
 

 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

  

 ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகமானது கறுப்பின மற்றும் பூர்ெகுடி இளளஞர்களுக்கு 

நிகழ்த்துகளை பயிற்சி ெகுப்பு மற்றும் கூட்டுறவுத் திட்டத்ளத ஆரம்பித்து 

ளெக்கிறது  

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (மம 31, 2021) –  ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகமானது, கனடா நாட்டிமைமய அதன் 

ெளகயில் முதைாெதான புதிய திட்டமாகிய, கறுப்பின மற்றும் பூர்ெகுடி இளளஞர்களுக்கு நிகழ்த்துகளை 

பயிற்சி ெகுப்பு மற்றும் கூட்டுறவுத் திட்டத்ளத, ஜூன் 5 ஆம் மததி சனிக்கிழளமயன்று ஆரம்பித்து 

ளெக்கிறது.  

கறுப்பின மற்றும் பூர்ெகுடி மாணெர்களுக்காக, அெர்களாமைமய ெடிெளமக்கப்பட்ட  இந்த 

திட்டமானது, கறுப்பின மற்றும் பூர்ெகுடி இளளஞர்களளக் வகாண்டாடுெதற்கும் அெர்களள 

உயர்த்துெதற்கும், கைாச்சார புாிதளை அதிகாிப்பதற்கும், வதாழில்தளகளமயான மமம்பாட்டு 

ொய்ப்புகளள ெழங்குெதற்கும், மநரடி நிகழ்த்து களைத்துளறயில் எதிர்காை தளைளமப் பதெிகள் மற்றும் 

மெளைொய்ப்புகளுக்கு மாணெர்களள தயார்படுத்துெதற்கும் என உருொக்கப்பட்டது. 

சமத்துெம் மற்றும் சமூக தாக்கத்தின் மீதான வசயல்பாட்டிற்கான மதளெளய  உணர்ந்த இந்த திட்ட 

நிகழ்ச்சியானது, களைத்துளறகளில் பயிற்சிளயயும் ொய்ப்புகளளயும் வபறுெதில் கறுப்பின மற்றும் 

பூர்ெகுடி இளளஞர்கள் எதிர்வகாள்ளும் தளடகளள உளடக்க உதவும். இந்த திட்டத்திற்கு அல்மகாமா 

பல்களைக்கழகம் ஆதரெளிக்கிறது மற்றும் உள்ளூர் பள்ளி நிர்ொக ொாியங்களுடன் ஒருங்கிளணந்து 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகத்தினரால் நிர்ெகிக்கப்படுகிறது. 

கடந்த மூன்று மாதங்களில், ஐந்து மாணெர்களின் முதல் வதாகுப்பானது முன்னணி நிகழ்ச்சித் திட்டத்ளத 

ஆரம்பித்தது; இது  முன்னணி ஆமைாசகர்கள் மற்றும் சமூக உறுப்பினர்களான மகமரூன் கிராண்ட், 

ஏஞ்ஜைா மபாயர், மடனியல் ஆர். ொல்ட்டர்ஸ் மற்றும் நகரத்தின் நிகழ்த்துகளை ஊழியர்களுடன் 

இளணந்து வதாடங்கப்பட்டது. இந்த வமய்நிகர் முன்னணி திட்டத்தில் எதிர்ெரும் பை ஆண்டுகளுக்கான 

திட்டத்திற்காக ஒரு கட்டுக்மகாப்பிளன ெடிெளமக்கமெ இந்தக் குழு மெளை வசய்தது. 

ஜூன் 5 ஆம் மததி, சனிக்கிழளம, பிற்பகல் 1 மணிக்கு, 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான முன்னணி திட்டம் 

பற்றியும், நிகழ்ச்சிநிரல் ெடிெளமப்பாளர்களாக இருக்கின்ற மாணெர்களின் பங்கு மற்றும் இதில் 

எவ்ொறு ஈடுபடுெது என்பது பற்றியும் மமலும் அறிய, ஒரு வமய்நிகர் வசய்முளற ெிளக்கக்காட்சியில் 

கைந்து வகாள்ள,  therosebrampton.ca க்கு ெருளக தரவும். 

https://tickets.brampton.ca/Online/default.asp


 

 

 2022 ஆம் ஆண்டில், பணம் வசலுத்தி பங்மகற்கவுள்ள இன்டர்ன்ஷிப் மசர்க்ளகயானது, பல்களைக்கழக 

மற்றும் கல்லூாி ெிண்ணப்பதாரர்களுக்குத் துெக்கப்படும்; மமலும் இதில் இடம் வபறுெது என்பது 

உயர்நிளைப் பள்ளி ெிண்ணப்பதாரர்களுக்குத் திறந்தநிளை கூட்டுறவு முளறயிைான மசர்க்ளக எனும்  

திட்டத்தின் மூைம் சாத்தியமாகும். நகரத்தின் சமுதாயத்தில் இருக்கின்ற பரந்துெிாிந்து இருக்கும் தன்ளம 

மற்றும் அளனெளரயும் உள்ளடக்கிய தன்ளம வகாண்ட பணிப்பளடளய ஈர்ப்பதிலும் மற்றும் 

ெளர்ப்பதிலும் கெனம் வசலுத்தும் ெளகயிைான ெியூகத்துடன் ஒருமித்துப்மபாகும் ெளகயில், 

ப்ராம்ப்ட்டனின் இன்டர்ன்ஷிப் கூட்டுறவு திட்டமானது  கட்டளமக்கப்பட்டுள்ளது. 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் பைகைளெயான தன்ளமளயக் வகாண்டாடுதல் 

14 முதல் 29 ெயதிற்குட்பட்ட 130,600 க்கும் மமற்பட்ட இளளஞர்களளக் வகாண்டிருக்கின்ற  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரமானது, கனடாெின் இளளய நகரங்களில் ஒன்றாகும். இந்த ஆண்டு,  ப்ராம்ப்ட்டன் 

நகரமானது  இளளஞர்கள் பணியாற்றுெதற்கான ஆர் பி சியின் மிகச்சிறந்த நகரங்கள் (RBC’s Best Cities 

for Youth to Work), எனும்27 நகரங்களளக் வகாண்ட  பட்டியலில் 18 ஆெதாக இருந்தபடி நகாின் 

வபாருளாதாரத்ளத முன்வனடுத்துச் வசல்ை உதவுகிறது. 

 

மார்ச் 2020 இல், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் பிமள ஒர்க்ஸ் (Play Works) லிருந்து இளளஞர்களுக்கு 

ஏற்றபடியான பிளாட்டினம் சமுதாயம் (Platinum Youth Friendly Community) எனும் சமூக பதெிளயப் 

வபற்றது;  இது பார்க்ஸ் மற்றும் ாிக்ாிமயஷன் ஒன்ட்மடாிமயாெினால் (Parks and Recreation Ontario) 

ஆதரெளிக்கப்படுகிறது. இளளஞர்களுக்கான ெளர்ச்சி மற்றும் மமம்பாட்டு ொய்ப்புகளுக்கான சிறந்த 

அர்ப்பணிப்புக்காக ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் மற்றும் அதன் சமூக பங்காளிகள் அங்கீகாிக்கப்படுெது இது 

மூன்றாெது முளறயாகும். 

பணியிடத்திலும் சமூகத்திலும் உள்ள தளடகளள கண்டறிந்து அகற்றுெதற்காக, ப்ராம்ப்ட்டன் நகர 

சளபயானது,  2020 டிசம்பாில் சமத்துெ அலுெைகம்(Equity Office)  ஒன்ளற நிறுெியது; இது அளனத்து 

தனிநபர்களளயும் நியாயமாகவும் சமத்துெமாகவும் நடத்தப்படுெளத உறுதி வசய்ெதற்கும் 

குடியிருப்பாளர்களிளடமய  இணக்கமான சூழளை மமம்படுத்துெதற்கும் உதெியது. ஜூன் 2020 இல்,  

ப்ராம்ப்ட்ட்டன் நகரமானது  தனது முதைாெது கறுப்பு ஆப்பிாிக்க மற்றும் காீபியர் சமூக, கைாச்சார 

மற்றும் வபாருளாதார அதிகாரமளிப்பு மற்றும் கறுப்பர் மீதான இனவெறி எதிர்ப்பு அளமப்பு (Black 

African and Caribbean Social, Cultural and Economic Empowerment and Anti-Black Racism Unit)  

ஒன்ளற அறிமுகப்படுத்தியது; இது கறுப்பர் மீதான இனவெறிக்கு எதிராக, அர்த்தமுள்ள நடெடிக்ளக 

எடுக்கவும், தனிநபர்கள் வெற்றிகரமாகவும், உற்பத்தி ாீதியாகவும் இருப்பளத மமம்படுத்துெதற்வகனவும் 

எற்படுத்தப்பட்ட்து. 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

 

“ப்ராம்ப்ட்டன் நகரமானது முதைாெது கறுப்பின மற்றும் பூர்ெகுடி இளளஞர்களுக்கான நிகழ்த்து களை 

பயிற்சி ெகுப்பு மற்றும் கூட்டுறவுத் திட்டத்ளத ஆதாிப்பதில் வபருமிதம் வகாள்கிறது. இந்த திட்டம் 

https://youthfulcities.com/urban-work-index-2021/
https://youthfulcities.com/urban-work-index-2021/
https://youthfulcities.com/urban-work-index-2021/
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Connections/Pages/Youth-Friendly-Designation.aspx#:~:text=In%20March%202020%2C%20the%20City,year's%20designation%20as%20co%2Dapplicants.
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Connections/Pages/Youth-Friendly-Designation.aspx#:~:text=In%20March%202020%2C%20the%20City,year's%20designation%20as%20co%2Dapplicants.
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Connections/Pages/Youth-Friendly-Designation.aspx#:~:text=In%20March%202020%2C%20the%20City,year's%20designation%20as%20co%2Dapplicants.
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/864
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/864
https://www.brampton.ca/EN/city-hall/anti-black-racism-unit/Pages/Welcome.aspx#ad-image-0
https://www.brampton.ca/EN/city-hall/anti-black-racism-unit/Pages/Welcome.aspx#ad-image-0
https://www.brampton.ca/EN/city-hall/anti-black-racism-unit/Pages/Welcome.aspx#ad-image-0


 

 

கறுப்பின மற்றும் பூர்ெகுடி இளளஞர்களள வகாண்டாடி உயர்த்தும், கைாச்சார புாிதளை அதிகாிக்கும், 

வதாழில்தளகளமயான மமம்பாட்டுக்கான ொய்ப்புகளள ெழங்கும், மமலும் நிகழ்த்துகளை  துளறயில் 

எதிர்காை தளைளமப்பண்புக்கான தன்ளமகள் வபறவும் மற்றும் மெளைொய்ப்புகளளப் வபறவும் 

மாணெர்களள தயார்படுத்தும். ” 

- மபட்ாிக் ப்ரவுன், மமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“ப்ராம்ப்ட்டன் நகரமானது, இளளஞர்களின் குரல்களுக்கு வசெிசாய்ப்பதிலும் அெர்களின் மதளெகளுக்கு 

முன்னுாிளம அளிப்பதிலும் உறுதியாக உள்ளது மற்றும் வசயல்பாடுகளள மமற்வகாள்ெதில் நமது 

இளளஞர்களின் முக்கியத்துெத்ளதயும் அெர்களுக்காக முதலீடு வசய்ெதிலும் உள்ள மதிப்ளபயும் 

அங்கீகாிக்கிறது. மெளை சார்ந்த பயிற்சி மற்றும் கூட்டுறவு திட்டங்கள் இளளஞர்களுக்கு வபருமளெில் 

பயனளிக்கின்றன, என்பதுடன்,  இந்த நிகழ்ச்சிளய கறுப்பின மற்றும் பூர்ெகுடி இளளஞர்களுக்கு 

நிகழ்த்துகளைகள் ெளகயில், இந்த திட்டத்ளத ெழங்கிய கனடாெின் முதல் நகரம் ப்ராம்ப்ட்டன் என்பதில் 

நான் வபருளமப்படுகிமறன்.” 

- வராவீனா சான்ட்மடாஸ், பிராந்திய கவுன்சிைர்; ொர்டுகள் 1 & 5 , தளைெர், சமுதாய மசளெகள் 

துளற, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“கறுப்பின மற்றும் பூர்ெகுடி இளளஞர்கள் மீது ஒரு குறிப்பிட்ட கெனம் வசலுத்துெதன் மூைம், 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் சமத்துெம் மற்றும் சமூக தாக்கத்தின்பாைான  வசயல்பாடுகளின் முக்கியத்துெத்ளத 

ஒப்புக்வகாள்கிறது; மமலும் களைகளில் பயிற்சி மற்றும் ொய்ப்புகளளப் வபறுெதில் கறுப்பின மற்றும் 

பூர்ெகுடி இளளஞர்கள் எதிர்வகாள்ளும் தளடகளள உளடக்கிறது. 

- மடெிட் மபர்ாிக், தளைளம வசயல் அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“ வபாருளாதார அதிகாரமளித்தல் மற்றும் கறுப்பின மற்றும் பூர்ெகுடி இளளஞர்கள் சாதிப்பதற்கான 

ொய்ப்புகளள இனம் கண்டு ெளர்த்தல் ஆகியளெமய, கறுப்பர் மீதான  இனவெறி எதிர்ப்பு அளமப்பின் 

குறிக்மகாள்களில் ஒன்றாகும். இளளஞர்களள முன்னணி ெகிக்க ஊக்குெிப்பது மிகவும் முக்கியமானது, 

இது தனிநபாின் மற்றும் வதாழில்முளற ெளர்ச்சிக்கான ொய்ப்புகளள ஊக்குெிப்பதால் இது 

அருளமயான திட்டமாகும். மநரடி நிகழ்த்துகளைத்துளறயில் ஒரு அளடயாளத்ளத உருொக்குெதற்கான 

அெர்களின் சாத்தியக்கூறுகள் குறித்து நான் பரெசமளடகிமறன், இளத சாத்தியமாக்க உதெிய 

அல்மகாமா பல்களைக்கழகத்திற்கு நன்றி! ” 

- கின்வனத் ச்சாப்மன்; முதுநிளை ஆமைாசகர், கறுப்பின ஆப்பிாிக்கர் மற்றும் காீபிய சமூக, 

கைாச்சார மற்றும் வபாருளாதார அதிகார அளமப்பு மற்றும் கறுப்பர் மீதான இனவெறி எதிர்ப்பு 

அளமப்பு; ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“எங்கள் நிகழ்த்துகளை அணிக்கு கூட்டுறவு மாணெர்கள் மற்றும் மெளை சார்ந்த பயிற்சி வபறுபெர்களள 

ெரமெற்பது என்பது, எங்கள் சமூகத்தில் உள்ள கறுப்பின மற்றும் பூர்ெகுடி இளளஞர்களள மமலும் 

ஆதாிப்பதற்கான மகத்தான ஒரு ொய்ப்பாகும். இந்த திட்டத்தில் பங்மகற்கும் மாணெர்கள், நிகழ்த்துகளை 

துளறயில் இருக்கும் மெளை ொய்ப்புக்களள மதடிக்கண்டறிொர்கள், மற்றும் தங்களுக்கான கற்றல் 

குறிக்மகாள்களள மநாக்கி வசாந்தமாக வசயல்படுொர்கள்; மற்றும் ப்ராம்ப்ட்டனில் இளளஞர்களளக் 



 

 

வகாண்டாடி மற்றும் மமம்படுத்தும் ெளகயில்,  புதுளமயான முயற்சிகளள அெர்கமள உருொக்குொர்கள் 

என்று நாங்கள் நம்புகிமறாம்! ” 

- ஸ்டீென் ஸ்சிப்பர், வசயல்பாட்டு களைசார்ந்த இயக்குனர், நிகழ்த்துகளைகள், ப்ராம்ப்ட்டன் 

நகரம் 

 

“ஒரு முக்கியமான ஆரம்ப முயற்சியின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் ொய்ப்பு ெந்தமபாது, நாங்கள் அளதப் 

பற்றி பிடித்துக்வகாண்மடாம். ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிகழ்த்து களை கூட்டுறவு மற்றும் பணிசார்ந்த பயிற்சி 

திட்டமானது,  மாணெர்களுக்கு நுணுக்கம் நிளறந்த வமன்ளமயான மற்றும் கடினமான திறன்களள 

ெளர்ப்பதற்கான அருளமயான ொய்ப்ளப ெழங்கும்; இது எதிர்ெரும் ஆண்டுகளில் இளளஞர்களுக்கு 

மெளைொய்ப்புக்கான வதாழில்களளத் தயார் நிளையில் இருக்க ளெக்கும். எங்கள் சமூகங்களுக்குள் 

அளனெளரயும் உள் மசர்த்தல், பரந்து ெிாிந்த தன்ளம வகாண்டபடி,  பை கைாச்சாரங்களின்  ஊடாக 

கற்கவும் அனுபெம் வபறவும் எடுக்கப்படும் முயற்சியின் ஒரு பகுதியாக இருப்பதில் நாங்கள் 

மகிழ்ச்சியளடகிமறாம். இந்த திட்டத்ளத ஆதாிக்க முடிந்ததில் நாங்கள் வபருமிதம் வகாள்கிமறாம், 

வபருளமப்படுகிமறாம், ப்ராம்ப்ட்டனில் இருப்பதற்கும், ப்ராம்ப்ட்டனின் ெளர்ச்சியின் ஒரு பகுதியாக 

இருப்பதற்கும், இளளஞர்கள் கல்ெி பயணத்தின் அளனத்து நிளைகளிலும் இளளஞர்களள 

ஆதாிப்பதிலும் நாங்கள் மகிழ்ச்சியளடகிமறாம். ” 

 - க்வரய்க் ஃவபௌைர், துளணத்தளைெர், ெளர்ச்சி, புதுளம பளடத்தல் மற்றும் வெளியுறவுத் 

துளறகள், அல்மகாமா பல்களைக்கழகம் 
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.கனடா நாட்டில் மிக ெிளரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 700,000 மக்களளயும் 75,000 

ெணிக அளமப்புக்களளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுமக்களள மனத்தில் ளெத்மத 

வசய்கின்மறாம். பைதரப்பட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு மசர்க்கின்றனர், முதலீட்ளட நாங்கள் ஈர்க்கிமறாம், 

வதாழில்நுட்பாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிைான புதுளமப் பளடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிமறாம். பாதுகாப்பான, நிளைத்து நிற்கெல்ை மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆமராக்கியமிக்க ஒரு நகளரக் 

கட்டளமப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பாளதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிமறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

எங்களுடன் இளணயுங்கள்.   www.brampton.ca இல் இன்னும் வதாிந்துவகாள்ளுங்கள் 
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