
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரமே! தயாராகி ொ!! ஜூடித் நநேன் கனவுகளின் களம் (Judith 

Nyman Field Of Dreams) இப்மபாது கட்டி முடிக்கப்பட்டுெிட்டது 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (டிசம்பர் 15, 2021) – புதிய ஜூடித் நநேன் கனவுகளின் களம் (Judith Nyman Field Of 

Dreams) கட்டி முடிக்கப்பட்டு ெிட்டது என்பதில் ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம், பீல் ோெட்ட பள்ளி ொாியம் 

(PDSB) ேற்றும் மஜய்ஸ் மகர் ஃபவுண்மடஷன் அநேப்பு ஆகியநெ பரெசேநடந்துள்ளனர்; மபஸ்பால் 

டயேண்ட் ெடிெ ெிநளயாட்டுக் களம் இப்மபாது அடுத்த ெசந்த பருெத்திற்கான முன்பதிவுகநள 

ஏற்றுக்வகாள்ள தயாராகி ெிட்டது.  

2020 ஆம் ஆண்டில், கனடாெில் ஜேய்ஸ் ஜேர் ஃபவுண்ஜேஷன் கனவுகளின் களம் (Jays Care 

Foundation Field Of Dreams) ெழங்கும் ோனியத்நதப் வபற்ற 12 அநேப்புக்களில் ப்ராம்ப்ட்டன் நேரமும் 

ஒன்று. இந்த ோனியம் குழந்நதகள் ேற்றும் இநளஞர்கள் மபஸ்பால் ெிநளயாடுெதற்கும், 

ஆமராக்கியோகவும் சுறுசுறுப்பாகவும் இருப்பதற்கும், ொழ்க்நகத் திறன்கநள மேம்படுத்துெதற்குமான 

அணுகக்கூடிய இடங்கநள ெடிெநேப்பதற்கும், புதுப்பிப்பதற்கும் ேற்றும் ஜமம்படுத்தவும் நிதியுதெி 

ெழங்குகிறது. இந்த திட்டப்பணிக்கான நிதியில் மூன்றில் ஒரு பங்நக ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்வாேம் 

ெழங்கியது; ேற்வறாரு மூன்றில் ஒரு பங்ேினன PDSB நிதியுதெி மூலமாேவும் ேீதமுள்ள மூன்றில் ஒரு 

பகுதிநய மஜய்ஸ் மகர் அறக்கட்டநளயும் ோனியோக ெழங்குகின்றன. 

இதன் வனேயில் ப்ராம்ப்ட்டனில் முதன்முதலான இந்த ஜூடித் நநேன் ேனவுேளின் ேளமானது, ஜூடித் 

நநேன் மேல்நிநைப் பள்ளி ேற்றும் ெில்லியம்ஸ் பார்க்மெ சீனியர் பப்ளிக் பள்ளிக்கு இநடமய உள்ள 

பசுநேயான இடத்துக்கு ஒரு கூடுதல் சிறப்பு ஜசர்க்கும் இேமாகும். எண் 1305, ெில்லியம்ஸ் பார்க்ஜவ 

யில் அநேந்துள்ள இந்த மபஸ்பால் டயேண்ட் ெடிெ னமதானம் சிங்க்வாேவ்ஸி மேல்நிநைப் பள்ளியில் 

பயிலும் ோணெர்கள் பயன்படுத்துெதற்கு மதாதாக உள்ளது ேற்றும் வநடுஞ்சாநை எண் 410 ஐ எளிதாக 

அணுகைாம்; இதனால் அநனத்து ப்ராம்ப்ட்டன் குடியிருப்பாளர்களுக்கும் இந்த தளம் ெசதியாக உள்ளது. 

இந்த திட்டப்பணியானது, பீல் மாவட்ே பள்ளி வாாியம் ேற்றும் ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்திற்கு இநடமய 

உள்ள வபாது கூட்டு முயற்சியின் ேற்வறாரு சிறந்த உதாரணம் ஆகும்; இது மாணவர்ேள் மற்றும் 

குடியிருப்புவாசிேள், பபாழுதுஜபாக்கு வசதிேனள எளிதில் அனேய வழி வகுக்ேிறது; ஜசல்லஞ்சர் 

ஜபஸ்பால் மற்றும் சிறப்பு ஒலிம்பிக் வினளயாட்டுக்ேள் ஜபான்ற வாாியங்கள், மற்றும் சமுதாய  

நிறுவனங்ேளால் நன்கு உபஜயாேப்படுத்திக்போள்ளப்படும் என்று எதிர்பார்க்ேிஜறாம். 



 

 

புதிய ஜூடித் நநேன் ேனவுேளின் ேளமானது, கணிசோன அணுேக்கூடியதன்நே ேற்றும் இப்படியான  

வசயல்பாட்டு அம்சங்கநளக்  போண்டுள்ளது: ஒரு வசயற்நக புல்பவளி னமதானம்; 

ோற்றியநேக்கப்பட்ட ஜபஸ் பாநதகள் (60'); ஒரு குறுகிய வெளிக்களம்; எந்த தர ோற்றமும் இல்ைாேல் 

ோற்றியநேக்கப்பட்ட, பந்து வீசுபவருக்ோன  முேடு; அடுத்து வினளயாே இருக்கும் வீரர்களுக்ோன 

அமரும் வபஞ்ச் பகுதி; ேற்றும், ேளத்திற்கு பசல்லும் வனேயிலான கான்கிாீட் அணுகல் பாநதகள். 

பவளிவட்ே ேளம்  இயற்நகயான புல்ைால் ஆனது ேற்றும் எச்சாிக்நக பாநத கடினோன சரநளக் 

ேற்ேளால் ஆனது. 

ஜூடித் நநேன் ேனவுேளின் ேளத்னதப் பயன்படுத்துபெர்களுக்காக ட்வடர்ாி ேில்ைர் வபாழுதுமபாக்கு 

நேய ொகன நிறுத்துேிடத்தில், அனத அணுகும் வனேயிலான சாய்தளம் ேற்றும் வாேன நிறுத்த 

இடங்கள் மசர்க்கப்பட்டுள்ளன. மபஸ்பால் ேயமண்ட் வடிவ ேளத்தின் ேற்ற அம்சங்கள் பின்ெருோறு: 

ஜ ாம் பிஜளட்-க்கு பின்னால் ரசிகர்களுக்கான ப்ளீச்சர் இருக்நக; ெிநளயாடிக்வகாண்டிருக்கும் 

வெவ்மெறு அணிகளுக்கு நான்கு முேடுேள்; ேற்றும், ஜ ாம் பிஜளட்டில் இருந்து 225 அடி தூரத்தில் ஒரு 

வெளினமதான மெலி. 

திறப்பு விழாவுக்ோன சிறப்பு நிேழ்ச்சி ஏப்ரல் 2022 இல் நேத்தப்படும். 

ஜூடித் நநேன் ேனவுேளுக்ோன ேளத்தின் டயேண்ட் ெடிெ சதுக்ேத்திற்ோே முன்பதிவு வசய்ய, 

குடியிருப்பாளர்கள், ெிநளயாட்டுக் குழுக்கள் ேற்றும் தநடேள் இல்லாத வனேயில் ெசதிகள் 

மதநெப்படும் சமூக நிறுெனங்கள், நகாின் ெிநளயாட்டு நேதானங்ேனள  ொடநகக்கு விடும் பிாிநெ 

905-874-BOOK (2665) என்ற எண்ணில் வதாடர்பு வகாள்ளைாம் அல்ைது facilityrentals@brampton.ca 

என்ற ேின்னஞ்சல் முகொிக்கு ேின்னஞ்சல் அனுப்பைாம்; இதனன எதிர்வரும் வசந்த பருவத்தில் 

பசய்யலாம். 

அறிஞர் கூற்றுக்ேள் 

“ப்ராம்ப்ட்டன் ஒரு ஆமராக்கியோன ேற்றும் பாதுகாப்பான நகரோகும்; இதில் இநளஞர்கள் 

சுறுசுறுப்பாக இருக்க பை சந்தர்ப்பங்கள் உள்ளன. புதிய ஜூடித் நநேன் கனவுகளின் களோனது ஒரு 

சிறந்த கூடுதல் ெசதியநேப்பாகும்; ெரெிருக்கும் ஆண்டுகளில், இது இநளஞர்கள் ேற்றும் ப்ராம்ப்ட்டன் 

குடியிருப்புொசிகள்  அநனொின் உடல் வசயல்பாடுகநளத் வதாடர்ந்து ஊக்குெிக்கும். ெரெிருக்கும் 

ெசந்த காைத்தில் இந்தப் புதிய களத்தில் ெிநளயாடத் மதநெயான மநரத்நத முன்பதிவு வசய்துவகாள்ள 

அநனெநரயும் ஊக்குெிக்கிமறன். 

- மபட்ாிக் ப்ரவுன், மேயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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”ஜூடித் நநேன் கனவுகளின் களோனது, எங்கள் சமூகத்திற்கு கூடுதல் சிறப்பு அம்சோகும். பீல் ோெட்ட 

பள்ளி ொாியம் ேற்றும் மஜய்ஸ் மகர் ஃபவுண்மடஷனுடன் இநணந்து, எளிதில் அணுகக்கூடிய 

மபஸ்பால் டயேண்ட் ெடிெ சதுக்கத்நத ப்ராம்ப்ட்டனுக்கு வகாண்டு ெருெதில் வபருேிதம் வகாள்கிமறாம். 

எங்கள் குடியிருப்பாளர்களின் வீட்டிற்கு அருகிமைமய ஆமராக்கியோகவும் சுறுசுறுப்பாகவும் 

இருப்பதற்கான ொய்ப்பளிக்கின்ற இந்தப் புதிய களத்நத அெர்கள் அனுபெிப்பார்கள் என்பநத நான் 

அறிமென். 

    -  வராவீனா சான்ட்மடாஸ், பிராந்திய கவுன்சிைர், ொர்டுகள் 1 & 5; தநைெர், சமுதாய மசநெகள், 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“அநனத்து குடியிருப்பாளர்களின் ொழ்க்நகத் தரத்நத மேம்படுத்தும் ெநகயிைான முதலீட்நட 

ப்ராம்ப்ட்டனுக்கு வகாண்டு ெருெதற்கு நகர அலுெைர்கள் அர்ப்பணிப்பு வகாண்டுள்ளனர். புதிய ஜூடித் 

நநேன் கனவுகளின் களேனது நேது சமூகத்தில் மநரடி முதலீடாகும், மேலும் ப்ராம்ப்ட்டனுக்கு 

உடல்நைம் ேற்றும் ஆமராக்கிய ொய்ப்புகநள வகாண்டு ெருெதற்காக, ெளர்ச்சியில் எங்களுடன் 

பங்வகடுப்பெர்களுடன் வதாடர்ந்து பணியாற்றுமொம். 

- மடெிட் மபர்ாிக், தநைநே நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

"பீல் பகுதி ோணெர்களுக்கும் சமூகத்திற்கும் எளிதில்  அணுகக்கூடிய மபஸ் பால் டயேண்ட் 

ெடிெ ெிநளயாட்டுக் களத்நத வகாண்டு ெந்ததில் ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் ேற்றும் மஜய்ஸ் மகர் 

அறக்கட்டநளயுடன் கூட்டு மசர்ெதில் நாங்கள் வபருேிதம் வகாள்கிமறாம். இது மபான்ற 

திட்டப்பணிகள், சம்பந்தப்பட்ட அநனெருக்கும் வபாிய தாக்கத்நத ஏற்படுத்துகின்றன, மேலும் 

ஆமராக்கியம் ேற்றும் ஆமராக்கியத்நத ஊக்குெிக்கும் ஒரு சிறந்த ெசதியநேப்புக்கான 

அணுகநைக் வகாண்டுெருெதற்கான அநனத்து ேகத்தான முயற்சிகளுக்கும் நாங்கள் 

நன்றிக்கடன்பட்டெர்களாக இருக்கிமறாம்." 

- ராஷ்ேி ஸ்ெரூப், கல்ெி இயக்குனர், PDSB 

”புதிய ஜூடித் நநேன் கனவுகளின் களத்தில் மபஸ்பால் ெிநளயாட்டின் மூைம் அநனத்து திறன் ெநக 

குழந்நதகள் ேற்றும் இநளஞர்களும் முக்கியோன ொழ்க்நகத் திறன்கநளக் கற்றுக்வகாள்ெதற்கான 

ொய்ப்நப ெிநரெில் வபறுொர்கள் என்பதில் மஜய்ஸ் மகர் அறக்கட்டநள ேிகவும் பரெசோக உள்ளது. 

இந்தத் திட்டத்நத உயிர்ப்பித்ததற்காக ஜூடித் நநேன் மேல்நிநைப் பள்ளி, மேயர் ப்ரவுன், ப்ராம்ப்ட்டன் 

நகரம் ேற்றும் பீல் ோெட்ட பள்ளி ொாியம் ஆகியநெ அடங்கிய அபாரோன குழுநெ நான் அங்கீகாிக்க 

ெிரும்புகிமறன். இந்த டயேண்ட் ெடிெ சதுக்கத்நதப் பயன்படுத்தும் ோணெர்களின் சிறந்த 

முயற்சிகநளக் வகாண்டாடவும், ெரும் ஆண்டுகளில் இந்தத் திட்டம் ஏற்படுத்தும் மநர்ேநறயான 

தாக்கத்நதக் காணவும் நாங்கள் காத்திருக்கிமறாம்.” 

- ராபர்ட் ெிட்ச்வசல், வசயல்பாட்டு இயக்குனர், மஜய்ஸ் மகர் ஃபவுண்மடஷன் 
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கனடா நாட்டில் ேிக ெிநரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 700,000 ேக்கநளயும் 75,000 

ெணிக அநேப்புக்கநளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுேக்கநள ேனத்தில் நெத்மத 

வசய்கின்மறாம். பைதரப்பட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு மசர்க்கின்றனர், முதலீட்நட நாங்கள் ஈர்க்கிமறாம், 

வதாழில்நுட்பாீதியில் ேற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிைான புதுநேப் பநடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிமறாம். பாதுகாப்பான, நிநைத்து நிற்கெல்ை ேற்றும் வெற்றிகரோன  ஆமராக்கியேிக்க ஒரு நகநரக் 

கட்டநேப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பாநதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிமறாம்.  Twitter, Facebook, ேற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

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

 

 

 
ஊடக வதாடர்பு 

 ப்ரப்ஜோத் னேந்த் 

ஒருங்ேினணப்பாளர், ஊேேம் & சமுதாய ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியான தேவல்பதாேர்பு  

ப்ராம்ப்ட்ேன் நேரம் 

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