
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

 

 

ஒலிம்பிக் தங்கப்பதக்கம் வென்ற  

ஆஷ்லீ லாரன்ஸ் மற்றும் கவடய்ஷா புச்சானன்  

ஆகிய இருெரரக் கவுரப்படுத்த ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் ரமதானங்களுக்கு 

அெர்கள் வபயரரச் சூட்டுகிறது 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (டிசம்பர் 21, 2021) – இன்ரறய தினம், மமயர் மபட்ாிக் ப்ரவுன், நகர்மன்ற 

உறுப்பினர்கள், ப்ராம்ஸ் யுரனட்வடட் வபண்கள் ஸாக்கர் கிளப் மற்றும் ஒலிம்பிக் தங்கப்பதக்கம் 

வென்ற ஆஷ்லீ லாரன்ஸ் மற்றும் கவடய்ஷா புச்சானன்  ஆகிமயார் ஒன்று மசர்ந்து  கிவரடிட்ெியூ 

சாண்டல்வுட் பூங்காெில் உள்ள ஆஷ்லீ லாரன்ஸ் மற்றும் கவடய்ஷா புச்சானன்  ரமதானங்களுக்கான 

அறிெிப்பு பலரகயின் திரர ெிலக்கி சமர்ப்பித்தனர். ப்ராம்ப்ட்டன் நகர ஸாக்கர் ெிரளயாட்டு 

வீரர்களாகிய ஆஷ்லீ லாரன்ஸ் மற்றும் கவடய்ஷா புச்சானன்  ஆகிய இருெரும் கனடா நாட்டு அணிக்கு 

மடாக்கிமயா 2020 ஒலிம்பிக்ஸ்-இல் முன்னணி ெகித்து தங்கப்பதக்கம் வெல்ல ெழி ெகுத்தார்கள். 

மடாக்கிமயா 2020 ஒலிம்பிக்ஸ்-இல் கனடா நாட்டின் சார்பாக ஆறு ஸாக்கர் மபாட்டிகளிலும் துெக்கம் 

வசய்து, அெற்றில் நான்கில் முழு மநரமும் ெிரளயாடினார்கள். லாரன்ஸ் என்ற வபண் 15 ெயது மட்டுமம 

இருக்கும்மபாது கனடாெில் 2010 FIFA U-17 உலக மகாப்ரப  மபாட்டியில் பங்கு ெகித்த பின்னர்    

CONCACAF சாம்பியன்ஷிப் மபாட்டி மற்றும் 17 வயதுக்கும் குறைவானவர்களுக்கான  FIFA வபண்கள் 

உலக மகாப்ரப 2012 இல் தறைறை வகித்தார். அவர் இரண்டு (2011-12) முறை 17 வயதுக்கும் 

குறைவான கனடா நாட்டு விறையாட்டு வீரராக பெயர் குைிப்ெிடப்ெட்டார். மைலும் பதாிந்து பகாள்ை 

இங்கு கிைிக் பெய்க. 

மடாக்கிமயா 2020 ஒலிம்பிக்ஸ்-இல் கனடா அணிக்கான இரண்டு மொட்டிகைிலும் முழுமநரமும் 

புச்ொனன் விறையாடினார். கனடாவுக்கு தங்கப்ெதக்கம் பவன்று தந்ததுடன், தனது கணக்கிற்கு 

பைாத்தம் 600 நிைிடங்கள் மொட்டிகைில் தறைறை வகித்த பெருறை பெற்ைார். 2015 ஆம் ஆண்டில்  FIFA 

பெண்கள் உைக மகாப்றெயின் ைிக இைம் வயது பகாண்ட விறையாட்டு வீரராக திகழ்ந்த இவர்  உைக 

மகாப்றெ இைம் விறையாட்டு வீரர் விருதுக்கு பெயர் குைிப்ெிடப்ெட்டதுடன் FIFA Ballon D’Or க்காகவும் 

பெயர் குைிப்ெிடப்ெட்டார்; மைலும் 2015 ஆம் ஆண்டின் கனடா நாட்டு பெண் விறையாட்டு வீரர் எனவும் 

பெயர் பெற்ைார். கூடமவ 2017 ைற்றும் 2020 ஆண்டுகைிலும் கனடா நாட்டு விறையாட்டு வீரர் எனும் 

கவுரவம் அறடந்தார்.  மைலும் பதாிந்து பகாள்ை இங்கு கிைிக் பெய்க.  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Folympic.ca%2Fteam-canada%2Fashley-lawrence%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Ca173b605b2ca45611c8c08d9c4db8821%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637757269427196891%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=UHnY4LaNWM3ZCEzlR6f3fq0xnfCovlClxobJDT0YzB8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Folympic.ca%2Fteam-canada%2Fashley-lawrence%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Ca173b605b2ca45611c8c08d9c4db8821%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637757269427196891%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=UHnY4LaNWM3ZCEzlR6f3fq0xnfCovlClxobJDT0YzB8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Folympic.ca%2Fteam-canada%2Fashley-lawrence%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Ca173b605b2ca45611c8c08d9c4db8821%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637757269427196891%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=UHnY4LaNWM3ZCEzlR6f3fq0xnfCovlClxobJDT0YzB8%3D&reserved=0


 

 

விறையாட்டுப் மொட்டிகைில் இறைஞர்களுக்கு ஆதரவைிக்க ப்ராம்ப்ட்டன் பொழுதுமொக்குத் துறை 

அர்ப்ெணிப்பு பகாண்டுள்ைது. நகர நிர்வாகைானது ெைதரப்ெட்ட ஆரம்ெ நிறை வைர்ச்ெி பகாடுக்கக் 

கூடிய  மொகிை மொக்கில் ெிரளயாடக்கூடிய ைற்றும் ெதிவு பெய்து ெிரளயாடக்கூடிய விறையாட்டு 

நிகழ்ச்ெிகறை வழங்குகிைது; இது, தடகை விறையாட்டுக்கைில் குழந்றதகள் ைற்றும் இறைஞர்கறை 

ஊக்குவிக்க அர்ப்ெணிப்பு பகாண்டுள்ைது. நகர நிர்வாகம் ப்ராம்ப்ட்டனில் இருக்கின்ை ஒன்றுக்வகான்று 

இறணந்த இறைஞர் விறையாட்டுக் குழுக்களுக்கு ெிரதிநிதித்துவம் பெய்கின்ை ப்ராம்ப்ட்டன் ஸ்மொர்ட் 

அல்றையன்ஸ் [Brampton Sport Alliance (BSA)] உடன் ஒருங்கிறணப்பு பெய்கிைது. இந்த இறைஞர் 

விறையாட்டுக்குழுக்களுக்கு BSA குரல் பகாடுப்ெதுடன், தன்னார்வ அடிப்ெறடயிைான இறைஞர் 

விறையாட்டு அறைப்புகள் எதிர்பகாள்ளும் பொதுவான ெவால்களுக்கு தீர்வுகறையும் வழங்குகிைது. 

இங்கு மைலும் அைிந்துபகாள்ைவும்: www.brampton.ca/recreation. 

அைிஞர் கூற்றுக்கள் 

" ப்ராம்ப்ட்டன்ொசிகளாக இருக்கின்றெர்களும் மற்றும் ஒலிம்பிக் தங்கப் பதக்கம் வென்றெர்களுமான  

ஆஷ்லீ லாரன்ஸ் மற்றும் கவடய்ஷா புச்சானன் ஆகிமயாாின் வபயரர இந்த ரமதானங்களுக்கு 

சூட்டுெதில் ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்தின் சார்பாக நாங்கள் மிகவும் வபருரமப்படுகிமறாம். லாரன்ஸ் மற்றும் 

புச்சானன் ஆகிமயார் திறரமயான, கடின உரழப்பாளிகளாெர்; மமலும் எங்கள் வபாிய நகரத்திற்கு ஒளி 

பாய்ச்சிய மதிப்பிற்குாிய ெிரளயாட்டு வீரர்கள் ஆெர்.  

- மபட்ாிக் ப்ரவுன், மமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“ஆஷ்லீ லாரன்ஸ் மற்றும் கவடய்ஷா புச்சானன் ஆகிமயார், எங்கள் சமூகத்திலும் அரதத் தாண்டியும், 

ெிரளயாட்டில் இரளஞர்கள் மற்றும் இளம் வபண்களுக்கு முன்மாதிாியாக உள்ளனர். இந்த வபண்கள் 

கால்பந்தாட்டத்தில் தங்களுரடய மதடலில் நம்பமுடியாத அர்ப்பணிப்ரபக் காட்டியுள்ளனர்; இது 

இன்ரறக்கு  அெர்கள் இப்படி வபருரம மிக்க ெிரளயாட்டு வீரர்களாக இருக்க ெழிெகுத்தது; மமலும் 

தங்கப்பதக்கத்ரத கனடாெிற்கும் - ப்ராம்ப்ட்டனுக்கும் வகாண்டு ெந்தது! 

- வராவீனா சான்ட்மடாஸ், பிராந்திய கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 1 & 5; தரலெர், சமுதாய மசரெகள், 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

"வசன்ற மகாரடப்பருெத்தில், மடாக்கிமயா 2020 ஒலிம்பிக்கில் கனடா அணி தங்கப் பதக்கத்ரத 

வெல்ெதற்கு உதெியதன் மூலம், ஆஷ்லீ லாரன்ஸ் மற்றும் கவடய்ஷா புச்சானன் ஆகிமயார் கனடா 

நாட்டிற்கும் ப்ராம்ப்ட்டன் நகருக்கும் வபருரம மசர்த்துள்ளனர். கிவரடிட்ெியூ சாண்டல்வுட் பூங்காெில் 

உள்ள ஆஷ்லீ லாரன்ஸ் மற்றும் கவடய்ஷா புச்சானன் ரமதானங்களுக்குச் வசன்று ெிரளயாடி இந்த 

அற்புதமான இளம் வபண்கரளக்  வகாண்டாடுமாறு ஒவ்வொருெரரயும் நான் ஊக்குெிக்கிமறன்." 

http://www.brampton.ca/recreation


 

 

- சார்வமய்ன் ெில்லியம்ஸ், நகர கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 7 & 8; துரணத் தரலெர், சமுதாய மசரெகள், 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்  

"ஆஷ்லீ லாரன்ஸ் மற்றும் கவடய்ஷா புச்சானன் ஆகிமயார் கனடா மகளிர் மதசிய கால்பந்து அணியிமலா 

அல்லது அெர்களின் வதாழில் ொழ்க்ரகயிமலா மட்டும் முக்கிய பங்கு ெகித்திருக்கெில்ரல. பிராம்ஸ் 

யுரனட்டட் சாக்கர் கிளப் மற்றும் ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் பூர்வீக பரழய மாணெர்களாக, அெர்கள் 

வதாடர்ந்து தங்கள் சமூகங்களுக்கு மெண்டிய ெிஷயத்ரத திரும்பக் வகாடுக்கிறார்கள் மற்றும் உங்கள் 

கனவுகரள நனொக்க  ப்ராம்ப்ட்டனில் உள்ள புதிய தரலமுரற குழந்ரதகரள ஊக்குெிக்கிறார்கள். 

இரண்டு  ப்ராம்ப்ட்டன் கால்பந்து ரமதானங்களுக்கு மறுவபயர் சூட்டுெதன் மூலம் அெர்களின் 

சாதரனகரள அங்கீகாிப்பது, ப்ராம்ப்ட்டனில் உள்ள ஆயிரக்கணக்கான இளம் வபண்கள் மற்றும் 

சிறுெர்களுக்கு வதாடர்ந்து ஊக்கமளிக்கும் ஒரு முதலீடாகும்; அெர்களும் கூட கனடாவுக்கு 

பிரதிநிதித்துெம் வசய்து ஒலிம்பிக் தங்கப் பதக்கங்கரளப் வபற முடியும்! 

- வமலானீ ப்ராண்ட்லீ, வபாது மமலாளர், ப்ராம்ஸ் யுரனட்வடட் வபண்கள் ஸாக்கர் கிளப் 

"இந்த அங்கீகாரத்திற்கு இது உண்ரமயிமலமய ஒரு கவுரவைாகும். ஒரு கால்பந்து ரமதானத்திற்கு என் 

வபயாிடப்பட்டிருப்பது, புன்னறகக்கவும், ெிடாமுயற்சியாகவும், மெடிக்ரகயாகவும் இருக்கும்  புதிய 

தரலமுரற ெிரளயாட்டு வீரர்கரள நிரனக்க றவக்கிறது. எனமெ யார் களத்தில் இறங்கினாலும் அந்த 

தருணத்ரத ரசிப்பதும் மெடிக்ரக பார்ப்பதும்தான் முக்கிய குறிக்மகாளாக இருக்க மவண்டும் என 

நம்புகிமறன். ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்தில்தான் என் ெிரளயாட்டு  ஆரம்பித்தது, நான் உலகில் எங்கு 

இருந்தாலும் ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்தான் எப்மபாதும் என் வீடாகமெ இருக்கும். " “ 

- கபடய்ஷா புச்ொனன், ஒலிம்ெிக் தங்கப் ெதக்கம் பவன்ைவர், கனடா அணி 

 “இந்த வகௌரெத்திற்காக நான் மபட்ாிக் ப்ரவுன் மற்றும் ப்ராம்ப்ட்டன் நகருக்கு நன்றி வதாிெிக்க 

ெிரும்புகிமறன். ப்ராம்ப்ட்டனில் ெளர்ந்து ெிரளயாட இது என்ரன மீண்டும் பகாண்டு வருகிைது. இது 

ஒரு ெரகயில் நிறனவுகறைத் திரும்ெவும் பகாண்டு வரும் வழியாகும்; மற்றும் ப்ராம்ப்ட்டன் மற்றும் 

கனடாெில் ஒரு அரடயாளத்ரத வதாடர்ந்து உருொக்குமென் என்று நம்புகிமறன். இது அடுத்த 

தரலமுரறக்கான உாிரமயாகும்." 

- ஆஷ்லீ ைாரன்ஸ், ஒலிம்ெிக் தங்கப் ெதக்கம் பவன்ைவர், கனடா அணி 

 

 

 

 

 



 

 

 

கனடா நாட்டில் மிக ெிரரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 700,000 மக்கரளயும் 75,000 

ெணிக அரமப்புக்கரளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுமக்கரள மனத்தில் ரெத்மத 

வசய்கின்மறாம். பலதரப்பட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு மசர்க்கின்றனர், முதலீட்ரட நாங்கள் ஈர்க்கிமறாம், 

வதாழில்நுட்பாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுரமப் பரடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிமறாம். பாதுகாப்பான, நிரலத்து நிற்கெல்ல மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆமராக்கியமிக்க ஒரு நகரரக் 

கட்டரமப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பாரதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிமறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

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

 

 

 
ஊடக வதாடர்பு 

மைானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிரணப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாய ஈடுபாடு 

யுதிாீதியான தகெல்வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

