
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

 

 

ரராஸ் ப்ராம்ப்ட்டன்  (Rose Brampton) அமைப்பு  ரைமடக் கமைஞர்கள் காப்பக அமைப்பு 

எனும் பயிற்சித் திட்டத்திற்கு இப்ரபாது ெிண்ணப்பங்கமள ெரரெற்கிறது 

 

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (நெம்பர் 19, 2021) – ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் இப்ரபாது தனது ரைமடக் கமைஞர்கள் 

காப்பக அமைப்பு எனும் பயிற்சித் திட்டத்திற்கு ெிண்ணப்பங்கமள ெரரெற்கிறது; இந்தப் பயிற்சித் 

திட்டைானது, ப்ராம்ப்ட்டன் நகர இளம் கமைஞர்களுக்கு  வதாழில்ாீதியாக ெளர்ச்சி காணும் 

ொய்ப்புக்கமள, நிபுணத்துெம் வகாண்ட பயிற்றுெிப்பாளர்கள் மூைம் ெழங்குகிறது. 

 

இந்தப் பயிற்சித் திட்டம், இமளஞர்களுக்கு ஆதரெளித்து, இமசக்கமைஞர்கள், நடிகர்கள், நிகழ்ச்சித் 

வதாகுப்பாளர்கள், வநறிப்படுத்துபெர்கள், ராப் இமசக்கமைஞர்கள், நமகச்சுமெ நடிகர்கள் ைற்றும் பைர் 

அடங்கிய  கமைகளின்  அமனத்து துமறயினமரயும் ஊக்குெிக்கிறது. 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் ொய்ப்புக்களுக்கான ஒரு நகரைாகும் ைற்றும் இந்த ரைமடக் கமைஞர்கள் காப்பக 

அமைப்பானது, இளம் கமைஞர்களுக்கான இடம், உமரயாடல்கள் ைற்றும் ஆதார ெளங்கமள 

உருொக்கி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் கமைாீதியான சமுதாயத்திமன நல்ைவதாரு உருைாற்றம் வசய்து 

முன்ரனற்றும் இைக்மக வகாண்டுள்ளது. 

 

திறன்வெளிப்பாட்டிமனக் காட்டி பங்குவபறுெதற்கு ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் ைற்றும் அதன் 

சுற்றுப்புறங்களில் உள்ள 12 முதல் 18 ெயதுமடரயார் தகுதியானெர்கள் ஆெர். இந்த நிகழ்ச்சியில் 

பங்குவபறுெது இைெசரை; ைற்றும் இதற்கு முன்னதாக இம்ைாதிாி நிகழ்ச்சியில் பங்கு வபற்ற 

இமளஞர்களும்கூட, ைீண்டும் இப்ரபாது ெிண்ணப்பிக்க ெரரெற்கப்படுகிறார்கள். 

 

வெற்றிகரைான ெிண்ணப்பதாரர்கள் குரல், வதாழில்முமனதல், வதாழில்நுட்பம், கமதவசால்லுதல் ைற்றும் 

இன்னும் பை துமறகளில் முன்னணி கமைஞர்கள்/பயிற்சியாளர்களால் பல்ரெறு தமைப்புகளில் 

கற்பிக்கப்படுகின்ற வைய்நிகர் ைாதாந்திர பயிற்சிப் பட்டமறகளில் கைந்துவகாள்ொர்கள். 

பங்ரகற்பாளர்கள், நிகழ்த்துகமைக்கான இறுதியான ஒரு ஒத்திமக பார்ப்பார்கள். 2021-2022 

பயிற்றுெிப்பாளர்களில் ரடர்ாின் டிவ ௌசா (Darryn DeSouza) (இமச), ரயாைண்டா பான்னல் (Yolanda 

Bonnell) (நடிப்பு), ைார்க்கஸ் ஹார்வுட்-ர ான்ஸ் (Markus Harwood-Jones) (எழுத்து), ைாட் ஸ் ாடி (Matt 

Zaddy) (வதாழில்நுட்பம்), கீஷா பிவரௌனி (Keesha Brownie) (சந்மதப்படுத்தல்) ைற்றும் டிராெிஸ் 

மநட்ஸ் (Travis Knights) (நடனம்) ஆகிரயார் அடங்குெர். 



 

 

 

ெிண்ணப்பிப்பதற்கு, ஆர்ெமுள்ள கமைஞர்கள் இரண்டு முதல் ஆறு நிைிட வீடிரயாமெச் சைர்ப்பிக்க 

ரெண்டும், இதில் அறிமுகம் வசய்தல், நிகழ்த்துகமை பகுதியின் தமைப்பு ைற்றும் 

எழுத்தாளர்/பமடப்பாளர் ஆகியமெ இருக்க ரெண்டும் . ெிண்ணப்பிப்பதற்கான வகடுரததி நெம்பர் 29, 

2021 ஆகும். ெிண்ணப்பங்கமள rose.education@brampton.ca என்னும் ைின்னஞ்சல் முகொிக்கு 

அனுப்பைாம். ரைலும் தகெல்களுக்கு ெருமக புாியவும்: therosebrampton.ca 

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

 

“ப்ராம்ப்ட்டன் ொய்ப்புகளுக்கான நகரம், ரைலும் ரைமடக் கமைஞர்கள் காப்பக அமைப்பு ைீண்டும் 

ெருெமதயும், எங்கள் இளம் கமைஞர்களுக்கு ெழிகாட்டுதல் ைற்றும் வெற்றிக்கான ொய்ப்புகமள 

ெழங்குெதற்கான ொய்ப்மப வகாடுப்பமதயும் கண்டு நான் ைகிழ்ச்சியமடகிரறன். ப்ராம்ப்ட்டன் ஒரு 

வசழிப்பமடந்து ெருகின்ற கமைக் காட்சிமயக் வகாண்டுள்ளது; ைற்றும் இது ரபான்ற நிகழ்ச்சிகள் எங்கள் 

கமைஞர்களுக்கான எதிர்காை ெளர்ச்சி ைற்றும் வெற்றிக்காக ெளர்ச்சியமடய உதவுகின்றன. 

 

- ரபட்ாிக் பிரவுன், ரையர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

"ரராஸ் (Rose) அமைப்பின் ரைமடக் கமைஞர்கள் காப்பக அமைப்பானது, ப்ராம்ப்ட்டனின் இளம் 

கமைஞர்கள் ெளரவும் வசழிப்பமடயும் உதவும் கருெிகள் ைற்றும் ஆதாரங்கமள ெழங்குகிறது. இந்த 

இைெச நிகழ்ச்சித் திட்டம் எங்கள் இளம் கமைஞர்கள் வெற்றிகரைான கமைஞர்களாக உருொகத் 

ரதமெயான கருெிகள் ைற்றும் ெளங்கமள அெர்களுக்கு ெழங்குெதற்கான சிறந்த ொய்ப்பாகும். 

- ஹர்கிரத் சிங், நகர கவுன்சிைர், ொர்டுகள் 9 & 10; தமைெர், வபறுநிறுென ரசமெகள், 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

"ப்ராம்ப்ட்டன்  ஒரு பை கைமெ நகரம் ஆகும், இதல் எங்கள் கைாச்சாரம், பமடப்பாற்றல் ைற்றும் 

சமூகத்மத நாங்கள் வகாண்டாடுகிரறாம். ரைமடக் கமைஞர்கள் காப்பக அமைப்பானது, இளம் 

கமைஞர்கள் கற்றுக்வகாள்ெதற்கும், வதாழில் ெல்லுநர்களுடன் வதாடர்புவகாள்ெதற்கும் ஒரு 

தனித்துெைான ொய்ப்மப ெழங்குகிறது, ரைலும் எங்கள் வசழிப்பான கமைக் காட்சிக்கு பங்களிக்கும் 

கமைஞர்களாக அெர்கள் உருொக உதவுகிறார்கள். 

- ரடெிட் ரபர்ாிக், தமைமை நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

-30- 

 

கனடா நாட்டில் ைிக ெிமரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 700,000 ைக்கமளயும் 75,000 

ெணிக அமைப்புக்கமளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுைக்கமள ைனத்தில் மெத்ரத 
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வசய்கின்ரறாம். பைதரப்பட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு ரசர்க்கின்றனர், முதலீட்மட நாங்கள் ஈர்க்கிரறாம், 

வதாழில்நுட்பாீதியில் ைற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிைான புதுமைப் பமடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிரறாம். பாதுகாப்பான, நிமைத்து நிற்கெல்ை ைற்றும் வெற்றிகரைான  ஆரராக்கியைிக்க ஒரு நகமரக் 

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

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

. 

 

ர ோஸ் ப் ோம்ப்ட்டன் (The Rose Brampton) என்பது ப் ோம்ப்ட்டன் நகோின் ஆ ம்பகோல நிகழ்த்துகலலகளுக்கோன 

அலைவிடைோகும் ைற்றும் டவுண்டவுன் லையத்தின் சிறப்பம்சம் ககோண்ட உருவகச்சின்னம் ஆகும்.. நகோின் உயிர்நோடியோக 

விளங்கும் இது உள்ளூர் ைற்றும் உலக்ப் புகழ்வோய்ந்த நிகழ்த்துகலலஞர்கள் அலனவரும் வந்துரசருைிடைோகும்; ப் ோம்ப்ட்டன் 

நக ம் ைட்டுைல்லோது அதற்கு அப்போலும் இருக்கும் போர்லவயோளர்களும் அதியுன்னதைோன அலைப்பில் பல த ப்பிலுைோன 

திறன்கலள போர்லவயோளர்கள் கண்டு களுக்கும் சந்தர்ப்பத்திலனயும் வழங்குகிறது. கட்டிடக்கலலோீதியோகவும் ஒலி இயற்பியல் 

வலகயிலும் ஆனந்தையைோன இந்த ர ோஸ் ைண்டபைோனது ப் ோம்ப்ட்டன் ந்க ம் உயிர்ப்பு கபறுகின்ற இடைோகும். ரைலும் அறிய:  

therosebrampton.ca. 

 

 

ஊடக வதாடர்பு 

ப்ரப்ர ாத் மகந்த் 

ஒருங்கிமணப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாய ஈடுபாடு 

யுதிாீதியான தகெல்வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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