
 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

  

ப்ளாக்நார்த் (BlackNorth) என்னும் புது முனனப்பு பணியில் இனணந்துவகாள்ள 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொக உறுதிவமாழி எடுக்கிறது; கறுப்பர் மீதான 

இனவெறினய ஒழிப்பதற்கான கடப்பாட்டினன ெலுப்படுத்துகிறது  

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஜூன் 17, 2021) – ஜூன் 16 ஆம் தததியன்று,   ப்ளாக்நார்த் புது முனனப்பு 

பணியில் (The BlackNorth Initiative) இனணந்து வகாள்ள ப்ராம்ப்ட்டன் நகரசனப ஒருமனதாக 

உறுதிவமாழி எடுத்தது. 

இந்த புது முனனப்புப் பணிக்காக உறுதிவமாழி எடுத்து னகவயாப்பமிடுெதன் மூலம், கனடிய ொழ் 

கறுப்பர் இன மக்களின் ொழ்க்னகனய எதிர்மனறயாக பாதிக்கின்ற, புனரதயாடிப்தபான  தனடகனள 

அகற்றுெதற்காக 450 க்கும் தமற்பட்ட உலகளாெிய கறுப்பர் மீதான-இனவெறி எதிர்ப்பு 

அனமப்புகளுடன் ப்ராம்ப்ட்டன் நகரமும் இனணந்துவகாள்கிறது. 

இப்படி கூட்டு தசருெதானது,  சமத்துெத்திற்கான  அலுெலகத்தின் கீழாக நகரத்தின் வபாருளாதார 

அதிகாரமளித்தலுக்கும் மற்றும் கறுப்பர் மீதான இனவெறி எதிர்ப்பு அனமப்பின் பணிகளுக்கும் ெலு 

தசர்க்கும்; மற்றும் ப்ராம்ப்ட்டன் நகர்ொழ் கறுப்பர் சமுதாயத்திற்காக,  ெல்லனம வகாண்ட நிபுணர்கள் 

வகாண்ட கூட்டனமப்னப அணுக அனுமதிக்கும்; பரந்த ெனலயனமப்பு ொய்ப்புகளுக்கு ெழி ெகுக்கும், 

தபாற்றிக்காக்கும் தன்னமனய ெழங்கும், மற்றும் கூட்டாண்னமனய உருொக்கும். மற்றும் எதிர்கால 

ஈடுபாடுகளுக்காக ஒத்துனழக்கும் ொய்ப்புகனளயும் ெழங்கும். 

நமது நகரத்தில் கறுப்பர் மீதான  இனவெறிக்கு எதிரான தீர்வு காண, நகரம் வதாடர்ந்து நடெடிக்னக 

எடுத்து ெருகிறது. ஜூன் 10, 2020 அன்று, ஆப்பிாிக்க மற்றும் காீபிய கறுப்பர் இனத்திற்கு  சமூக, 

கலாச்சார மற்றும் வபாருளாதார அதிகாரமளிப்பு  மற்றும் கறுப்பர் மீதான இனவெறி எதிர்ப்பு பிாினெ 

உருொக்குெதற்கான பிதரரனணக்கு ப்ராம்ப்ட்டன் நகர சனப ஏகமனதாக ஒப்புதல் அளித்தது. உள்ளூர் 

சமூக ெளர்ச்சியில் பங்கு ெகிப்பெர்களின் ெழிகாட்டுதலுடன், புனரதயாடிப்தபான, கறுப்பர்மீதான 

இனவெறினய ப்ராம்ப்ட்டனில் ஒழிப்பதற்கான வசயல் திட்டத்னத உருொக்குெதும், ப்ராம்ப்ட்டனின் 

கறுப்பின சமூகத்தின் சமூக, கலாச்சார மற்றும் வபாருளாதார நினலனய தமம்படுத்துெதும் இந்த 

அனமப்பின் தநாக்கமாக உள்ளது. கடந்த ஆண்டில், கறுப்பர் இன சமூகத்துடன், சிறந்த உறனெ 

ெளர்ப்பதற்காக இந்த அனமப்பு சமூக ெளர்ச்சியில் பங்கு ெகிப்பெர்கள் பலனர ஈடுபடுத்தி அதற்கான 

நிகழ்ச்சிகனளயும் நடத்தியது; தமலும் கல்ெி மற்றும் அரசு நிறுெனங்கள் /அனமப்புகளுடனும் தசர்ந்து 

இதனன நடத்தியது.  

இந்த அனமப்பு வதாடர்ந்து கறுப்பின சமூகம் மற்றும் சமூக ெளர்ச்சியில் பங்கு ெகிப்பெர்களுடன்  

முக்கியமான மூதலாபாயம் வகாண்ட  மற்றும் ஆழ்ந்த ஆதலாசனனகனளக் வகாண்டுள்ளது; தமலும் இது 

நகரத்தில் நிலவும் புனரதயாடிப்தபான தனடகனள அகற்றி நிெர்த்தி வசய்ெதற்கான புது முனனப்புகனள 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fblacknorth.ca%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cf1b88a82086040d33f8708d93198afde%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637595355231888262%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ffRcozaLwFAQUtwhPR73rmD6XgP4vKrBMSGjnSeLng8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fblacknorth.ca%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cf1b88a82086040d33f8708d93198afde%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637595355231888262%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ffRcozaLwFAQUtwhPR73rmD6XgP4vKrBMSGjnSeLng8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fblacknorth.ca%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cf1b88a82086040d33f8708d93198afde%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637595355231888262%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ffRcozaLwFAQUtwhPR73rmD6XgP4vKrBMSGjnSeLng8%3D&reserved=0


 

 

அனடயாளம் காணும் ஒரு வசயல் திட்டத்தின் ெளர்ச்சியில் முக்கிய பங்கு ெகிக்கும். இந்த அனமப்பு பற்றி 

தமலும் அறிய ெருனக தரவும்: brampton.ca/antiblackracism. 

ப்ளாக்நார்த் புது முனனப்புப் பணி (BlackNorth Initiative) பற்றி 

கறுப்பர் மீதான இனவெறிக்கு எதிரான கதனடிய ெணிகத் தனலெர்கள் வகாண்ட குழுெின்  

தனலனமயில், 2020 ஆம் ஆண்டில் கனடா முழுெதும் உள்ள கார்ப்பதரட் நிறுெனங்களில் காணப்பட்ட 

வெளிப்பனடயான ஏற்றத்தாழ்வுகளுக்கு பதிலளிப்பதற்கும், கதனடிய ொழ் கறுப்பின மக்களின் 

ொழ்க்னகனய எதிர்மனறயாக பாதிக்கின்ற கறுப்பர் இன எதிர்ப்பு எனும் புனரதயாடிப்தபான  தனடகனள 

அகற்றுெதற்கும் இந்த  ப்ளாக்நார்த் புது முனனப்பு பணி நிறுெப்பட்டது. கனடா முழுெதும் நிர்ொக 

சனபகள் மற்றும் வசயலதிகாாிகள் மட்டத்தில் கறுப்பர்களின் பிரதிநிதித்துெத்னத அதிகாிப்பதத 

ப்ளாக்நார்த் புதுமுனனப்புப் பணியின் தநாக்கமாகும். உறுதிவமாழி வகாடுப்பெர்களுக்கு கார்ப்பதரட் 

கனடா ஆதரனெ ெழங்குகிறது; அதத தெனளயில், பிளாக்நார்த் புது முனனப்பு பணிகள், பல முக்கிய 

திட்டங்கனள உருொக்கி வசயல்படுத்தியுள்ளது; இதில் ெணிகம் வசய்ெதற்கான ெழிகாட்டல், 

வசாந்தவீட்டுக்கு உாினமயாளர் ஆக னெக்கும் திட்டம் மற்றும் கறுப்பின இனளஞர்களுக்கான 

மனநலெள திட்டம் உள்ளிட்ட பல்தெறு பகுதிகளில் கனடிய ொழ் கறுப்பின மக்கனள ஆதாிப்பனத 

தநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. தமலும் அறிய ெருனக தருக: blacknorth.ca.  

சமத்துெ அலுெலகம் பற்றி 

 ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் அதன் ஊழியர்களுக்கும் குடிமக்களுக்கும் தசனெ வசய்ெதற்காக, கவுன்சிலின் 

ஆயுட்கால முன்னுாினம வகாண்ட ெிஷயமாகிய  ’ப்ராம்ப்ட்டன் ஒரு வமானசக் நகரமாக’ ஆக்கும் 

பணியின் ஒரு அங்கமாக, சமத்துெ  அலுெலகத்திற்கான அடித்தளத்னத அனமக்கிறது. வபாருளாதார 

அதிகாரமளித்தல் மற்றும் கறுப்பர் மீதான இனவெறி எதிர்ப்பு அனமப்புக்கு என அனமக்கப்பட்ட 

ஈக்ெிட்டி அலுெலகம், அனனத்து தனிநபர்கனளயும் நியாயமாகவும் மற்றும் சாிசமமாகவும் நடத்துெனத 

உறுதி வசய்ெதற்கும், நகரத்திற்குள்ளும் மற்றும் அதன் குடியிருப்பாளர்களுக்கு இனடதயயும் 

இணக்கமான சூழனல தமம்படுத்துெதற்கும் வசயல்படும். நெம்பர் 2019 இல், பிராம்ப்டன் நகரம்  

பணியிட பன்முகத்தன்னம மற்றும் அனனெனரயும் உள்தசர்க்கும் உத்தி மற்றும் அதற்கான ஒரு புதிய 

ஐந்தாண்டு பணித் திட்டத்னத அறிமுகப்படுத்தியது;  இது தனது மக்கனள ஈடுபடுத்தி, அபிெிருத்தி வசய்து 

வகாண்டாடுகின்றது, மற்றும் பலதரப்பட்ட பணியாளர்கனள ஈர்க்கின்ற ெனகயில் அனனெனரயும்  

உள்ளடக்கிய நிறுென கலாச்சாரத்னத ெளர்ப்பதற்கான ொய்ப்புகனள அனமத்துக் வகாடுக்கிறது. 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

 

"இந்த உறுதிவமாழியானது நமது நகரத்தில் புனரதயாடிப்தபான  இனவெறினய முடிவுக்குக் 

வகாண்டுெருெதற்கான ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்தின் உறுதிப்பாட்டுக்கு மீண்டும் ெலு தசர்க்கிறது. நமது 

வபாருளாதார அதிகாரமளித்தல் மற்றும் கறுப்பர் மீதான இனவெறி எதிர்ப்பு அனமப்பின் முக்கிய 

http://www.brampton.ca/antiblackracism
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fblacknorth.ca%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cf1b88a82086040d33f8708d93198afde%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637595355231888262%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ffRcozaLwFAQUtwhPR73rmD6XgP4vKrBMSGjnSeLng8%3D&reserved=0


 

 

தெனலகளில் உடன்  இனணந்து வசயல்படுெது மற்றும் கட்டனமப்பதன் மூலம் , நாம் ஒரு பரந்த 

கண்தணாட்டத்னதக் வபறுதொம்; கறுப்பின சமூகத்தினாினடதய ஈடுபாடு வகாண்டு அெர்கள் 

வசால்ெனத உற்றுக்தகட்டு அறிந்துவகாண்டு, தாக்கம் நினறந்த மாற்றங்கனளச் வசய்து, நமது நகாில் 

இருக்கும் புனரதயாடிப்தபான தனடகனள அகற்ற இந்தக் கண்தணாட்டம் உதவும். " 

- தபட்ாிக் பிரவுன், தமயர், பிராம்ப்டன் நகரம்” 

கடந்த ஆண்டில், நகரத்தின் வபாருளாதார அதிகாரமளிப்பு மற்றும் கறுப்பர் மீதான இனவெறி எதிர்ப்பு 

அனமப்பு  தனக்கான அடித்தளத்னத அனமத்துள்ளது, இப்தபாது ஒரு ஆழமான சமூக ஆதலாசனன 

வசயல்முனறனய தநாக்கி வசயல்பட்டு ெருகிறது;  நகரம் முழுெதிலுமாக பன்முகத்தன்னமனய பதிக்க ஒரு 

முழுனமயான ஐந்தாண்டு வசயல் திட்டத்னத உருொக்க இது உதவும்.  தி ப்ளாக்நார்த் (BlackNorth ) புது 

முனனப்புப் பணி தபான்ற வெளிப்புற அனமப்புகளுடன் பணிபுாிெது மற்றும் சமூக கூட்டாண்னமகனள 

கட்டனமப்பது  என்பது இந்த திட்டத்னத உருொக்க முக்கிய பங்காற்றும் ; தமலும் இந்த திட்டத்னத 

வசயல்படுத்துெதற்கு நிபுணர்களின் கூட்டனமப்னபச்  சார்ந்து இருக்கும். ” 

- தடெிட் தபர்ாிக், தனலனம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்.” 

"ப்ளாக்நார்த் புது முனனப்புப் பணியானது, ஒரு வபாிய வெற்றிடத்னத, அதாெது கார்ப்பதரட் கனடாெில் 

உள்ள கறுப்பர் இனத்திற்கு வசாந்தமான ெணிகங்கள் மற்றும் நிபுணர்களுக்கான ஆதரவு 

இல்லானமனயக் கண்டறிந்து  நிரப்புகிறது. நாடு முழுெதிலும் உள்ள இனாீதியாக ஒதுக்கப்பட்ட 

சமூகங்கள் மீது புனரதயாடிப்தபான தனடகனள அகற்றுெதில் வபருநிறுெனங்களுக்கும் வசல்ொக்கான 

மனிதர்களுக்கும் ஒரு சமூக வபாறுப்புணர்னெ ஏற்கனெக்க இது ஒரு ொய்ப்பாகும். கறுப்பின மக்களின் 

திறனமகள், ெணிகங்கள், இனளஞர்கள் மற்றும் அந்த சமூகத்தின் வெற்றி மற்றும் ஈடுபாட்டிற்கான 

அெர்களின் ொதம் பாராட்டத்தக்கது. இது ஒரு முன்வனப்தபாதுமில்லாத முயற்சியாகும் மற்றும், 

ெரெிருக்கும் சாத்தியக்கூறுகள் குறித்து நான் மிகவும் பரெசமனடகிதறன். ” 

- கின்வனத் சாப்தமன், மூத்த ஆதலாசகர், வபாருளாதார அதிகாரமளிப்பு மற்றும் கறுப்பர் மீதான  

இனவெறி எதிர்ப்பு  அனமப்பு, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

ப்ளாக்நார்த் பூர்ொங்கப் பணியில் இனணந்துவகாண்ட இரண்டாெது நகராட்சியாக இருக்கும் 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்னத நாங்கள் வபாிதும் பாராட்டுகிதறாம்; புனரதயாடிப்தபான கறுப்பர் மீதான 

இனவெறி மற்றும் அதன் சமூகத்தில் உள்ள கறுப்பினத்தினருக்கு அது ஏற்படுத்தும் எதிர்மனறயான 

தாக்கங்களுக்கு தீர்வு காண்பதாக உறுதி எடுத்திருக்கிதறாம். தீர்க்கமான முடிவு எடுப்பதன் மூலம் 

ப்ராம்ப்ட்டனின் கறுப்பர் இன சமூகத்திற்கு அதிகாரம் ெழங்கி உயர்த்துெதற்கு உறுதியளித்த  தமயர் 

தபட்ாிக் ப்ரவுன் மற்றும் ப்ராம்ப்ட்டன் நகர கவுன்சிலர்களுக்கு நன்றி கூறுகிதறாம். நாடு முழுெதும் உள்ள 

நகராட்சிகளுடன் இனணந்து பணியாற்றுெனத நாங்கள் எதிர்தநாக்குகிதறாம் ” 

- வெஸ் ஹால், நிறுெனர், தி பிளாக்நார்த் பூர்ொங்கப் பணி  
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கனடா நாட்டில் மிக ெினரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 700,000 மக்கனளயும் 75,000 

ெணிக அனமப்புக்கனளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும்  ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுமக்கனள மனத்தில் னெத்தத 

வசய்கின்தறாம். பலதரப்பட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு தசர்க்கின்றனர், முதலீட்னட நாங்கள் ஈர்க்கிதறாம், 

வதாழில்நுட்பாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுனமப் பனடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிதறாம். பாதுகாப்பான, நினலத்து நிற்கெல்ல மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆதராக்கியமிக்க ஒரு நகனரக் 

கட்டனமப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பானதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிதறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

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

 

 

 

 

ஊடக வதாடர்பு 

தமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கினணப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாய ஈடுபாடு 

யுதிாீதியான தகெல்வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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