
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

 

நமது நகரம் உணவு ெண்டி ெிழாவுடன் ெிடுதலை தினத்லத வகாண்டாடுகிறது 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஜூலை 23, 2021) – ஆகஸ்ட் 1 ஆம் தததியன்று, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் ெிடுதலை 

தினத்லதக் வகாண்டாட உங்கலள அலழக்கிறது; இந்த நாளானது ஆப்பிாிக்க ெழித்த ோன்றலில் ெந்த 

மக்களின் அடிலமத்தனத்லத ஒழிப்பலத வகாண்டாடும் ெிதமாக உைகளாெ அங்கீகாிக்கப்பட்டிருக்கிறது. 

இந்த நிகழ்ச்சியானது, காலை 10 மணிக்கு வகன் ெில்ைான்ஸ் சதுக்கத்தில் மக்கள் முன்னிலையில் 

வகாடிதயற்றத்துடன் துெங்கி, அதலனத் வதாடர்ந்து உணவு ெண்டி திருெிழாொக நலடவபறும்; இதில், 

நண்பகலில் இருந்து மாலை 8 மணி ெலரயில்  7599 டிக்ஸீ தராடு, எமான்சிதபஷன் பார்க் -இல் இலச 

மற்றும் தகளிக்லக நிகழ்ச்சிகளும் அடங்கும். 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் வபாருளாதார அதிகாரமளிப்பு மற்றும் கறுப்பர் இனம் மீதான நிறவெறி எதிர்ப்பு 

அலமப்பு (Economic Empowerment and Anti-Black Racism Unit) ஆனது பாஸ்ஸிங் தி டார்ச் 

ெிருதுகலள (Passing the Torch Awards ) அறிமுகம் வசய்யும்; இந்த ெிருது, புதிய ஒரு அங்கீகாிப்புக்கான 

நிகழ்ச்சித்திட்டமாகும்; இது அறிவுத்திறலன வெற்றியின் பாலதக்கு இட்டுச்வசல்ெலத அலடயாளம் 

காட்டும் ெலகயில் கறுப்பின இலளஞர்கள் மற்றும் தடம் பதித்தெர்கலள ஒன்று கூடச்வசய்கிறது. 

ஒன்ட்தடாிதயா சட்ட சலபக்கு ததர்ந்வதடுக்கப்பட்ட முதைாெது கறுப்பின வபண் ஜனானா அகாண்தட 

சிறப்பு தபச்சாளராக முன்னிலையில் இருந்து, வகன் ெில்ைான்ஸ் சதுக்கத்தில் வகாடிதயற்றம் சசய்து 

முடிந்த பின்னர் இந்த ெிருதுகள் பற்றிய திட்டத்லத அறிமுகம் வசய்ொர். 

வகாடிதயற்றும் ெிழாெில் கைந்துவகாள்ள அல்ைது உணவு ெண்டி ெிழாெில் உங்களுக்கான இடத்லத 

முன்பதிவு வசய்ய ெருலக தரவும்: brampton.ca/events 

நகர நிர்ொகம் 2020 ஆம் ஆண்டில் டிக்ஸீ 407 ஸ்தபார்ட்ஸ் பார்க் என்பலத எமான்சிதபஷன் பார்க் என 

மறுவபயர் சூட்டி ெிடுதலை தினத்லத அங்கீகாரம் வசய்தது; இதில் சிறுெர் மற்றும் வபாியெர்களுக்கான 

ஸாக்கர் களங்கள், கிாிக்வகட் லமதானங்கள் இருக்கின்றன. இந்த ஆண்டில், காீபியன் ெம்சாெளி மற்றும் 

அவர்களுக்கோன சுதந்திரம், மற்றும் ப்ராம்ப்ட்டன் நகர கறுப்பின மக்கள் சமுதாயத்தின் பங்களிப்பு, 

ஆகியெற்லற அங்கீகாரம் வசய்ய ஒவ்வொருெருக்கும் அலழப்பு ெிடுக்கிறது; அத்துடன் நாள் 

முழுக்கவுமான கலை, கைாச்சாரம், உணவு மற்றும் சமுதாய வகாண்டாட்டங்கலள ஒரு கைலெயாக 

வகாண்டாடவும் அலழப்பு ெிடுக்கிறது. 
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அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

“ப்ராம்ப்ட்டனின் பரவலோன பின்னணி ோன் இந்த நகரத்லத ஒரு தனித்துெமான மற்றும் அழகான 

கலவவ சகோண்ட சமூகமோக ஆக்குகிறது, இவ த் ோன் நாம் வகாண்டாடி மதித்து வருகித ோம். நகர சலப 

கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் 1 ஆம் தததிவை ப்ராம்ப்ட்டனில் ெிடுதலை தினமாக அறிெித்ததுடன், நகரத்தின் 

டிக்ஸீ 407 ஸ்தபோர்ட்ஸ் பூங்காலெ இமோன்சிதபஷன் பூங்கா என மறுவபயர் சூட்டிைது; இது, 

உைகளாெிய அங்கீகாரத்துடன் இவைைவும், கடந்த காைத்லத நிலனவுகூ வும், அலனத்து 

ப்ராம்ப்ட்டன்வோசிகளுக்கும் நியாயமான மற்றும் சமத்துவமான எதிர்காைத்லத தநாக்கி நாம் அலனெரும் 

வசயல்படுவ ற்கோகவுதம ஆகும். ” 

  - தபட்ாிக் பிரவுன், தமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

கடந்த ஆண்டில், நகரத்தின் கறுப்பர் இனம் மீ ோன இனவெறி எ ிர்ப்பு அவமப்போனது, ப்ராம்ப்ட்டனின் 

கறுப்பின சமூகத்துடன் அவனவரும் இலணெதற்கு அயராது உலழத் து; அத்துடன், நமது தற்தபாலதய 

சூழல் மற்றும் ெளர்ச்சி மற்றும் ஆதரவுக்கான ொய்ப்புகள் குறித்து அர்த்தமுள்ள ெிொதங்கலளயும் 

தமற்வகாண்டது. ெிடுதலை நாள் என்பது ப்ராம்ப்ட்டனின் கறுப்பர் இனத் ின் பாரம்பாியத்லதயும் 

கைாச்சாரத்லதயும் வகாண்டாடுவ ற்கோக முழு சமூகத்தினரும் இலணெதற்கும், அதற்கோன 

தபச்சுவோர்த்வ கலளத் வதாடர்ெதற்கும் ஒரு ெழியாகும். ” 

- சார்தமய்ன் ெில்லியம்ஸ், நகர கவுன்சிைர், ொர்டுகள் 7 & 8, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

பணியிடத்திலும் நமது சமூகத்திலும் பன்முகத்தன்லம, சமத்துெம் மற்றும் அவனவவரயும் உள்தசர்ப்பதில் 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் உறுதியாக உள்ளது. நமது கறுப்பர் இனம் மீ ோன இனவெறி எதிர்ப்பு 

அவமப்போனது,  சமூகத்தில் தன்லன நிலைநிறுத்திக் வகாண்டு, ப்ராம்ப்ட்டனில் மாற்றத்லத தநாக்கி 

வசயல்படுெதில் ஒரு சசைல்போடுமிக்க பங்களிக்கும் அவமப்போக மாறியுள்ளது. இது தபான்ற நிகழ்வுகள் 

தபச்சுவோர்த்வ கலளத் வதாடங்கவும், ப்ராம்ப்ட்டனின் கறுப்பர் இனக் கைாச்சாரம் மற்றும் சமூகத்லத 

வகாண்டாடவும் அனுமதிக்கிறது. ” 

- தடெிட் தபர்ாிக்,  வலவம நிர்வோக அ ிகோோி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

"இலளய தலைமுலறயினர் உைவகங்கிலும் ெிடுதலையின் பணிைில் ஈடுபோடு சகோண்டு அ வனத் 

வதாடர்ந்து சசய்வ ற்கு ஊக்குெிப்பது மிக மிக முக்கியம் ஆகும். ஆகஸ்ட் 1 ம் தததிைன்று, நமக்கு ஒரு 

பாலதலய உருொக்கியெர்கலள கவுரெிப்பதற்கும், நமது எதிர்காை தலைெர்களுக்கு அெர்களின் 

பாரம்பாியத்லத எடுத்துக்கோட்டி ஊக்கப்படுத்துெதற்கும் முன்னுாிலம அளிக்கிதறாம். தலைமுலறகளுக்கு 

இலடயிைான இலடவெளிலயக் குலறக்க, இந்  அவமப்பு பாஸ்ஸிங் தி டார்ச் ெிருதுகலள 



 

 

அறிமுகப்படுத்துகிறது, இது சமூகத்தில் சாதகமான மாற்றத்லத ஏற்படுத்துகின்  கறுப்பின இளம் 

சாதலனயாளர்கலள ஆதமோ ித்து ஏற்றுக் வகாள்ளும். ” 

- கின்வனத் ச்சாப்மன், மூத்த ஆதைாசகர், வபாருளாதார அ ிகோரமளிப்பு மற்றும் கறுப்பர் மீ ோன 

இனவெறி எதிர்ப்பு அவமப்பு, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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கனடா நாட்டில் மிக ெிலரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 700,000 மக்கலளயும் 75,000 

ெணிக அலமப்புக்கலளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுமக்கலள மனத்தில் லெத்தத 

வசய்கின்தறாம். பைதரப்பட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு தசர்க்கின்றனர், முதலீட்லட நாங்கள் ஈர்க்கிதறாம், 

வதாழில்நுட்பாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிைான புதுலமப் பலடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிதறாம். பாதுகாப்பான, நிலைத்து நிற்கெல்ை மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆதராக்கியமிக்க ஒரு நகலரக் 

கட்டலமப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பாலதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிதறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

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

. 

 
ஊடக வதாடர்பு 

ப்ரப்தஜாத் லகந்த் 

ஒருங்கிலணப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாய ஈடுபாடு  

யுக்திாீதியான தகெல்வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

905-874-3426 | Prabhjot.Kainth@brampton.ca 
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