
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

 

உள்ளூர் கலைஞர்கள் மற்றும் ைாபந ாக்கு-அல்ைாத அலமப்புக்களுக்கு 

ஆதரெளிப்பதற்கான மானிய நகாாிக்லக ெிண்ணப்பங்கலள ப்ராம்ப்ட்டன்  கரம் 

வபறத்துெங்கியுள்ளது  

  

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (அக்நடாபர் 4, 2021) – இன்றிலிருந்து, இரண்டு ெிதமான சமுதாய மானியம் வபறும் 

ொய்ப்புக்களுக்கான ெிண்ணப்பங்கலள,  ப்ராம்ப்ட்டன்  கர  ிர்ொகம் ஏற்றுக்வகாள்கிறது; இதில் ஒன்று 

ப்ராம்ப்ட்டன்  கலரத் தளமாகக் வகாண்டு முக்கியமான  ிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் மற்றும் நசலெகலள 

ெழங்குகின்ற ைாப ந ாக்கல்ைாத அலமப்புக்களுக்கானது, மற்றும் இன்வனான்று, நகாெிட்-19 

வபருந்வதாற்றிலிருந்து உள்ளூர் கலைஞர்கள் மீட்சி வபறுெதற்கானது. 

 

அட்ொன்ஸ் ப்ராம்ப்ட்டன்  ிதி 

$600,000  ிதி வகாண்ட சமுதாய மானியம் ெழங்கும் திட்டம் என்பது, ப்ராம்ப்ட்டன்  கலரத் தளமாகக் 

வகாண்ட, தகுதிொய்ந்த, ைாப-ந ாக்கல்ைாத அல்ைது அறக்கட்டலள அலமப்புக்கள், சமுதாயத்தின் 

நதலெகலள  ிலறநெற்றுகின்ற திட்டங்கள் மற்றும் நசலெகலளச் நசர்ப்பிக்க  என உருொனதாகும்.. 

 

இதில் மூன்றுெிதமான  ிதி ெழங்கல்கள் உள்ளன: 

• முலளத்வதழுபலெ – புதிய மற்றும் புதுலம பலடக்கும் ெலகயிைான திட்டப்பணிகளுக்கு 

வபாருந்தும் ெலகயில் $5,000  ிதி ெழங்கப்படுகிறது. ெிண்ணப்பங்கள் அக்நடாபர் 4 முதல் 

 ெம்பர் 29 ெலர வபறப்படும். 

• ெளர்ச்சி வபறுபலெ - ஒருமுலறநயனும் ப்ராம்ப்ட்டன்  காில் திட்டங்கலள  ிகழ்த்தியெர்களுக்கு 

$12,500 ெலரயிைான  ிதி ெழங்கப்படுகிறது. ெிண்ணப்பங்கள் அக்நடாபர் 4 முதல்  ெம்பர் 29 

ெலர வபறப்படும். 

• வபருெளர்ச்சி காண்பலெ – குலறந்தது  இரண்டு தடலெகளில் ப்ராம்ப்ட்டன்  காில் 

திட்டங்கலள  ிகழ்த்தியெர்களுக்கு $25,000 ெலரயிைான  ிதி ெழங்கப்படுகிறது. 

ெிண்ணப்பங்கள் அக்நடாபர் 4 முதல்  ெம்பர் 29 ெலர வபறப்படும். 

அலனத்து  ிதி வழங்கல்களுக்கான ெிண்ணப்பங்களும் 2022 இல்  லடவபறவிருக்கும் 

திட்டங்கள் வதாடர்பானவவயாகும். ப்ராம்ப்ட்டன் குடியிருப்பாளர்களுக்கு என தனிப்பட்ட  



 

 

நசலெகலள ெழங்குபவர்களுக்கக மானியங்கள் வழங்கப்படும்; இவற்றில் ஒருங்கிலணந்த 

இைாப ந ாக்கற்ற  ிறுெனங்கள், பதிவுவசய்யப்பட்ட வதாண்டு  ிறுெனங்கள் அடங்கும்; 

மற்றும், ெளர்ந்து ெரும் அவைப்புக்கள் வவகயில், பபருநிறுவனைாக பதிவுபகாண்ட ைாப 

ந ாக்கற்ற குழுக்கள் உட்பட, ஒவ்வொரு  ிதி வழங்கல் வவகயிலும், ெிண்ணப்பதாரர்கள் தங்கள் 

திட்டத்துடன் சிறந்த முலறயில் இணக்கமாக அவைகின்ற கவுன்சில்  கால முன்னுாிலம 

விஷயங்கவைத் நதர்ந்வதடுக்க நெண்டும். 

விண்ணப்பங்கவைப் பாிசீலிக்கின்ற பசயல்முவற பற்றிய பைய்நிகர் தகவலைிக்கும் அைர்வுகைில் 

கலந்துபகாள்ை விருப்பமுள்ை நிறுவன அவைப்புக்கள் அவழக்கப்படுகின்றனர். 

• அக்கடாபர் 7 – முலளத்வதழுபலெ பதாடர்பான நிதி வழங்கல் பற்றிய தகவலைிக்கும் அைர்வு 

• அக்கடாபர் 14 – வைர்ச்சிபபறுபவவ பதாடர்பான நிதி வழங்கல் பற்றிய தகவலைிக்கும் அைர்வு 

• அக்கடாபர் 21 – வபருெளர்ச்சி காண்பலெ  பதாடர்பான நிதி வழங்கல் பற்றிய தகவலைிக்கும் 

அைர்வு 

உள்ளூர் இைாப ந ாக்கற்ற மற்றும் வதாண்டு  ிறுெனங்கலள நமலும் ஆதாிக்க, அட்ொன்ஸ் 

பிராம்ப்டன் ஃபண்ட்  அவைப்பானது வையர்ஸன் பல்கலைக்கழகத்தின் ஜி. நரமண்ட் ச்சாங் 

ஸ்கூல் ஆஃப் கன்டின்யூவிங் எஜுநகஷன் (Ryerson University’s G. Raymond Chang School of 

Continuing Education) உடன் கூட்டு நசர்ந்துள்ளது. பயிற்சிப் பட்டலறகள்  ெம்பாில் 

நடத்தப்படும். brampton.ca/abf இல் ெிெரங்கள் உள்ைன 

கவலஞர்களுக்கான புதிய ககாவிட்-19 ைீட்சி நிதி 

ப்ராம்ப்ட்டன்  கர நிர்வாகமும் மற்றும் கலை, கைாச்சாரம் மற்றும் பவடப்பு ாீதியான வதாழில் 

நமம்பாட்டு  ிறுெனமும் (ACCIDA)  கசர்ந்து, இந்த ஆண்டில் புதியதான, கலைஞர்களுக்கான 

நகாெிட் -19 மீட்பு  ிதிலய அறிமுகப்படுத்துெதில் மகிழ்ச்சி அலடகின்றன; இது, 

ஒன்ட்கடாிநயா ைாகாணம் மீண்டும் திறக்க மற்றும் வதாற்றுந ாயிலிருந்து மீட்சி பபறத் 

வதாடங்கும் நபாது ப்ராம்ப்ட்டனின் பலடப்புத் துலறலய ஆதாிக்க உதவும் ஒரு தனித்துெமான 

திட்டம் ஆகும். இந்த திட்டம், கலைஞர்கள் மற்றும் கலை அலமப்புகளுக்கான 2020 ஆம் 

ஆண்டின்  நகாெிட் -19  ிொரண  ிதியின்  ீட்டிப்பாகும். 

 

வதாற்றுந ாய்த் தாக்கத்திலிருந்து விடுபட்டு தங்கள் பலடக்கும் பதாழிவல  ிலை ிறுத்த, 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/grants/Pages/Advance-Brampton-Fund.aspx


 

 

மாற்றியலமக்க அல்ைது மீண்டும் உருொக்க, தனிப்பட்ட கலைஞர்கள் $ 2,000 ெலரயிலான 

நிதிக்காக ெிண்ணப்பிக்கைாம். தனிப்பட்ட கலைஞர்களுக்கான ெிண்ணப்பங்கள் அக்நடாபர் 4 

முதல் 2021 ஆம் ஆண்டின் இறுதி ெலர அல்ைது கிலடக்கவிருக்கும்  ிதி தீர்ந்து நபாகும் ெலர 

ஏற்கப்படும். கிலடக்கவிருக்கும்  ிதியின் வமாத்த வதாலக $ 100,000 ஆகும். 

 

ெிண்ணப்பக் நகாாிக்லககலள ைீள்பார்வவயிடுவதற்காக, கலைஞர்கள் மற்றும் சாத்தியமான 

ெிண்ணப்பதாரர்களுக்கு தகெல் அமர்வுகளும்  டத்தப்படும். ெிெரங்கள் இங்நக உள்ைன. 

• வெள்ளிக்கிழலம, அக்நடாபர் 22,  மாலை 6:30 - 8 மணி 

• திங்கட்கிழவை,  ெம்பர் 22,  6:30 - 8 மணி 

ப்ைாம்ப்ட்டனில் வைர்ந்து வருகின்ற பவடப்பாற்றல் பதாழிற்பாவதகள் 

உள்ளூர் கலைஞர்கலள நமலும் ஆதாிப்பதற்காக,  WorkInCulture  அவைப்புடன் ACCIDA 

இலணந்து, கலைஞர்கள் மற்றும் கலைத் வதாழிைாளர்களுக்கான இைெச 10-அமர்வுகள் 

பகாண்ட ப்ைாம்ப்ட்டனில் வைர்ந்து வருகின்ற பவடப்பாற்றல் பதாழிற்பாவதகள்  எனும் 

வதாழில் ெளர்ச்சி பயிற்சிப்பட்டலறத் வதாடவை ெழங்குகிறது. ஒவ்வொரு ொரமும், பைஸ்பை 

வசயல்பாடுகள், வ ட்வொர்க்கிங் ொய்ப்புகள்,  ிபுணர் ஆநைாசலனகலளப் வபறுதல் மற்றும் 

டிராப்-இன் அமர்வுகளில் பங்நகற்பதற்கான ொய்ப்லப பங்நகற்பாளர்கள் வபறுொர்கள். 

ெிெரங்கள் Accida.ca வில் உள்ைன.  

ெிண்ணப்பிக்க விருப்பைா? 

அட்ொன்ஸ் பிராம்ப்டன்  ிதி மற்றும் நகாெிட் -19 கலைஞர்களுக்கான மீட்பு  ிதி 

ஆகியெற்றுக்கான தகெல் அமர்வுகளுக்கு  பதிவு வசய்ய மற்றும் ெிெரங்கள், தகுதி மற்றும் 

ெிண்ணப்பத் தகெல்கலளப் பபற, brampton.ca/communitygrantsஐப் பார்லெயிடவும் 

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

" நைது கலைஞர்கள் மற்றும் இைாப ந ாக்கற்ற  ிறுெனங்கள் சமூகத்திற்கு சிறந்த நசலெ 

வசய்ய, முன்வனப்நபாலதக் காட்டிலும், நைது ஆதரவு இப்கபாது நதலெ மற்றும் COVID-19 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.workinculture.ca%2F&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C54a123ba1c434afa728e08d98765357e%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637689691022329902%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=5V9Q5oDBcF9aJx%2F4XCbWA5nnZ%2B7bDUHI7jhJX3smXGc%3D&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/grants/Pages/Welcome.aspx


 

 

வதாற்றுந ாயிலிருந்து மீள்ெதற்கும் உதெ நெண்டும். ப்ராம்ப்ட்டன் ொய்ப்புகளுக்கன  கரம், 

அட்ொன்ஸ் பிராம்ப்டன்  ிதியின் வதாடர்ச்சியான வெற்றிலயயும், அது எங்கள் இைாப 

ந ாக்கற்ற  ிறுெனங்களுக்கு ெழங்கும்  ன்லமலயயும் கண்டு,  ான் மகிழ்ச்சியலடகிநறன். 

தனிப்பட்ட கலைஞர்களுக்கு இந்த புதிய ொய்ப்லப அறிமுகப்படுத்துெதில்  ானும் 

வபருலமப்படுகிநறன். ப்ராம்ப்ட்டனின் பலடக்கும் சமூகம் வதாற்றுந ாயால் கணிசமாக 

பாதிக்கப்பட்டுள்ளது, நமலும் இந்த ொய்ப்பு அெர்கள் முன்நனறவும் மீட்சி பபறத் துவங்கவும் 

உதவும் என்று  ம்புகிநறன். 

- நபட்ாிக் ப்ரவுன், நமயர், ப்ராம்ப்ட்டன்  கரம் 

"அட்ொன்ஸ் ப்ராம்ப்ட்டன்  ிதிக்கு மற்வறாரு சுற்று ெிண்ணப்பங்கள் வைகவற்கப்படுெலதக் 

கண்டு  ான் மகிழ்ச்சியலடகிநறன் மற்றும் அலனத்து ப்ராம்ப்ட்டன் நகை இைாப ந ாக்கற்ற 

 ிறுெனங்கலளயும் இதற்காக ெிண்ணப்பிக்க ஊக்குெிக்கிநறன். குறிப்பாக 

வதாற்றுந ாயிலிருந்து  ாம் மீண்டு ெருவகயில், நைது இைாப ந ாக்கற்ற துலறயானது, 

சமூகத்திற்காக வசய்யும் பணி ெிலைமதிப்பில்லாதது. இந்த  ிதி ொய்ப்பு, ப்ராம்ப்ட்டன் ஒரு 

ஆநராக்கியமான மற்றும் பாதுகாப்பான  கரமாக இருக்க உதவுகிறது. 

- ஹர்கிரத் சிங்,  கர கவுன்சிைர், ொர்டுகள் 9 & 10; தலைெர், கார்ப்பநரட் நசலெகள், 

ப்ராம்ப்ட்டன்  கரம் 

"எங்கள் கலைஞர்கள் வதாற்றுந ாயிலிருந்து மீட்சி பபற்று முன்நனறத் நதலெயான உதெிலயப் 

வபற, இந்த  ிதி ொய்ப்லப அறிமுகப்படுத்திய, ப்ராம்ப்ட்டன்  கர நிர்வாகம் மற்றும் கலை, 

கைாச்சாரம் மற்றும் ஆக்கபூர்ெமான வதாழில் நமம்பாட்டு முகலம ஆகியெற்லறப் பார்த்து  ான் 

வபருலமப்படுகிநறன். ப்ராம்ப்ட்டனின் கலைஞர்கள் ககாவிட்-19 பதாற்றினால் கணிசமாக 

பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்; நமலும் பல கலவவ பகாண்ட ப்ராம்ப்ட்டன் நகருக்கான முக்கிய 

பங்களிப்பாளர்களாக இருக்கும் அவர்களுக்கு அைிக்கப்படும் இந்த ஆதரவவக் காண்பது 

பபருையைிக்கிறது. " 

- பைாவீனா சான்ட்கடாஸ், பிைாந்திய கவுன்சிைர், ொர்டுகள் 1 & 5; துலணத் தலைெர், 

பபருநிறுவன நசலெகள், ப்ராம்ப்ட்டன்  கரம்; கவுன்சில் குழு உறுப்பினர், கலை, 

கைாச்சாரம் & ஆக்கப்பூர்ெமான வதாழில் நமம்பாட்டு முகவை 



 

 

அட்ொன்ஸ் ப்ராம்ப்ட்டன்  ிதி மற்றும் கலைஞர்களுக்கான நகாெிட் -19 மீட்பு  ிதி நபான்ற 

ொய்ப்புகள் மூைம் நைது சமூகத்லத ஆதாிக்க ப்ராம்ப்ட்டனின்  கர கைாச்சார நசலெகள் குழு 

தன்வன அர்ப்பணித்துக் பகாண்டுள்ளது. இந்த  ிதி ஆதாரங்களில் ஆர்ெமுள்ள அலனெலரயும் 

தகெல் அமர்வுகளில் பங்நகற்கவும் மற்றும் அெர்கள் தங்கள் ெிண்ணப்பங்கலள சமர்ப்பிக்கவும் 

 ான் ஊக்குெிக்கிநறன். 

- நடெிட் கபர்ாிக், தலைலம  ிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன்  கரம் 
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கனடா  ாட்டில் மிக ெிலரொக ெளர்ந்து ெரும்  கரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 700,000 மக்கலளயும் 75,000 

ெணிக அலமப்புக்கலளயும் வகாண்டிருக்கிறது.  ாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுமக்கலள மனத்தில் லெத்நத 

வசய்கின்நறாம். பைதரப்பட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு நசர்க்கின்றனர், முதலீட்லட  ாங்கள் ஈர்க்கிநறாம், 

வதாழில்நுட்பாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிைான புதுலமப் பலடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில்  ாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிநறாம். பாதுகாப்பான,  ிலைத்து  ிற்கெல்ை மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆநராக்கியமிக்க ஒரு  கலரக் 

கட்டலமப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பாலதயில்  ாங்கள் பங்கு ெகிக்கிநறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

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

. 

 

 
 

ஊடக வதாடர்பு 

ப்ரப்நஜாத் லகந்த் 

ஒருங்கிலணப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாய ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியான தகெல்வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன்  கரம் 

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