய ஒழிக்க முக்கியமான பணிகதள வசய்து ெருகிதறாம். ” 

- தபட்ாிக் ப்ரவுன், தமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

mailto:economicantiblackracism@brampton.ca


 

 

“கறுப்பர் இன மனநல சுகாதார ெிழிப்புணர்வு மற்றும் அதிகாரமளிப்புக்கான  சமூக அமர்வுகள் 

பல தரப்பினதரயும் ஒன்றிதணக்கும், இது கறுப்பர் இனத்தில் மனநல வநருக்கடியால் 

பாதிக்கப்பட்டெர்கதள தமம்படுத்துெததயும், கல்ெி மற்றும் பணியிடங்கள் மற்றும் சமூக இன 

சார்புகதள கல்ெி மூலம் எதிர்வகாள்ெததயும் சிறந்த நிர்ொக நதடமுதறகதள ெளர்ப்பததயும் 

தநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. ” 

- தடெிட் தபர்ாிக், ததலதம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“ இந்த மாதமானது, கறுப்பர் இன மன நலம் மற்றும் நல்ொழ்தெ தமயமாகக் வகாண்ட 

தநர்தமயான மற்றும் தகெலளிக்கப்பட்ட உதரயாடலுக்கு வபருத்த ொய்ப்தப உருொக்கும். 

கறுப்பர் இனம் மீதான இனவெறி காரணமாக தீங்கு ெிதளெிக்கும் சமூக மற்றும் வபாருளாதார 

பாதிப்புகதளப் பற்றி அறிந்து வகாள்தொம், மற்றும் இந்தத் தீர்வுக்கு ஒரு பகுதியாக கனடா 

நாட்டெர்கள் மற்றும் ப்ராம்ப்ட்டன் குடியிருப்பாளர்கள் அதனெதரயும் ஊக்குெிக்கவும் முடியும் 

என நம்புகிதறாம். நகரத்தின் வபாருளாதார அதிகாரமளிப்பு  மற்றும் கறுப்பர் மீதான இனவெறி 

எதிர்ப்பு அதமப்பானது  இந்த மாதம் ெரெிருக்கும் அமர்ெின் மூலம் குடியிருப்பாளர்கதள 

ஈடுபடுத்த எதிர்பார்க்கிறது ” 

- கின்வனத் சாப்மன், முதுநிதல ஆதலாசகர், வபாருளாதார அதிகாரமளிப்பு மற்றும் 

கறுப்பர் மீதான இனவெறி எதிர்ப்பு அதமப்பு, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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கனடா நாட்டில் மிக விரைவாக வளர்ந்து வரும் நகைங்களில் ஒன்றான ப்ைாம்ப்ட்டன் தன் வசத்தில் 700,000 மக்கரளயும் 75,000 

வணிக அரமப்புக்கரளயும் ககாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் கசய்யும் ஒவ்கவாரு காாியத்திலும் க ாதுமக்கரள மனத்தில் ரவத்தத 

கசய்கின்தறாம்.  லதைப் ட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு வலு தசர்க்கின்றனர், முதலீட்ரட நாங்கள் ஈர்க்கிதறாம், 

கதாழில்நுட் ாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுரமப்  ரடத்தலில் முன்னணி வகிப் தற்கான  யணத்தில் நாங்கள் 

கசன்றுககாண்டிருக்கிதறாம்.  ாதுகாப் ான, நிரலத்து நிற்கவல்ல மற்றும் கவற்றிகைமான  ஆதைாக்கியமிக்க ஒரு நகரைக் 

கட்டரமப் தற்கான வளர்ச்சிப் ாரதயில் நாங்கள்  ங்கு வகிக்கிதறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியவற்றில் 

எங்களுடன் இரணயுங்கள்.   www.brampton.ca இல் இன்னும் கதாிந்துககாள்ளுங்கள். 

 

 

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 கதாடர்பு 

தமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிரணப் ாளர், ஊடகம் & சமுதாய  ஈடு ாடு 

யுக்திாீதியான தகவல் கதாடர்பு  

ப்ைாம்ப்ட்டன் நகைம் 

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