
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக   

                   

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம், உண்மை ைற்றும் நல்லிணக்கத்திற்கான ததசிய தினத்மதயும் 

ஆரஞ்சு சட்மட தினத்மதயும் வசப்டம்பர் 30 ஆம் தததி அனுசாிக்கிறது 

 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் , ON (வசப்டம்பர் 17, 2021) – இந்த ொரத்தில், கனடா நாட்டில் முன்வனப்தபாதுைில்லாத 

முதன் முதலாக உண்மை ைற்றும் நல்லிணக்கத்திற்கான ததசிய தினத்மத வசப்டம்பர் 30 ஆம் தததி 

முமறப்படி அனுசாிக்க ப்ராம்ப்ட்டன் நகரசமப ஏகைனதாக ொக்களித்தது. 

நகாின் அமனத்து வபாது அலுெலக கட்டிடங்களும் மூடப்படும் ைற்றும் தபருந்து தபாக்குெரத்து 

தசமெகள் ஞாயிற்றுக்கிழமை/ெிடுமுமற நாள் அட்டெமணப்படி இயங்கும்; இது அமனத்து 

பணியாளர்களும் குடியிருப்புொசிகளும்  நகரம் ைற்றும் சமுதாயங்கள் ஏற்பாடு வசய்யும் வசயல்பாடுகளில் 

பிரதிபலிக்க, அனுசாிக்க ைற்றும் பங்வகடுப்பதற்கான சந்தர்ப்பத்தில் பங்தகற்பதத 

ஊக்கப்படுத்துெதற்தகயாகும். 

ப்ராம்ப்ட்டனில், உண்மை ைற்றும் நல்லிணக்கத்திற்கான ததசிய தினம் மற்றும் ஆரஞ்சு சட்மட 

தினத்திற்கான நிகழ்ச்சிகள் திட்டைிடல் 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரைானது, உண்மை ைற்றும் நல்லிணக்கத்திற்கான ொரத்திற்காக வசப்டம்பர் 27 முதல் 

அக்தடாபர் 1 ெமர ‘ஒவ்வொரு குழந்மதயும் முக்கியம்’ எனும் வகாடிதயற்றம் வசய்து மெப்பதன் மூலைாக 

உண்மை ைற்றும் நல்லிணக்கத்திற்கான ததசிய தினத்மதயும் ஆரஞ்சு சட்மட தினத்மதயும் அனுசாிக்கிறது.  

வசப்டம்பர் 30 ஆம் தததியன்று, நகர் ைன்றக் கட்டித்தில் வகாடிகள் அமரக்கம்பத்தில் இறக்கி பறக்க 

ெிடப்படும் ைற்றும் ப்ராம்ப்ட்டன் நகர ைணிக்கூண்டு ஆரஞ்சு நிறத்தில் ஒளிரமெக்கப்படும். 

வதாடர்ச்சியான கற்றமல முன்தனற்றுெதில் உதவுெதற்காக,  www.brampton.ca/bramptonremembers. 

எனும் ெமலத்தளத்தில் நம்பகைான ைற்றும் அணுகத்தக்க ஆதாரெளங்கமள, பணியாளர்கள் 

ைற்றும் வபாதுைக்களுக்காக ஒரு ெமலத்தளத்மத நகர நிர்ொகம்  கிமடக்கப்வபறச் வசய்யும்  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிகழ்ச்சிகளுக்கான நாட்காட்டியில் வசப்டம்பர் 30 ஆம் தததிக்கான அெரெர் நிகழ்ச்சி 

அமைப்புக்கமள சைர்ப்பிக்குைாறு, சமுதாய குழுக்கள் ைற்றும் குழுத்தமலெர்கமள ப்ராம்ப்ட்டன் நகர 

நிர்ொகம் தகட்டுக்வகாள்கிறது. 

உண்மை ைற்றும் நல்லிணக்கத்திற்கான ததசிய தினம் பற்றி 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnctr.ca%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cbfcc8bd4b9a640f79e7f08d97a2b4b78%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637675148639127783%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=S%2FjRcN7eDJSnC3yhOJmZF7dfICQQLs8HSGob%2Frbnd%2Bs%3D&reserved=0
http://www.brampton.ca/bramptonremembers
https://www.brampton.ca/en/online-services/events/pages/welcome.aspx


 

 

கூட்டமைப்பாக ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட பணியாளர்களுக்காக உண்மை ைற்றும் நல்லிணக்கத்திற்கான 

ததசிய நாள் என அமழக்கப்படும் புதிய ஒரு ெிடுமுமற நாமள நிமலநாட்ட கனடா அரசு ஜூன் 2021 இல், 

2021,  C-5 எனும் ைதசாதமெ நிமறதெற்றியது. 

இந்தப் புதிய ெிடுமுமற தினைானது, கனடாெின் உண்மை ைற்றும் நல்லிணக்கத்திற்கான ஆமணயத்தின் 

94 அமழப்புக்களில், வசயல் எண் 80 ஆகும். இந்த நாளானது பிமழத்திருக்கும் ஆதிொசிகள், இனூய்ட் 

ைற்றும் தைட்டிஸ் ைக்கள், அெர்களின் குடும்பத்தினர் ைற்றும் சமூகங்கமள கவுரெப்படுத்தவும், ைற்றும் 

நல்லிணக்க வசயல்முமறயின் ஒரு முக்கிய பாகைாக உமறெிடப்பள்ளிகளின் ெரலாறு ைற்றும் 

வதான்மைமய வபாதுைக்களிமடதய நிமனவுகூற மெப்பமதயும், உறுதி வசய்ெதற்குதையாகும். 

லின்குகள் 

• ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் – ப்ராம்ப்ட்டன் நிமனவு வகாள்கிறது (City of Brampton – Brampton 

Remembers) 

• ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் – நிகழ்ச்சிகளுக்கான நாட்காட்டி (City of Brampton – Events Calendar) 

• கனடாெின் உண்மை ைற்றும் நல்லிணக்கத்திற்கான ஆமணயம் (Truth and Reconciliation 

Commission of Canada (TRC)) 

• கனடா அரசின் வைய்நிகர் நிகழ்ச்சி -உண்மை ைற்றும் நல்லிணக்கத்திற்ர்கான ததசிய நாமள 

குறித்து மெக்கவும் (Government of Canada’s Virtual Event - Mark the National Day for Truth 

and Reconciliation Day) 

• கனடா அரசு (Government of Canada) – கூட்டமைப்பின் சட்டபூர்ெ ெிடுமுமற நாள்: உண்மை 

ைற்றும் நல்லிணக்கத்திற்கான ததசிய தினம் (Federal Statutory Holiday: National Day for Truth 

and Reconciliation) 

• கனடா அரசு-ைதசாதா C-5 (உண்மை ைற்றும் நல்லிணக்கத்திற்கான ததசிய தினம்)  (Government 

of Canada – Bill C-5 (National Day for Truth and Reconciliation) 

•  உண்மை ைற்றும் நல்லிணக்கத்திற்கான ததசிய மையம்  (National Centre for Truth and 

Reconciliation) 

• ஆரஞ்சு சட்மட தினம் (Orange Shirt Day) 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

 

" வசப்டம்பர் 30 அன்று உண்மை ைற்றும் நல்லிணக்கத்திற்கான ததசிய தினம் ைற்றும் ஆரஞ்சு 

சட்மட தினத்மத நாம் அனுசரிப்பதன் மூலம், பழங்குடி ைக்களிடமும் அெர்களின் 

சமூகங்களிடத்திலும் நமக்கிருக்கும் அதிக வபாறுப்மப தநாக்கியும் உண்மை ைற்றும் 

http://www.brampton.ca/bramptonremembers
http://www.brampton.ca/bramptonremembers
http://www.brampton.ca/bramptonremembers
https://www.brampton.ca/en/online-services/events/pages/welcome.aspx
https://www.brampton.ca/en/online-services/events/pages/welcome.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rcaanc-cirnac.gc.ca%2Feng%2F1450124405592%2F1529106060525&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cbfcc8bd4b9a640f79e7f08d97a2b4b78%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637675148639137779%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=goKcgsSvucAd3a56RA5qMlXz3oXglY1WJWc%2FWRYsl0U%3D&reserved=0
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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rcaanc-cirnac.gc.ca%2Feng%2F1450124405592%2F1529106060525&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cbfcc8bd4b9a640f79e7f08d97a2b4b78%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637675148639137779%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=goKcgsSvucAd3a56RA5qMlXz3oXglY1WJWc%2FWRYsl0U%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.csps-efpc.gc.ca%2Fevents%2Fnational-day-truth-reconciliation%2Findex-eng.aspx&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cbfcc8bd4b9a640f79e7f08d97a2b4b78%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637675148639137779%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=eu54%2FO81Y32r1GxVRGsrXcuVCOIJr1sG4q25nSOGs9g%3D&reserved=0
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நல்லிணக்கத்மத அமடயவும் நம்மை ககரண்டு கசல்லும் அர்த்தமுள்ள வசயமலச்கசய்ய 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் மீண்டும் தன்தை அர்ப்பணித்துக் வகாள்கிறது. இந்த ஆண்டின் 

வதாடக்கத்தில் முன்னாள் உதறவிடப் பள்ளி வளரகங்களில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட வகாடூரைான 

கண்டுபிடிப்புகளரைது, ஒரு நகரம், சமூகம் ைற்றும் ஒரு நாடு என்ற நிதலயில் இருந்தபடி  நாம் 

வசய்ய தெண்டிய முக்கியைான தெமலகளின் ஒரு முழுமையான நிமனவூட்டலாக 

வசயல்பட்டுள்ளது. இதத பிரதிபலிக்கும் வதகயிலும், நிதைவு கூறவும், வசப்டம்பர் 30 அன்று 

நகரம் ைற்றும் சமூகம் தமலமையிலான நிகழ்ச்சிகளில் பங்தகற்க நான் அமனெமரயும் 

ஊக்குெிக்கிதறன். 

- பபட்ரிக் ப்ரவுன், கமயர், ப்ரரம்ப்ட்டன் நகரம் 

“ஒரு நிறுவை அமைப்பாக இருந்தபடி  உண்மை ைற்றும் நல்லிணக்கத்திற்கான ததசிய தினத்மத 

அங்கீகாிக்கும் நாள் ஒன்தற முமறயாக அனுசாிப்பது என்பது, பழங்குடி சமூகங்களுடன் உண்மை 

ைற்றும் நல்லிணக்கத்மத ஆதாிப்பதில் ஒரு படியாகும். இந்த முக்கியமரை நரளில், ஊழியர்கள், 

குடியிருப்பாளர்கள் ைற்றும் சமூக உறுப்பினர்கள் ஆகிபயரர் ஆதரரெளங்கள் ைற்றும் நிகழ்ச்சிகதள 

அதமப்பதற்கரை அணுகுெதற்கான ொய்ப்பு இருப்பமத உறுதி வசய்ெதில் எங்கள் குழு அர்ப்பணிப்பு 

ககரண்டுள்ளது.” 

- படவிட் பபர்ரிக், ததலதம நிர்வரக அதிகரரி, ப்ரரம்ப்ட்டன் நகரம் 

உண்மை ைற்றும் நல்லிணக்கத்துக்கான ததசிய தினத்தில் பபச்சுவரர்த்தத ைற்றும் பிரதிபலிப்பு 

மூலம், பழங்குடி ைக்களுடனான நல்லிணக்கத்திற்கரை கனடா நரட்டின் வபாறுப்பு பரஸ்பர 

ைாியாமத, நம்பிக்மக ைற்றும் அங்கீகாரம் ஆகியவற்றின் மீது கட்டதமக்கப்படும் உறவுகமள 

உருொக்க நாம் முன்தனறிச்கசல்ல முடியும். ஒரு நகரம் ைற்றும் ஒரு சமூகைாக இருக்கின்ற நாம் 

அமனெரும் ைிகவும் இரக்கமுள்ள, அதைவதரயும் உள் பசர்க்கின்ற ைற்றும் சைத்துெைான 

சமுதாயத்மத கட்டமைப்பதில் முக்கிய பங்கு ெகிக்கிதறாம். கனடாெில் உள்ள பழங்குடி 

சமூகங்களின் ெரலாற்மறக் கவுரெப்படுத்தவும் ைதிக்கவும் நகரத்தால் ெழங்கப்படும் நிகழ்வுகள் 

ைற்றும் நிரலாக்கத் வதாடர்களில் அமனெரும் பங்தகற்பதத நரன் ஊக்குெிக்கிதறன், தைலும் 

வசப்டம்பர் 30 அன்று இததைப் பிரதிபலிப்பதற்கான ொய்ப்புகமளத் ததடுகிதறன். 

- மிச்கசல் தபர்ன், பமலரளர், சமத்துவ அலுவலகம், ப்ரரம்ப்ட்டன் நகரம் 
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கனடா நாட்டில் ைிக ெிமரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 700,000 ைக்கமளயும் 75000 

ெணிக அமைப்புக்கமளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுைக்கமள ைனத்தில் மெத்தத 

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

வதாழில்நுட்பாீதியில் ைற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுமைப் பமடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிதறாம். பாதுகாப்பான, நிமலத்து நிற்கெல்ல ைற்றும் வெற்றிகரைான  ஆதராக்கியைிக்க ஒரு நகமரக் 

கட்டமைப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பாமதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிதறாம்.  Twitter, Facebook, ைற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

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

 

ஊடக கதரடர்பு 

பமரைிக்கர துக்கல் 

ஒருங்கிதணப்பரளர், ஊடகம் & சமுதரய ஈடுபரடு 

யுக்திரீதியரை தகவல் கதரடர்பு  

ப்ரரம்ப்ட்டன் நகரம் 

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