
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

  

மே ோதம் 1 ஆம் மததி முதல் 7 ஆம் மததி ெரை ப்ைாம்ப்ட்டன் நகைம் மதசிய 

இரளஞர் ொைத்ரத வேய்நிகைாக வகாண்டாடுகிறது  

 

ப்ைாம்ப்ட்டன், ON (ஏப்ைல் 27, 2021) – ப்ைாம்ப்ட்டன் நகைோனது, மதசிய இரளஞர் ொைத்ரத மே ோதம் 

1 ஆம் மததி முதல் 7 ஆம் மததி ெரை ெரை வேய்நிகர் நிகழ்ச்சிகளுடன் வகாண்டாடெிருக்கிறது. 

இரளஞர்கரளயும், நேது சமூகத்தில் அெர்களின் தீெிை பங்மகற்பிரனயும், வகாண்டாடி ேகிழ்ெதற்வகன 

மதசிய இரளஞர் ொைம் அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

ொைம் முழுெதும் கிட்டத்தட்ட 40 இலெச வேய்நிகர் நிகழ்ச்சிகளில் எங்களுடனும் ேற்றும் எங்கள் 

கூட்டாளர்களுடன் இரணய இரளஞர்கள் ெைமெற்கப்படுகிறார்கள்; இதில், மே 1 ஆம் மததியன்று 

ேதியம் 1 ேணி முதல் ோரல 5 ேணி ெரை வதாடக்க  நிகழ்வு அடங்கும். தரலரேப்பண்பு, ேனநலம், 

வதாழில்முரனயும் முயற்சி,  குடிரே ேீது ஈடுபாடு ேற்றும் பல தரலப்புக்களில் உத்மெகம் தரும் 

மபச்சாளர்களிடேிருந்து உரைகரளக் மகளுங்கள், அதில் ஈடுபாடு வகாள்ளுங்கள். 

 

உடற்பயிற்சி ெகுப்புகள், ஒரு சுய பைாோிப்பு பட்டரற ேற்றும் ேனநலம் ேற்றும் இரளஞர்களுக்கான 

மபாதரன பற்றிய ெிொதங்கள் உள்ளிட்ட வேய்நிகர் அேர்வுகளுக்கு பதிவு வசய்து வகாள்ளுங்கள். 

வொிடன் கல்லூாியின் இரடநிரலக் கல்ெிக்கு அடுத்த நிரலக் கல்ெியில் மசருெதற்கான நிகழ்ெில் 

இரணயுங்கள்; பஞ்சாபி சமூகத்தினர் ெழங்குகிற  சுகாதாை மசரெகளுக்கு பணியேர்த்தல் எனும் 

நிகழ்ெில் பங்மகற்கவும்; அதல்லாேல், ஃபுட் வநட்வொர்க் கனடா (Food Network Canada) ெின் வைசிபி டு 

ாிச்சஸ்-இன் கடந்த கால  வெற்றி சரேயல் கரல ெல்லுனைாகிய  ாிக் ேத்தாரு (Rick Matharu)வுடன் 

பக்மகாடா வசய்ெது எப்படி என்பரதயும் கற்றுக் வகாள்ளுங்கள். 

 

சிறப்பு நிகழ்ச்சிகளில், மே 1 ஆம் மததியன்று வதாடக்க நிகழ்ச்சி இருக்கும்; மே 3 அன்று நாங்கள் கூட 

ெிரளயாடுமொம் – எனும் ெிரளயாட்டுத் தரலரேப்பண்பு ோநாட்டில் வபண்கள் ேற்றும் வபண்கள் 

பங்மகற்பார்கள்;  ேற்றும் மே 7 ஆம் மததியன்று  ஒரு வேய்நிகர் நடனமும் உண்டு. சிறப்பு நிகழ்வுகளில் 

கலந்துவகாள்பெர்கள் இலெச கூப்பன் குறியீட்ரடப் வபறுொர்கள். இரத உபமயாகித்து 

மடாேிமனாெின் பீட்சா வபறலாம், ேற்றும் ஈபி (EB) மகம்ஸ்-க்கான பாிசு அட்ரடகள் கிரடக்கும், 

நிண்வடண்மடா ஸ்ெிட்ச் கன்மசால் பாிசுப் வபாதி கிரடக்கும் ேற்றும் மடாேிமனாெின் பிஸ்ஸா பாிசுப் 

வபாதி மபான்ற சிறந்த பாிசுகரள வெல்லும் ொய்ப்பும் கிரடக்கும். மடாேிமனாெின் பாிசுகரள, 

ப்ைாம்ப்ட்டன் நகருக்குள் இருக்கும் இடங்களில் ேட்டுமே ேீட்வடடுக்க முடியும். 

 

ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சிக்கும் பதிவு வசய்துவகாள்ெது அெசியோகும்! முழு அட்டெரணக்கும், இந்த இலெச 

அேர்வுகளுக்காக பதிவு வசய்யவும் இங்கு க்ளிக் வசய்யுங்கள். 

 

https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Pages/Announcement-National-Youth-Week.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Pages/Announcement-National-Youth-Week.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Pages/Announcement-National-Youth-Week.aspx


 

 

தெற ெிட்டுெிட மெண்டாம்! ஸ்ப்பாட்டிஃரப (Spotify) –யில் எங்கள் மதசிய இரளஞர் ொை நிகழ்ச்சிப் 

பட்டியரலக் வகாண்டு நடனோடுங்கள், வகாண்டாடுங்கள். உற்றுக்மகட்க இங்கு க்ளிக் வசய்யவும்.  

 

வேய்நிகர் தீயரணப்பு நிரலய சுற்றுலாரெ ப்ைாம்ப்ட்டன் நகைம் ெழங்குகிறது 

நீங்கள் எப்வபாழுதாெது ஒரு தீயரணப்பு நிரலயத்தின் உள்மள எப்படி இருக்கும் என 

மயாசித்திருக்கிறீர்களா ? மே ோதம் 6, 2021 ெியாழக்கிழரேயன்று ோரல 6:30 ேணி முதல் இைவு 7:15 

ேணி ெரை  தீயரணப்பு நிரலயத்திற்குள் வேய்நிகைாக சுற்றுப்பயணம் வசய்ய  ப்ைாம்ப்ட்டன் நகை  

தீயரணப்பு ேற்றும் அெசைகால மசரெகள் அரேப்பில் இரணயவும். ப்ைாம்ப்ட்டன் தீயரணப்பு 

வீைர்கள், அெர்கள் பயன்படுத்தும் கருெிகளிலிருந்து, அெசைநிரலகளுக்கு வசெிசாய்க்கும்மபாது மபாது 

அெற்ரறப் பாதுகாப்பாக ரெத்திருக்கும் உரடகள் ெரை உங்களுக்கு சிறந்த சுற்றுப்பயண 

அனுபெத்ரத ெழங்குொர்கள்! மகள்ெி பதில் நிகழ்ச்சிகளுக்கு உங்கள் மகள்ெிகரளக் வகாண்டு 

ொருங்கள். இங்மக பதிவு வசய்யுங்கள். 

 

மைாஸ் கட்டிடத்தில் வசன்ட்டர் ஸ்மடஜ் கன்சர்மெட்டாி 

 

மதசிய இரளஞர் ொைம் முழுெதுோக, மைாஸ் ப்ைாம்ப்ட்டன்  அரேப்பானது 2020-2021 வசன்டர் ஸ்மடஜ் 

கன்சர்மெட்டாி (Centre Stage Conservatory) யில் பங்மகற்பாளர்கள் ேீது ஒரு சமூக ஊடக கெனத்ரத 

ஈர்க்கச்வசய்யும்;  இது ப்ைாம்ப்ட்டன் நகாின் இளம் கரலஞர்களுக்கான பயிற்சி ேற்றும் வதாழில்முரற 

மேம்பாட்டுக்கான திட்டோகும். பங்மகற்பாளர்கள் இந்த ெசந்த காலத்தில் தங்கள் இறுதி நிகழ்ச்சி வசய்து 

காட்டுெதற்காக தயாைாகி ெருகின்றனர். மேலும் தகெலுக்கு இங்மக கிளிக் வசய்க. 

 

இரளஞர்களுக்கான இன்ஸ்டாகிைாம் மநைரல அைட்ரட 

மதசிய இரளஞர் ொைத்ரத வகாண்டாடும் ெிதோக, மேயர் மபட்ாிக் ப்ைவுன் அெர்கள், நகை கவுன்சிலர் 

சார்வேய்ன் ெில்லியம்ஸ் ேற்றும் நகை கவுன்சிலர் ஹர்கிைத் சிங் ஆகிமயாருடன் இரணந்து ெைெிருக்கும் 

வேய்நிகர் நடெடிக்ரககள் குறித்து அறிந்துவகாள்ளுங்கள்;  சேீபத்திய COVID-19 கட்டுப்பாடுகள் குறித்து 

ெிொதியுங்கள்; இெற்றுடன் மசர்த்து மேலும் பலெற்ரற ஏப்ைல் 30 அன்று ோரல 6 

ேணிக்குஅறிந்துவகாள்ளுங்கள்! உரையாடல் மேயர் ப்ைவுன் அெர்களின்  @patrickbrownont கணக்கில் 

இல் நிகழ்த்தப்படும். 

 

மகாெிட் – 19 இரளஞர் ஆதைவுக்கான பணிப்பரட 

ப்ைாம்ப்ட்டன் நகைத்தின் மகாெிட் -19 க்கான இரளஞர் ஆதைவு பணிப்பரடயானது  நகை கவுன்சிலர் 

சார்ரேன் ெில்லியம்ஸ் ேற்றும் நகை கவுன்சிலர் ஹர்கிைத் சிங் ஆகிமயாைால் இரணந்து 

இயக்கப்படுகிறது. COVID-19 வதாற்றுப்பைெலின்மபாது ஆதாைெளங்கள் ேற்றும் ஆதைவுகரள 

ெழங்குெதன் மூலமும், 40 க்கும் மேற்பட்ட இரளஞர்களுக்கு மசரெ வசய்கின்ற உள்ளூர் 

அரேப்புகளுடன் வதாடர்புவகாள்ெதன் மூலமும், இரளஞர்கரள வீட்டிமலமய இருத்தி ஆன்ரலனில் 

ஈடுபடச்வசய்ெதன் மூலமும், மேலும் பலெற்றின் மூலமும் 14 முதல் 29 ெயது ெரையிலான ப்ைாம்ப்ட்டன் 

இரளஞர்களின் மதரெகரள இந்த பணிப்பரட ஆதாிக்கிறது.  மேலும் தகெல்களுக்கு இங்மக க்ளிக் 

https://open.spotify.com/playlist/6IixLUC8DQb9rkqekmF95M?si=c37ca0c894084453&nd=1
https://open.spotify.com/playlist/6IixLUC8DQb9rkqekmF95M?si=c37ca0c894084453&nd=1
https://brampton.webex.com/webappng/sites/brampton/meeting/info/dbc12141fb4a471fb47eb78fc5bf460f?isPopupRegisterView=true
https://brampton.webex.com/webappng/sites/brampton/meeting/info/dbc12141fb4a471fb47eb78fc5bf460f?isPopupRegisterView=true
https://www.instagram.com/patrickbrownont/?hl=en
https://letsconnect.brampton.ca/youth-task-force


 

 

வசய்யவும் . 

 

இரளஞர்கள் ெிரும்பும் ெரகயிலான சமுதாயப் பதெி  

 

2020 ஆம் ஆண்டில், ப்ைாம்ப்டன் நகைம் இரளஞர்கள் ெிரும்பும்ெரகயிலான பிளாட்டினம் நிரல சமூகப் 

பதெிரய பிமள ஒர்க்ஸ் (Play Works)லிருந்து வபற்றது; இந்த நிகழ்ச்சியானது  பார்க்ஸ்  அண்ட் 

ாிக்ாிமயென் ஒன்ட்மடாிமயாெின்  ஆதைவு வபற்றது. இரளஞர்களுக்கான ெளர்ச்சி ேற்றும் மேம்பாட்டு 

ொய்ப்புகளுக்கான தனித்மதாங்கிய அர்ப்பணிப்புக்காக இந்த நகைம் அங்கீகாிக்கப்பட்டிருப்பது இது 

மூன்றாெது முரறயாகும்;  மேலும் 2020 ஆம் ஆண்டில் சிறந்த பிளாட்டினம் பதெிரயப் வபற்ற மூன்று 

சமூகங்களில் இதுவும் ஒன்றாகும். மேலும் அறிய  இங்மக க்ளிக் வசய்யவும் . 

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

 

”மே 1 ஆம் மததி முதல் 7 ஆம் மததி ெரை மதசிய இரளஞர் ொைத்திற்காக ப்ைாம்ப்ட்டன் நகை  

இரளஞர்கரளப் மபாற்றிக் வகாண்டாடுெதில் நாங்கள் ேகிழ்ச்சியரடகிமறாம்! 14 முதல் 29 ெயது 

ெரையிலான 130,000 க்கும் மேற்பட்ட எண்ணிக்ரகயிலான  இரளஞர்கள் ெசிக்கின்ற, கனடாெின் 

இளம் நகைங்களில் ப்ைாம்ப்ட்டன் நகைமும் ஒன்றாகும். இந்த ொைத்தில் நிகழ்வுகளுக்காக பதிவு வசய்து 

வகாள்ளுோறு அரனத்து இரளஞர்கரளயும் நான் ஊக்குெிக்கிமறன்; மேலும் ஏப்ைல் 30 அன்று 

கவுன்சிலர் ெில்லியம்ஸ் ேற்றும் கவுன்சிலர் சிங் ஆகிமயாருடன்  இரளஞர்களுக்கான எனது 

இன்ஸ்டாகிைாம் மநைடி அைட்ரடயில் இரணயவும் உற்சாகேளிக்கிமறன்.” 

- மபட்ாிக் ப்ைவுன், மேயர், ப்ைாம்ப்ட்டன் நகைம் 

 

“இனிய மதசிய இரளஞர் ொைம் வகாண்டாட ொழ்த்துக்கள்! ப்ைாம்ப்ட்டனின் இன்ரறய 

இரளஞர்கள்தான்  நாரளய நம் தரலெர்கள் ஆொர்கள், மேலும் அப்படியான ொய்ப்புகரளயும் 

நிகழ்ச்சிகரளயும்  உருொக்கி அெர்களுக்கு உதவுெதற்கு  நாங்கள் கடரே வகாண்டுள்மளாம். மே 1 ஆம் 

மததி முதல் 7 ஆம் மததி ெரை நகைமும் அதன் சமூக பங்காளிகளும் உங்களிடம் வகாண்டு ெந்த 

கிட்டத்தட்ட 40 நிகழ்வுகளில் ஒன்மறா, இைண்மடா, பத்மதா அல்லது எல்லாெற்றிலுமோ மசைவும்! ” 

- வைாவீனா சாண்மடாஸ், பிைாந்திய கவுன்சிலர் ொர்டுகள் 1 & 5; தரலரேப் வபாறுப்பு, சமுதாய 

மசரெகள் துரற, ப்ைாம்ப்ட்டன் நகைம் 

 

“ப்ைாம்ப்ட்டன் நகைோனது, ஒரு ஆமைாக்கியோன ேற்றும் பாதுகாப்பான நகைோகும், ேற்றும் 

கற்றுக்வகாள்ளவும் ெளர்ச்சி வபறவும் இரளஞர்களுக்கு ொய்ப்பளிக்கும் ஒரு நகைோகும். நேது 

இரளஞர்கள் நேது சமூகத்தின் ஒரு முக்கியோன அங்கம் ஆொர்கள்;  மேலும் குடிேக்களுக்கான 

அெர்களின் பங்களிப்ரப ஊக்குெிப்பதும், அெர்களுக்கான தரலரேத்துெ ொய்ப்புகரள அதிகாிப்பதும், 

அெர்களின் நல்ொழ்ரெ மேம்படுத்துெதுமே எங்கள் மநாக்கோகும். ொைம் முழுெதும் மெடிக்ரககள் 

நிரறந்த மதசிய இரளஞர் ொை நிகழ்வுகளுக்கு பதிவு வசய்துவகாள்ள ேறக்காதீர்கள். ” 

https://letsconnect.brampton.ca/youth-task-force
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Connections/Pages/Youth-Friendly-Designation.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Connections/Pages/Youth-Friendly-Designation.aspx


 

 

- சார்வேயின் ெில்லியம்ஸ், நகை கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 7 & 8; துரணத் தரலரேப் வபாறுப்பு, 

சமுதாய மசரெகள் துரற, இரணத் தரலெர், இரளஞர் ஆதைவுக்கான பணிப்பரட, 

ப்ைாம்ப்ட்டன் நகைம் 

 

“மே 1 ஆம் மததி முதல் 7 ஆம் மததி ெரை மதசிய இரளஞர் ொைத்திற்கான துடிப்பான வேய்நிகர் 

நிகழ்வுகள் ேற்றும் வசயல்பாடுகளுடன் ப்ைாம்ப்ட்டன் நகை இரளஞர்கரளப் மபாற்றிக் 

வகாண்டாடுெதற்கு நகை ஊழியர்கள் கடரேப்பட்டுள்ளனர். இந்த ஆண்டில் அப்படிக் வகாண்டாட 

நம்ோல் மநாில் ெைமுடியாது என்றாலும், நேது குழு இந்த ொைத்தில் வேய்நிகைாக வகாண்டாடுெதற்கு 

அற்புதோன நிகழ்ச்சிகளின் ொிரசரய இரணத்துள்ளது. அதில் அரனெரும் பதிவுவசய்து மகளிக்ரக 

வகாள்ளுோறு நான் ஊக்குெிக்கிமறன்! ” 

- மடெிட் மபர்ாிக், தரலரே நிர்ொக அதிகாாி,  ப்ைாம்ப்ட்டன் நகைம் 
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கனடா நாட்டில் ேிக ெிரைொக ெளர்ந்து ெரும் நகைங்களில் ஒன்றான ப்ைாம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 

700,000 ேக்கரளயும் 75,000 ெணிக அரேப்புக்கரளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் 

ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுேக்கரள ேனத்தில் ரெத்மத வசய்கின்மறாம். பலதைப்பட்ட 

சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு மசர்க்கின்றனர், முதலீட்ரட நாங்கள் ஈர்க்கிமறாம், வதாழில்நுட்பாீதியில் 

ேற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுரேப் பரடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிமறாம். பாதுகாப்பான, நிரலத்து நிற்கெல்ல ேற்றும் வெற்றிகைோன  

ஆமைாக்கியேிக்க ஒரு நகரைக் கட்டரேப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பாரதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிமறாம்.  

Twitter, Facebook, ேற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் எங்களுடன் இரணயுங்கள்.   www.brampton.ca 

இல் இன்னும் வதாிந்துவகாள்ளுங்கள்.. 

 

ஊடக வதாடர்பு 

மோனிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிரணப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாய ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியான தகெல் பாிோற்றம்  

ப்ைாம்ப்ட்டன் நகைம் 

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

