
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் ஜூன் மாதத்தில் பாரம்பாிய மாதத்தத வமய்நிகர் முதையில் 

வகாண்டாடுகிைது  

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஜூன் 1, 2021) –  ப்ராம்ப்ட்டன் நகரமானது அதன் பல கலதெ வகாண்ட 

பன்முககலாச்சார அதமப்பிற்கு, ஜூன் மாதத்தில் தனது இத்தாலிய, பபார்த்துகீசிய மற்றும் பிலிப்தபன்ஸ் 

சமூகங்கதள அங்கீகாிப்பதன் மூலம் பாராட்டுதல் ெழங்கும்; கூடபெ இந்த ஜூன் மாதத்தத பதசிய பூர்ெகுடி 

மக்களுக்கான மாதமாகவும் அனுசாிக்கும். 

 

இத்தாலிய பாரம்பாிய மாதம் 

இத்தாலிய பாரம்பாிய மாதமானது,  ஜூன் 2, புதன்கிழதமயன்று, இத்தாலிய பதசிய தினத்தில் 

வதாடங்குகிைது; இந்த நாளில் பமயர் பபட்ாிக் ப்ரவுன், ொர்டுகள் 7 & 8 க்கான பிராந்திய கவுன்சிலர், பபட் 

ஃபபார்டினி, மற்றும் ொர்டுகள் 2 & 6 க்கான பிராந்திய கவுன்சிலர் தமக்பகல் பல்பலய்ஸ்ச்சி ஆகிபயாருதடய 

கருத்துக்களுடன் வமய்நிகர் வகாடிபயற்ை நிகழ்ச்சியும் நதடவபறும். இெற்ைின்  ெரலாற்றுக்கான அைிமுகம் 

வசய்யப்படுெதுடன்  வகாண்டாட்டங்களும் இடம்வபறும்: இந்த நாட்டின் இரண்டு பாரம்பாிய உணவு 

ெதகக்கான வசய்முதை பயிற்சிகள் (இனிப்பு மற்றும் சுதெயானதெ) மற்றும் கடந்த வகாண்டாட்ட 

நிகழ்வுகளின் படங்கதளக் வகாண்ட ஒரு புதகப்பட வதாகுப்பு ஆகியதெயும் இருக்கும். 

 

மிக சமீபத்திய மக்கள் வதாதக கணக்வகடுப்பு தரவுகளின் அடிப்பதடயில், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்தில்   25,200 

இத்தாலிய ெம்சாெளி குடியிருப்பாளர்கதளக் வகாண்டபடி, முதல் 10 நாடுகளின் ொிதசயில் இத்தாலி ஒரு 

இடத்தத பிடித்துள்ளது. 

 

வகாண்டாட்டத்தில் பசர ெருதக புாியவும்: www.brampton.ca/italianheritagemonth 

 

பபார்த்துகீசிய பாரம்பாிய மாதம் 

பபார்த்துகீசிய பாரம்பாிய மாதமானது, ‘பபார்ச்சுகல் தினமாகிய’,  ஜூன் 10 ஆம் பததி ெியாழக்கிழதமயன்று, 

வமய்நிகர் வகாடிபயற்றும் ெிழாவுடன் துெங்குகிைது; இதில் பமயர் பபட்ாிக் பிரவுன், ொர்டுகள் 3 & 4 க்கான 

பிராந்திய கவுன்சிலராகிய மார்ட்டின் வமவடய்பராஸ் ; மற்றும்  ொர்டுகள் 1 & 5க்கான  பிராந்திய 

கவுன்சிலராகிய  பால் ெிவசன்ட் ஆகிபயாருதடய கருத்துக்கள் இடம் வபறுகின்ைன. இந்த நாட்டின்  

ெரலாற்றுக்கான அைிமுகம் வசய்யப்படுெதுடன்  வகாண்டாட்டங்களும் இடம்வபறும்; இந்த நாட்டின் இரண்டு 

பாரம்பாிய உணவு ெதகக்கான வசய்முதை பயிற்சிகள் (இனிப்பு மற்றும் சுதெயானதெ) மற்றும் கடந்த 

வகாண்டாட்ட நிகழ்வுகளின் படங்கதளக் வகாண்ட ஒரு புதகப்பட வதாகுப்பு ஆகியதெயும் இருக்கும். 

 

 

http://www.brampton.ca/italianheritagemonth


 

 

மிக சமீபத்திய மக்கள் வதாதக கணக்வகடுப்பு தரவுகளின் அடிப்பதடயில், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்தில்   24,500 

பபார்த்துகீசிய ெம்சாெளி குடியிருப்பாளர்கதளக் வகாண்டபடி, முதல் 10 நாடுகளின் ொிதசயில் பபார்ச்சுகல் 

ஒரு இடத்தத பிடித்துள்ளது. 

 

வகாண்டாட்டத்தில் பசர ெருதக புாியவும்: www.brampton.ca/portugueseheritagemonth 

 

ஃபிலிப்தபன் நாட்டு பாரம்பாிய மாதம் 

ஃபிலிப்தபன் நாட்டு பாரம்பாிய மாதமானது, 1898 ஆம் ஆண்டில் முதன்முதலாக ஃபிலிப்தபன்ஸ் நாட்டுக் 

வகாடிபயற்ைம் நிகழ்ந்ததத நிதனவுகூறும் ெதகயில்,  ஜூன் 12 ஆம் பததி சனிக்கிழதமயன்று துெங்குகிைது. 

அன்தைய தினம் பமயர் பபட்ாிக் ப்ரவுன், ொர்டுகள் 1 & 5க்கான பிராந்திய கவுன்சிலராகிய வராவீனா 

சான்ட்படாஸ் ஆகிபயாாின் கருத்துக்களுடன் வமய்நிகர் முதையில் ஒரு வகாடிபயற்ை ெிழாவும் இருக்கும். 

முன்னபம ஒலிப்பதிவு வசய்யப்பட்ட ஃபிலிப்தபன்ஸ் நாட்டு பதசிய கீதம் ஒலிப்பதுடன்,  ெடகிழக்கு 

ப்ராம்ப்ட்டன் (north-east Brampton)  இல் இருக்கின்ை பூங்காொனது,  ஃபிலிப்தபன்ஸ் நாட்டின் மகத்தான 

பபாராட்ட வீரருள் ஒருெராகிய டாக்டர் பஜாஸ் ப்வராட்டாஸிபயா ாிஸல் அெர்களுக்வகன 

அர்ப்பணிக்கப்பட்டு, அெரது வபயர் சூட்டப்பட்ட நிகழ்ச்சியின் வீடிபயாதெயும் பார்த்து மகிழுங்கள். இந்த 

நாட்டின்  ெரலாற்றுக்கான அைிமுகம் வசய்யப்படுெதுடன்  வகாண்டாட்டங்களும் இடம்வபறும்; இந்த நாட்டின் 

இரண்டு பாரம்பாிய உணவு ெதகக்கான வசய்முதை பயிற்சிகள் (இனிப்பு மற்றும் சுதெயானதெ) மற்றும் 

கடந்த வகாண்டாட்ட நிகழ்வுகளின் படங்கதளக் வகாண்ட ஒரு புதகப்பட வதாகுப்பு ஆகியதெயும் இருக்கும்.  

 

மிக சமீபத்திய மக்கள் வதாதக கணக்வகடுப்பு தரவுகளின் அடிப்பதடயில், நகரத்தில் 20,100  ஃபிலிப்தபன் 

நாட்டு குடியிருப்பாளர்கதளக் வகாண்டபடி, முதல்  10 நாடுகளின் ெம்சாெளியினாில் ஒருெராக 

ஃபிலிப்தபன்ஸ் நாட்டு ெம்சாெளியினர் இருக்குமிடமாக ப்ராம்ப்ட்டனின்  இருக்கின்ைது. 

. 

 

வகாண்டாட்டத்தில் பசர ெருதக புாியவும்:  www.brampton.ca/filipinoheritagemonth 

 

பதசிய பூர்ெகுடிகளின் ெரலாற்றுக்கான மாதம் 

 

கனடாெில் இருக்கின்ை ஃபர்ஸ்ட் பநஷன்ஸ் (First Nations), இனுய்ட் (Inuit) மற்றும் பமட்டிஸ் (Métis) 

மக்களின் ெரலாறு, பரந்து ெிாிந்ததன்தம மற்றும் தனித்துெமான பங்களிப்புகதள கவுரெிப்பதற்காக ஜூன் 

மாதத்தத, பதசிய பூர்ெகுடிகளின் ெரலாற்றுக்கான மாதமாக நாங்கள் அங்கீகாிக்கிபைாம். 

 

கிவரடிட் ஃபர்ஸ்ட் பநஷனின் (First Nations) மிஸ்ஸிஸ்ஸாக  ஒப்பந்தப் பிரபதசத்தில் முதலாெதாகவும்  அதற்கு 

முன்னதாக ஹவ்டிபநாசாநீ (Haudenosaunee), ஹூரான் (Huron) மற்றும் ஓ-என்-டாட் ( Wendat) யின் 

பாரம்பாியமான பிரபதசத்திலும், எங்கள் பணி நதடவபறுகிைது என்பதத ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் அங்கீகாித்து 

ஒப்புக்வகாள்கிைது; ப்ராம்ப்ட்டன் நகதர தங்கள் வீடாக கருதுகின்ை பல ஃபர்ஸ்ட் பநஷன்ஸ் (First Nations), 

இனுய்ட் (Inuit) மற்றும் பமட்டிஸ் (Métis) மற்றும் பிை உலகளாெிய பூர்ெகுடி மக்கதளயும் நாங்கள் 

http://www.brampton.ca/portugueseheritagemonth
https://www.google.com/maps/place/15+Sarno+Rd,+Brampton,+ON+L6R+0B3/@43.7607469,-79.7883862,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x882b1707c656e0d3:0xcb0cd10be1cf59ee!8m2!3d43.760743!4d-79.7861975
https://www.google.com/maps/place/15+Sarno+Rd,+Brampton,+ON+L6R+0B3/@43.7607469,-79.7883862,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x882b1707c656e0d3:0xcb0cd10be1cf59ee!8m2!3d43.760743!4d-79.7861975
https://www.google.com/maps/place/15+Sarno+Rd,+Brampton,+ON+L6R+0B3/@43.7607469,-79.7883862,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x882b1707c656e0d3:0xcb0cd10be1cf59ee!8m2!3d43.760743!4d-79.7861975
http://www.brampton.ca/filipinoheritagemonth


 

 

ஏற்றுக்வகாள்கிபைாம். இந்த மண்ணில் ொழ்ெதற்கும், பெதல வசய்ெதற்கும், மகிழ்ந்து அனுபெிப்பதற்கும் 

நாங்கள் வபருதமப்படுகிபைாம். 

 

இந்த மாதமானது பாரம்பாியம், மாறுபட்ட கலாச்சாரங்கள், தனித்துெமான வமாழிகள் மற்றும் பூர்ெகுடி 

மக்களின் ஆன்மீக நம்பிக்தககள் ஆகியெற்தை பிரதிக்கின்ை ஒரு மாதமாகும்; மற்றும் அத்துடன் (கடந்த 

காலத்திலும் மற்றும் நிகழ்காலத்திலும்) நமது சமூகத்தத வதாடர்ந்து ெளமாக்குகின்ை அெர்களின் அபாரமான 

பங்களிப்புகள் ஆகியெற்தைப் பற்ைி சிந்திக்கவும் கற்றுக்வகாள்ளவும் இது ஒரு ொய்ப்பாகும். 

 

புதரபயாடிப்பபான அநீதிகள் மூலம் துயரம் மிக்க பாதிப்புக்கு உள்ளானெர்கதள அல்லது உயிதர 

இழந்தெர்கதள நாங்கள் நிதனவு கூர்கிபைாம்; பமலும் இந்த ஆண்டு கம்லூப்ஸில் (Kamloops) உள்ள ஒரு 

உதைெிட பள்ளியின் ெளாகத்தில் 215 குழந்ததகளின் உடல்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன; அந்த 

உடல்களுக்கான ஆத்மாக்களுக்காக இரங்கல் வதாிெிக்கிபைாம். நாங்கள் பூர்ெகுடி மக்களுடன் ஒன்ைிதணந்து 

நிற்கிபைாம்; நல்லிணக்கத்திற்கான எங்கள் உறுதிப்பாட்தடயும்  ெலுப்படுத்துகிபைாம். 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரமானது, கலாச்சார ெிழாக்கள் மற்றும் வகாண்டாட்டங்களின் முக்கியத்துெத்ததயும் 

புனிதமான தன்தமதயயும் அங்கீகாிக்கிைது. இந்த ஆண்டு COVID-19  வதாற்று காரணமாக, 

வகாண்டாட்டங்கள் மற்றும் நிகழ்வுகள் பெறுமாதிாி வசய்யப்பட்டிருந்தாலும், ஜூன் 21 ஆம் பததி 

திங்கட்கிழதமயன்று ’பதசிய பழங்குடி மக்கள் தினத்தத’ ஒரு வமய்நிகர் முதையில் வகாண்டாடுெதற்கு நகரம் 

உறுதி பூண்டுள்ளது; இது அெர்களின் அனுபெங்கதள அங்கீகாிக்கவும், அெர்களின் தனிப்பட்ட பததெகதள 

கருத்தில் வகாண்டு, வசெிமடுத்து, அெர்களின் குரல்கதளயும்  கததகதளயும் ஓங்கி ஒலிக்கச்வசய்யவும் உதவும். 

 

’பதசிய பூர்ெகுடி மக்கள் தினத்தின்’ ஆன்தலன் வகாண்டாட்டங்கள் வமய்நிகர் முதையில் வகாடிபயற்ைம் 

வசய்யும் ெிழாவுடன் வதாடங்குகின்ைன; அததத் வதாடர்ந்து கிரவுன் பலண்ட்ஸின் (Crown Lands) ஆன்தலன் 

’நிகழ்த்துகதல’ இருக்கும். பூர்ெகுடியினரது பூமி அெர்களுதடயதுதான் என்று, மிஸ்ஸிஸ்ஸாகாஸ் ஆஃப் தி 

நியூ கிவரடிட் (Mississauga’s of the New Credit) அதமப்பின் ததலெராகிய  ஆர். ஸ்படசி லாஃபபார்ம்  

அெர்கள் ஒப்புக்வகாள்ளும் நிகழ்ச்சியும் இருக்கும்; ஒரு ெிருந்துபசாிப்பு; ஒரு வமய்நிகர் முதையில் டிபரசி 

தெட்ஐ (Tracey Whiteye) அெர்களுடன் ஸ்ட்ராவபாி மூன் டீச்சிங் (Strawberry Moon Teaching) ; மற்றும், 

மூத்த குடிமக்களாகிய  ஜாபாக்பெ(Jaabaakwe ) மற்றும் ஜாய்ஸ் தபபாபபாண்டுங் (Joyce Tabobondung) 

ஆகிபயாருடன் ஒரு பாரம்பாிய பசாள சூப் அருந்தும் நிகழ்ச்சி ஆகியதெயும் இருக்கும். பமலும் தகெல்களுக்கு 

ெருதக தரவும்:www.brampton.ca/NIPD. 

 

ஜூன் மாத வகாண்டாட்டங்கள் அதனத்துபம,  இந்த ஆண்டில்,  ஒன்ட்படாிபயா மாகாண சுகாதார 

அதமச்சகம் மற்றும் பீல் வபாது சுகாதார அதமப்பின்  COVID-19  வதாற்றுபரெல் பபாிலான உத்தரவுகள் 

மற்றும் ெழிகாட்டுதல்களின்படி வமய்நிகர் நிகழ்வுகளாக இருக்கும். 

 

 

 

 

http://www.brampton.ca/NIPD


 

 

அைிஞர் கூற்றுக்கள் 

 

“இந்த ஜூன் மாதத்தில், ெியக்கத்தக்க நமது பன்முகத்தன்தம வகாண்ட  நகரத்தின் துடிப்பான சமூகங்களின் 

பங்களிப்புகதள நாங்கள் அங்கீகாித்து வகாண்டாடுகிபைாம். நமது  நகரத்தின் பன்முகத்தன்தமதய 

எடுத்துக்காட்டுகின்ை, அதனெதரயும் உள்ளடக்கிய, ஒரு கட்டதமப்தப உருொக்க பல்பெறு கலாச்சார 

நிகழ்வுகளுக்கு நாங்கள் ஆதரெளிக்கிபைாம். ” 

- பபட்ாிக் ப்ரவுன், பமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

”ப்ராம்ப்ட்டன் பபான்ை வபாியவதாரு நகராட்சிக்கு, பணியிடம் மற்றும் சமூகம் ஆகிய இரு தரப்பிலும் 

பன்முகத்தன்தம மற்றும் அதனெதரயும் உள் பசர்த்தல் ஆகியதெ முக்கியம். குடியிருப்புொசிகளுக்கு பிை 

கலாச்சாரங்கதளப் பற்ைி அைிந்து வகாள்ளவும், எங்கள் நகரத்தத உருொக்கும் பல சமூகங்கதள அைிந்து 

வகாள்ளவும் இந்த வகாண்டாட்டங்கள் ஒரு சிைந்த ொய்ப்பாகும். 

- ஹர்கிரத்சிங், நகர கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 9 & 10; ததலெர், வபறுநிறுென பசதெகள், ப்ராம்ப்ட்டன் 

நகரம் 

 

“இந்த ஆண்டின் பாரம்பாிய மாத வகாண்டாட்டங்களின் பபாது, ப்ராம்ப்ட்டன் நகர் பூங்கா ஒன்றுக்கு  

பிலிப்தபன்ஸின் மிகச்சிைந்த பபாராட்ட வீரர்களில் ஒருெரான டாக்டர் பஜாஸ் ப்வராட்டாஸிபயா ாிஸல் 

அெர்களின் வபயதர  நாங்கள் அர்ப்பணிப்புடன் சூட்டுகிபைாம். ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் பதர்ந்வதடுக்கப்பட்ட 

முதல் பிலிப்தபன்ஸ் நாட்டெர் என்ை முதையில், இந்த புதிய பூங்காதெ எங்கள் சமூகத்துடன் பகிர்ந்து 

வகாள்ெதில் நான் மகிழ்ச்சியதடகிபைன், ெியக்கத்தக்க அளெிலான வபருதம அதடகிபைன். ” 

- வராவீனா சான்ட்படாஸ், பிராந்திய கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 1 & 5; துதணத் ததலெர், வபறுநிறுென 

பசதெகள், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“பாரம்பாிய மாதத்தத வகாண்டாடுெதில் நாங்கள் மகிழ்ச்சியதடகிபைாம்; மற்றும்  பணியிடத்தில் 

பன்முகத்தன்தம மற்றும் அதனெதரயும் உள்பசர்ப்பது ஆகியதெ  எங்கள் அதமப்பிற்கு புதிய 

கண்பணாட்டங்கதளக் வகாண்டுெருெதத அங்கீகாித்து  மகிழ்ச்சி வகாள்கிபைாம்.  இது வபாதுமக்களுக்கு 

சிைப்பாக பசதெ வசய்ய எங்கள் சமூகத்தின் பததெகதள இன்னும் சிைப்பாகப் புாிந்துவகாள்ெதத 

பமம்படுத்துகிைது." 

- படெிட் பபர்ாிக், ததலதம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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கனடா நாட்டில் மிக ெிதரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்ைான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 700,000 மக்கதளயும் 75,000 

ெணிக அதமப்புக்கதளயும் வகாண்டிருக்கிைது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுமக்கதள மனத்தில் தெத்பத 

வசய்கின்பைாம். பலதரப்பட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு பசர்க்கின்ைனர், முதலீட்தட நாங்கள் ஈர்க்கிபைாம், 

வதாழில்நுட்பாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுதமப் பதடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிபைாம். பாதுகாப்பான, நிதலத்து நிற்கெல்ல மற்றும் வெற்ைிகரமான  ஆபராக்கியமிக்க ஒரு நகதரக் 

கட்டதமப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பாததயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிபைாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்ைில் 

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 

பமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிதணப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாய ஈடுபாடு 

யுதிாீதியான தகெல்வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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