
 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக    

    

     

 

ப்ராம்ப்ட்டன் கலை, கைாச்சாரம் மற்றும் பலடப்பாற்றல் வ ாழில் ெளர்ச்சி முகலம 

ஒரு ஆலைாசலனக் குழுலெ அறிெிக்கிறது 

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (வசப்டம்பர் 9, 2021) – ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் கலை, கைாச்சாரம் & பலடப்பாற்றல் 

வ ாழில் ெளர்ச்சி முகலமயானது (Arts, Culture & Creative Industry Development Agency) (ACCIDA) 

ஆலைாசலனக் குழு உறுப்பினர்கலள நியமிப்பல  அறிெிப்ப ில் பரெசமலடகிறது; இெர்கள் 

முகலமயின் ெளர்ச்சி மற்றும் லமம்பாட்டுக்கு ெழிகாட்டுொர்கள் மற்றும் அ ன் வ ாலைலநாக்குப் 

பார்லெக்கான வசயல்பாட்லட முன்னனடுத்துச் னெல்வதில், இலைப்ப ில் மற்றும் ப்ராம்ப்ட்டன் நகர 

கலை மற்றும் கைாச்சாரப் பிாிவுக்காக ொ ம் வசய்ெ ில் துலையாக இருப்பார்கள்.  

 

நிறுெனத் ின் ஒரு குறிப்பிடத் க்க லமல்கல்லாக இருக்கும் இந்  ஆரம்ப குழுொனது, உள்ளூர் 

கலைஞர்கள் மற்றும் பலடப்பாளிகள், வ ாழில் ெல்லுநர்கள் மற்றும் மாற்றம் ஏற்படுத்துலொர்  ஆகிலயார் 

ப்ராம்ப்டனின் கலைஞர்களுக்கான உண்லமயான சாம்பியன்களாக இருக்கின்றனர். இந்  ஆறு 

உறுப்பினர்களும் ஆரம்பக்குழுெின்  லைெராக இருக்கப்லபாகின்ற நுெி சித்து, பிராந் ிய கவுன்சிைர் 

வராவீனா சான்ட்லடாஸ்  மற்றும்  ிட்டப்பைி மூத்  முன்னைியாளர் லமக்லகல் ெிக்கர்ஸ் 

ஆகிலயாருடன் இலைொர்கள்; ெலுொன ACCIDA ெின் உருொக்கம் மற்றும் கட்டலமப்பிலன 

வ ாடர்ந்து வசய்ொர்கள்; இது ப்ராம்ப்ட்டனின் கலைச் சமூகம், அ ன் ெளர்ச்சி, அ ற்கான ஆ ரவு 

மற்றும் எ ிர்காைத் ில் வசழிப்பலட ல் ஆகியெற்லற ஒருங்கிலைக்கும். 

 

குழு உறுப்பினர்களுக்கான ெரலெற்பு அலழப்பு இந்  லகாலடப்பருெத் ின் துெக்கத் ில் 

னகாடுக்கப்பட்டது. கவுன்சில் பிர ிநி ியும் பிராந் ிய கவுன்சிைருமாகிய வராவீனா சான்ட்லடாஸ், நகர 

ஊழியர்கள் மற்றும் குழுெின்  லைலம ஆகிலயாலர உள்ளடக்கிய ஒரு குழுொல் ெிண்ைப்பங்கள் 

பாிசீைலன வசய்யப்பட்டு ல ர்ந்வ டுக்கப்பட்டன. 

 

ACCIDA என்பது ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத் ின் கீழாக, மைர்ச்சி வபறெிருக்கும் ஒரு  னித்துெமான 

அலமப்பாகும், இது ஏற்கனலெ 2021 ஆம் ஆண்டு வ ாடங்கி ஆண்டு முழுெதும் ெழங்க பல்லெறு 

 ிட்டங்கள், லசலெகள் மற்றும் ஆ ாரெளங்கள் மூைமாக இலைத் ல் ெளர்த் ல், வகாண்டாடு ல் 

மற்றும் அெற்றுக்காக ொ ிடு ல் ஆகியெற்றில் கெனம் வசலுத்துகிறது. இ ில் பயிற்சிப் பட்டலறகள், 

கலைஞர்களுக்கான ெட்டலமலை மாநாடு,  கண்காட்சி ொய்ப்புகள் மற்றும் ெளர்ெ ற்கான 

ெழிகாட்டு ல்  ிட்டங்கள் ஆகியலெ அடங்கும். நகரம் ஊடாக பலடப்புஉருவாக்கம் னெய்வதற்கான 

இடத் ிற்கான ல லெக்கு முகமன் வகாடுப்பது உள்பட,  ிட்ட நிகழ்ச்சி நிரைாக்கம் மற்றும் ஆ ரவுக்கான 

https://www.brampton.ca/en/arts-culture-tourism/culturalsrvs/pages/accida.aspx
https://www.brampton.ca/en/arts-culture-tourism/culturalsrvs/pages/accida.aspx
https://www.brampton.ca/en/arts-culture-tourism/culturalsrvs/pages/accida.aspx


 

 

லசலெகலள ெழிகாட்ட, கலை சமூகத் ினாிடமிருந்து இருந்து வ ாடர்ந்து பின்னூட்டக் கருத்துக்கலள 

வ ாிெிக்கவும் உ வும். 

 

இந்  முகலமயானது, ப்ராம்ப்டனின் கைாச்சார மாஸ்டர்  ிட்டத்ல  ெழங்குெ ற்காக நகர 

நிர்ொகத்துடன் இலைந்து வசயல்படும்; இதுலெ ஒரு துடிப்பான கலைகளுக்கான காட்சி ெடிெம் மற்றும் 

ஆக்கபூர்ெமான வபாருளா ாரத்ல  உருொக்குெ ில் ஒரு முக்கியமான இலைப்பும் ஆகும். கலை 

சமூகத் ினாிடமிருந்து ஆலைாசலன குழுெிற்கு கிலடக்கும் பின்னூட்டக் கருத்துக்கள்  ிட்ட நிகழ்ச்சி 

நிரைாக்கம் மற்றும் ஆ ரவுக்கான லசலெகளுக்கு ெழிகாட்டும்; நகரம் எங்கிலுமாக பலடப்புக்கான 

இடத் ிற்கான ல லெக்கு முகமன் வகாடுப்பதுவும் இ ில் அடங்கும். 

 

ACCIDA ஆரம்ப ஆலைாசலனக் குழு உறுப்பினர்கள்  

 

ஹர்மன் க்லரொல் 

ஹர்மன் என்பெர் கலை, கைாச்சாரம் மற்றும் புதுலம பலடப்பு ஆகியெற்றுக்கான சமூகங்கலள 

முன்வனடுத்துச் வசல்ெ ற்கான, ஒரு அலைபாயா  உறு ிப்பாட்டுடன், ஒரு ஆக்கப்பூர்ெமான மாற்றம் 

காைத்துடிப்பெர் ஆொர். இெர் Lab B எனப்படும் அடுத்   லைமுலற பலடப்பாற்றல் வகாண்ட 

வ ாழில்முலனலொருக்கான, கூடி பைி புாியக்கூடிய இடம் மற்றும் சமு ாயத்ல  மு ன்மு ைாக 

நிறுெியெர் ஆொர்; இெர் வ ாழில்முலனலொர் எ ிர்வகாள்ளும் சொல்கலளயும், நம்மமச் சுற்றிலுமாக 

கலைஞர்கலளக்  வகாண்ட சமூகம் வகாண்டிருப்ப ன் ம ிப்பிலனயும்  புாிந்துவகாண்டெர்.  னது 

வ ாழில்நுட்ப  ிறலமகலள ெலுப்படுத்தும் ெலகயில் கெனம் வசலுத்து ல், வ ாழில் பால க்கான 

ொய்ப்புகலள உருொக்கு ல் மற்றும் ல டிக்கண்டறிெ ற்கான பயைத்ல  அ ிகாிப்பது ஆகியெற்றின் 

மூைமாக வ ாடர்ச்சியாக  னது வசாந்  கலைப் பழக்கங்கலள அபிெிருத் ி வசய்ய ஹர்மன் 

பாடுபடுகிறார். 

 

லமக்லகல் ஹால்ஸ் 

கலைகள் மீது பற்று வகாண்ட லமக்லகல் அெர்கள்  பீல் லகாரல் வசாலசட்டி (Peel Choral Society) யிலும் 

மற்றும் ப்ராம்ப்ட்டன் சிம்ஃபனி இலசக்குழு (Brampton Symphony Orchestra) ெிலும் லசலெயாற்றினார்; 

அல  லபால் அெர் இருந்  ப்ராம்ப்ட்டன் ஆர்ட்ஸ் கவுன்சில் ொாியத் ின் இயக்குனர்கள் சலபயில் 

(Brampton Arts Council Board of Directors) 14 ஆண்டுகளாக  லைெராக பைியாற்றினார். வாழ்நால் 

முழுக்கவுமாக வபாது லசலெ னெய்தமமயினால்,  2012 ஆம் ஆண்டில் இரண்டாம் ராைி எலிசவபத் 

அவர்களிடமிருந்து டயமண்ட் ைூபிலி ப க்கம் வபற்றார். அெர் லபரார்ெம் னகாண்ட விஷயமாக 

இருந்தது இலசயாகும் மற்றும் அெர் 48 ஆண்டுகளாக ஒரு குழுவின் பாடகராகவும் இருந் ார். 

 

 

 



 

 

சுமித் ஜட்ஜ் (Sumit Judge) 

எழுத் ாளர், இயக்குனர், நடிகர் மற்றும் ெக்கீல்,என  சுமித் அவர்கள் பை-தரப்பு கலைஞராக உள்ளார். 

அெர்  ற்லபாது பீப்பிள் ஆஃப் தி கம்யூனிட்டி  (POC) YouTube லசனலுக்காக எழுதி, தயாாித்து 

பங்லகற்கவும் னெய்கிறார்; கனடாெில் உள்ள வ ற்காசிய சர்ெல ச மாைெர்களின் மனநலன், 

தமலமுமைகளுக்கு இமடயயயான துயரம், மனித உாிமம துர்பிரயயாகம் ஆகியவற்மைச் ொர்ந்து, தகவல் 

அளிக்கும் ாீதியில், நமகச்சுமவ கலந்து எடுத்துமரக்கிைார். மு ல் குறும் படமாகிய  ெிஷால் 

திமரப்படமானது னதற்காெியாவிலிருந்து வரும் ெர்வயதெ மாணவர்கள் படும் துயரங்கமளப் பற்ைியது; 

மற்றும் இது, ஏர் கனடா ெிமானங்கள், ைீ டிெி யுஎஸ்ஏ மற்றும் ஒன்டாாிலயாெின் கலைக்கூடம் 

ஆகியெற்றில்  ிலரயிடப்பட்டது. 

 

விஜய் குமார் 

னபாதுமக்களுக்கான னகாள்மக பற்ைிய ஆராய்ச்ெியாளரான இவர் இண்டினஜயனாமிக்ஸ் கல்வி 

நிறுவனம் (Indigenomics Institute) ஆசிய பசிபிக் ஃபவுண்யடஷன் ஆஃப் கனடா (Asia Pacific 

Foundation of Canada) மற்றும் வபாருளா ார ஒத்துலழப்பு மற்றும் அபிெிருத் ி நிறுவனம்[Organisation 

for Economic Co-operation and Development (OECD)] ஆகியெற்றில் ஆராய்ச்சிக்கான பதவிகமள 

வகித்தவர். உள்ளூர் வபாருளா ார ெளர்ச்சி மற்றும் சமுதாயத்தின் வசல்ெ வளம் கூட்டுதல் ஆகியவற்ைின் 

மீது யபரார்வம் னகாண்டவர். ப்ராம்ப்ட்டன் 2040 னதாமலயநாக்குப்பார்லெ மற்றும் கைாச்சாரத்திற்கான 

மாஸ்டர்  ிட்டத் ின் உருவாக்கத்தின் லபாது ெிைய் வாதம் னெய்தார்; இதற்கான கண்காட்ெிகளுக்கு 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் இவர் உபெரமண னெய்கிைார். 

  

யஜல் ாிச்ச்ர்ட்ஸன் (Jael Richardson) 

சிபிசிக்கு என்யை புத் கக் கட்டுலர எழுத்தாளராகிய இவர், ஸ்லடான் த்யராயர் (The Stone Thrower)  

எனும் புத் கம் எழுதியவராவார், மற்றும் ப்ராம்ப்ட்டனில் இைக்கிய பன்முகத் ன்லம  ிருெிழாமவ 

(FOLD) நிறுவியவர் மற்றும் னெயல்பாட்டு இயக்குனரும் ஆவார். அெரது அறிமுக நாெலாகிய, கட்டர் 

மெல்ட் (Gutter Child) புத்தகம்,  ைனொி 2021 இல் ஹார்ப்பர் னகாலின்ஸ் கனடா (HarperCollins 

Canada)  கீழாக உடனுக்குடன் விற்றுத்தீர்ந்த புத்தகமாகும்; மற்றும் அலமசான் மு ல் நாெல் 

ெிருதுக்கான பட்டியலில் இவரது னபயர் யெர்க்கப்பட்து. ாிச்சர்ட்சன் பமடப்பாற்ைல் ாீதியாக எழுதும் 

வமகயில் னகல்ஃப் (Guelph) பல்கலைக்கழகத் ில் இருந்து ஒரு MFA பட்டம் இவருக்கு கிமடத்துள்ளது.  

  

ஜஸ்ப்ாீத் ொந்து 

கார்ப்னபாயரஷன் ஆஃப் யமஸ்யஸ ஹால் மற்றும் ராய் தாம்ஸன் ஹால் (Corporation of Massey Hall and 

Roy Thomson Hall) நிறுென உருவாக்கத் ின்  ற்லபால ய துலைத்  லைெராக இருக்கும் 

ஜஸ்ப்ாீத் அவர்கள் லாப-யநாக்கல்லாத, உயர்- ாக்கம் னகாண்ட சமூகங்கமளக் கட்டமமப்பதில் 



 

 

யபரார்வம் னகாண்டவர்;வணிகம், ெந்மதப்படுத்தல் மற்றும் தமலமமப் பண்புக்கான 

புத்திக்கூர்மம ஆகியவற்மை ெமன்படுத்தக்கூடிய   னித்துவமான தன்மமமயப் 

பிரயயாகிக்கின்ை  மாற்றத்மத உண்டாக்குகின்ை முகவர் ஆவார். அடிப்பமட- ீெிர வசயல்முலற 

மற்றும் நிறுென கைாச்சார மாற்றங்கள் ல லெப்படுகின்ை சிக்கைான  ிட்டங்கலள 

சமாளிக்கின்ை அைிகளுக்கு னவற்ைிகரமாக தமலமம வகித்தவர். கைாச்சார ஆய்வுகள் மற்றும் 

ெிக்கலான யகாட்பாடு வமகயில்  BFA முதுநிமலப் பட்டம் னபற்ை இந்தப் னபண் திமரப்பத் 

தயாாிப்பு மற்றும் னதற்காெியா பற்ைிய ஆய்வுகளில் BA பட்டம் னபற்ைவரும் ஆவார். 

 

அைிஞர் கூற்றுக்கள் 

 

"ப்ராம்ட்டனின் ெளர்ந்து ெரும் கலை துலறயில் வசய்யப்படும் லெலைகமள யமற்னகாண்டு 

னெய்வதற்காக,  ACCIDA  குழு உறுப்பினர்கமளப் பற்ைி அைிவித்திருப்பது உற்சாகமளிக்கிறது. இந்த 

முகமம அைிமுகம் னெய்த ஏராளமான  ிட்டங்கள் மற்றும் முன்முயற்சிகள்  மூலமாக எங்கள் அைிமய 

இந்  ஆண்டு கலை சமூகத்துடன் இலைக்கும் ஒரு ெி ிெிைக்கான லெலை ஒன்லற வசய்துள்ளது. இந்  

பு ிய உறுப்பினர்கள்  ங்கள் அபாிமிதமான உள்ளூர் அறிவு மற்றும் வ ாழில்முலற நிபுைத்துெம் 

ஆகியவற்மைக் வகாண்டுெருவார்கள் என்று நான் நம்புகிலறன்; இது உண்மமயியலயய நமது 

கலைஞர்கள் னெழிக்க உ வும். " 

- லபட்ாிக் ப்ரவுன், லமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

” ACCIDA குழுலெ அறிெித் மமயானது, நமது கமலச் சமூகத்திற்கு ல லெயான முக்கிய ஆ ரவு மற்றும் 

ஆதாரெளங்கலள ெழங்குெ ற்கான மற்வறாரு வபாிய படியாகும். நிறுெனத் ின் அறிவு மற்றும் 

வநட்வொர்க்லக ெலுப்படுத்  உறு ி வசய்யக்கூடிய பல்லெறு பின்னைி மற்றும் அனுபெங்கலள 

உள்ளடக்கிய ஒரு குழுலெப் பார்ப்பது மகத்தான ஒரு விஷயமாகும். " 

- வராவீனா சான்ட்லடாஸ், பிராந் ிய கவுன்சிைர், ொர்டுகள் 1 & 5; துலைத் லைலம வபாறுப்பு, 

வபருநிறுென லசலெகள், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்; கவுன்சில் குழு உறுப்பினர், கலை, கைாச்சாரம் & 

பலடப்பாற்றல் வ ாழில் ெளர்ச்சி முகலம  

"ப்ராம்ப்டனின் கலை, கைாச்சாரம் மற்றும் பலடப்பாற்றல் ாீ ியான வ ாழிைானது, நமது நகரத் ின் 

துடிப்பு மிக்க பைகைலெ வகாண்ட சமூகங்கள் ஒருங்கிலைந்  ஒரு பகு ியாகும் மற்றும் இந் க் குழு 

அறிெிக்கப்பட்டல ப் பார்ப்பது ஒரு அற்பு மான லமல்கல் அலடந்து லபால் ஆகும். அ ன் 

துெக்கத் ிலிருந்து, ACCIDA கலை சமூகங்கலள இலைப்ப ிலும் மற்றும் ஆ ாிப்ப ிலும் பை படிகலளக் 

கடந்துள்ளது. இந்  பு ிய உறுப்பினர்கள் ப்ராம்ப்ட்டனில் ஒரு ெலுொன, நன்கு இலைக்கப்பட்ட 

ஆக்கப்பூர்ெமான கலைத் துலறலய உந் ித் ள்ள உ வுெ ற்காக  ங்கள் ெிாிொன பின்புைத்ல க் 

வகாண்டு ெருொர்கள். " 

-  லடெிட் லபர்ாிக்,  லைலம நிர்ொக அ ிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 



 

 

 

"வசன்ற லகாலட பருெத் ில் ஒரு அற்பு மான லநர்காைல் வசயல்முலற வசய் பிறகு, கலை, கைாச்சாரம் 

மற்றும் பலடப்பு துலறக்கான ெளர்ச்சி நிறுெனத் ின் ஆலைாசலன குழுெில் லசரெிருக்கும்  ிறலமயான 

கலை நிபுைர்கள் னகாண்ட ஒரு குழுவிமன அறிெிப்ப ில் மிக்க மகிழ்ச்சியலடகிலறாம். ACCIDA மவ 

அமமப்பதில் பு ிய ஆலைாசலன குழுவிடன் யெர்ந்து பணியாற்ை உற்சாகமாக இருக்கிலறன், மற்றும் 

ப்ராம்ப்ட்டன் முழுெதும் உள்ள கலைஞர்களின் குரல் எங்கும் யகட்க மவப்பதில் உதவவும் 

ஆமெப்படுகியைன். " 

- நுெி சித்து,  லைலமப் வபாறுப்பு, கலை, கைாச்சாரம் & பலடப்பாற்றல் வ ாழில் ெளர்ச்சி முகலம 

(ACCIDA) 

 

 

-30- 

 

கனடா நாட்டில் மிக ெிலரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன்  ன் ெசத் ில் 700,000 மக்கலளயும் 75000 

ெைிக அலமப்புக்கலளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத் ிலும் வபாதுமக்கலள மனத் ில் லெத்ல  

வசய்கின்லறாம். பை ரப்பட்ட சமு ாயத் ினர் எங்களுக்கு ெலு லசர்க்கின்றனர், மு லீட்லட நாங்கள் ஈர்க்கிலறாம், 

வ ாழில்நுட்பாீ ியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீ ியிைான புதுலமப் பலடத் லில் முன்னைி ெகிப்ப ற்கான பயைத் ில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிலறாம். பாதுகாப்பான, நிலைத்து நிற்கெல்ை மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆலராக்கியமிக்க ஒரு நகலரக் 

கட்டலமப்ப ற்கான ெளர்ச்சிப்பால யில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிலறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

எங்களுடன் இலையுங்கள்.   www.brampton.ca இல் இன்னும் வ ாிந்துவகாள்ளுங்கள். 

. 

 
ஊடக வ ாடர்பு 

ப்ரப்யஜாத் மகந்த் 

ஒருங்கிலைப்பாளர், ஊடகம் & சமு ாய ஈடுபாடு 

யுக் ிாீ ியான  கெல்வ ாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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