
 

  

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                                         

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் ஜூன் மாதத்தில் ப்ரரட் (Pride) வகாண்டாட்டங்கரள வமய்நிகர் 

முரையில் அனுசாிக்கிைது  

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஜூன் 1, 2021) – ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் இந்த ஆண்டு ப்ரரட்  (Pride) 

வகாண்டாட்டங்கரள, வமய்நிகர் முரையில் அனுசாிக்கிைது; இதில் மற்றும்  LGBTTIQQ2SA  சமுதாயத்தினர் 

தங்களின் பரந்து ெிாிந்த குரல்கள் மற்றும் கரதகரள அங்கீகாித்து பகிர்ந்துவகாள்ெதற்கான ஒரு 

பாதுகாப்பான இடத்ரத  உருொக்க ஆன்ரைன் நிகழ்ச்சிகள், நைமாக இருப்பதற்கான வசயல்பாடுகள் 

மற்றும் நிகழ்த்துகரைகள் ஆகியரெ  உள்ளடங்கியுள்ளன. 

  

 ப்ரரட்  (Pride) வகாண்டாட்டங்கள் என்பது சர்ெததச அளெில் அங்கீகாிக்கப்பட்ட இயக்கமாகும், இது 

இரக்ககுணம், அரெரணக்கும் குணம் இரண்ரடயும் வகாண்டாடுகிைது.  ப்ராம்ப்ட்டனில் உபசரரண 

வசய்யப்படும் ப்ரரட் (Pride) நிகழ்வுகள் நமது பைகைரெயான தன்ரமரயக் வகாண்டாடுகிைது; இது 

பல்தெறு ஈடுபாடுகள் மூைமும், தகெல்வதாடர்புவகாள்ெதன் மூைமும், கைாச்சார நிகழ்வுகளுக்கு 

ஆதரெளிப்பதன் மூைமும், நகரம் முழுக்கவுமாக பரந்து ெிாிந்த தன்ரம மற்றும் அரனெரரயும் உள்தசர்க்கும் 

தன்ரமரய  பதியரெப்பதற்கான கட்டுக்தகாப்பிரன உருொக்குெதன் மூைம் வசய்யப்படுகிைது. இந்த 

ெருடத்தின் ப்ரரட்  (Pride)  ொரத்தின் சிைப்பம்சங்களில் அடங்குபரெ: 

 

• ஜூன் 1 ஆம் தததியன்று ப்ராம்ப்ட்டன் நகர தமயர் தபட்ாிக் பிரவுன் அெர்களுடன்  வமய்நிகர் 

முரையில் ஒரு வகாடிதயற்ை ெிழா 

• ஜூன் 6 அன்று மாரை 6 முதல் 8 மணி ெரர தடாதரான்ட்தடாரெச் தசர்ந்த எத்திதயாப்பிய / 

எாித்திாிய  பாடகரும்-பாடைாசிாியருமான அதயா வைய்ைானி ஆகிதயாருடன் ெிட்ச் ப்ராஃவபட் 

(Witch Prophet) இன் நிகழ்த்துகரை நிகழ்ச்சிகள் 

•  ஜூன் 7 முதல் 11 ெரர, தமாதயா வெல்த் அண்ட் கம்யூனிட்டி சர்வீசஸ் (Moyo Health and 

Community Services ) அரமப்பினர் மதியம் வதாடங்கி மதிய உணவு ெரககள் மற்றும் அெற்ரை 

கற்பது பற்ைிய  நிகழ்ச்சிகள்  

• ஜூன் 7 அன்று இரவு 8 மணி முதல்  9 மணி ெரர சிட்டி ஆஃப் பிராம்ப்டன் ாிக்ாிதயஷன் (City of 

Brampton Recreation)  அரமப்புடன் தசர்ந்து  ஒரு தயாகா மற்றும் தியான நிகழ்ச்சி 

• ஜூன் 8 அன்று இரவு 8 மணிக்கு அல்தகாமா பல்கரைக்கழகம் ெிொதக்குழு ஒன்ரை 

வநைிப்படுத்துதல் 

• ஜூன் 12 ஆம் தததி இரவு 8 மணிக்கு ப்ராம்ப்டன் நிகழ்த்துகரை அரமப்பினரால் நிகழ்த்தபடும் 

நிகழ்ச்சிகள் 

 

 

 



 

  

 

 

ப்ரரட் இன் தி ஸ்க்தெர்   

 

ஜூன் 13 அன்று, TD ெங்கிக் குழுமத்தினால் ெழங்கப்படும் பிரரட் இன் தி ஸ்க்தெர்  நிகழ்ச்சியில் நாள் 

முழுக்கவுமாக வமய்நிகர் குடும்ப நடெடிக்ரககள், ஃதப & ஃப்ளஃபியின் (Fay & Fluffy’s)   கரத தகட்கும் 

தநரத்துடன்  காரை 11 மணிக்கு வதாடங்குகிைது; மாரை 6 மணிக்கு ைவுட் & ப்ரவ்ட் (Loud & Proud ) 

உடல்வபாருத்த நடனம் சிட்டி ஆஃப் பிராம்ப்டன் ாிக்ாிதயஷனால்  நடத்தப்படுகிைது; குயீாியாசிட்டி: இது  

தமங்தகா ைாஸி (Mango Lassi), ஊர்ொ கான் (Urvah Khan), குராத் தார் (Qurat Dar), அல்மாசி (Almasi)  

மற்றும்  சர்தகான் (Sargon) ஆகிதயாருடன்  இரவு 7 மணிக்கு சிைப்பு ெிளக்கக்காட்சி. இரவு 8:30 மணிக்கு, 

ரமக்கா பார்ன்ஸ் அெர்களின் தநரரை நிகழ்ச்சி இருக்கும். 

 

பங்தகற்க ெருரக புாியவும்: Pride in the Square. 

ப்ரரட் இன் ப்ராம்ட்டன் நிகழ்ச்சிகள் TD ெங்கிக் குழுமத்தினால் வபருந்தன்ரமயாக ெழங்கப்படுகின்ைன. 

ப்ரரட் ொரத்திற்கு (Pride Week)  என்று திட்டமிடப்பட்ட வசயல்பாடுகளின் முழு பட்டியலுக்கு ெருரக 

புாியவும்: www.brampton.ca/pride. 

 

அைிஞர் கூற்றுக்கள் 

 

“ப்ரரட் நிகழ்ச்சிகள் LGBTQ + சமூகத்திற்கு அெர்களின் பரந்து ெிாிந்த  குரல்கரள மற்றும் கரதகரள 

பகிர்ந்து வகாள்ளவும் வகாண்டாடவும் அதிகாரம் அளிக்கின்ைன; தமலும் சமூகத்தில் உள்ள பை 

முகங்கரளயும் தனித்தன்ரமகரளயும்  குடியிருப்பாளர்களுக்குக் கற்பிக்கின்ைன. ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

பைகைரெயான ஒரு நகரம் ஆகும்; இது ப்ரரட் (Pride) தபான்ை வகாண்டாட்டங்கள் மூைமாக பரந்து ெிாிந்த 

தன்ரமரயக் வகாண்டாடுகிைது மற்றும்  ஒற்றுரம, ெலிரம மற்றும் ஈடுபாட்ரட குடியிருப்பாளர்கள் உணர 

அனுமதிக்கிைது. ” 

- தபட்ாிக் ப்ரவுன், தமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்  

 

“ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் அதன் மாறுபட்ட சமூகங்கரள அங்கீகாித்து ஆதாிக்க  கடரம வகாண்டிருக்க 

உறுதியளித்துள்ளது; இது எங்கள் தசரெகள் மற்றும் திட்டங்கள் அரனத்திலும், அரனெரரயும் 

உள்ளடக்கிய தன்ரம மூைம் சாத்தியமாகிைது.   எங்கள் பன்முகத்தன்ரம மற்றும் அரனெரரயும் 

உள்தசர்த்தல் மூதைாபாயத்தின் மூைம், சமூகத்தின் பிரதிபலிப்பாக ெிளங்கும்  பணியாளர்கரள எங்கள் 

கெனம் ஈர்க்கிைது மற்றும் ெளர்க்கிைது. ” 

- தடெிட் தபர்ாிக், தைரம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

-30- 

கனடா நாட்டில் மிக ெிரரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்ைான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 700,000 மக்கரளயும் 75,000 

ெணிக அரமப்புக்கரளயும் வகாண்டிருக்கிைது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுமக்கரள மனத்தில் ரெத்தத 

வசய்கின்தைாம். பைதரப்பட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு தசர்க்கின்ைனர், முதலீட்ரட நாங்கள் ஈர்க்கிதைாம், 

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/garden-square/Pages/Daily-Programs.aspx#prg-PrideintheSquare2021
http://www.brampton.ca/pride


 

  

 

வதாழில்நுட்பாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிைான புதுரமப் பரடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிதைாம். பாதுகாப்பான, நிரைத்து நிற்கெல்ை மற்றும் வெற்ைிகரமான  ஆதராக்கியமிக்க ஒரு நகரரக் 

கட்டரமப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பாரதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிதைாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்ைில் 

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

 

ஊடக வதாடர்பு 

தமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிரணப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாய ஈடுபாடு 

யுதிாீதியான தகெல்வதாடர்பு  

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

