
 

 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

  

ெசந்தகாலம் மற்றும் ககாடடகாலங்களில் பூங்காக்கள் மற்றும் வ ாழுதுக ாக்கு 

இடங்களில் தன்னார்ெமாக  ணியாற்ற ெிரும்பு ெர்கடள ப்ராம்ப்ட்டன் நகர 

நிர்ொகம் கெடலக்காக ஆள் கசர்க்கிறது 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (மார்ச் 23, 2022) – மாநகரம் முழுக்கவுமாக உள்ள  பூங்காக்கள் மற்றும் 

வ ாழுதுக ாக்கு இடங்களில் தன்னார்ெமாக,  குதி கநரமாக  கெடல வசய்ய 

ஆர்ெமுள்ளெர்களுக்கு  ல ெடககளான  ரெசமூட்டும் கெடல ொய்ப்புக்கடள நகர நிர்ொகம் 

தன்னகத்கத வகாண்டிருக்கிறது. 

ப்ராம்ப்ட்டன் வ ாழுதுக ாக்கு டமயங்கள் 

ெரெிருக்கும் ெசந்தம் மற்றும் ககாடடப் ருெங்களில், ப்ராம்ப்ட்டன் வ ாழுதுக ாக்கு 

டமயங்களில்  ல தரப் ட்ட  ணியிடங்கள் உள்ளன; இதில் நீர் ெிடளயாட்டுக்கள், முகாம்கள், 

ொடிக்டகயாளர் கசடெகள், கட்டிடங்களில் இயக்க வசயல் ாடுகள் மற்றும்  லதும் அடங்கும். 

சமுதாய கநாக்கிலான சுற்றுச்சூழலில், ஆதரெளிக்கும் ெிதமான அணியுடன் கசர்ந்து 

 ணியாற்றுெடத, மகிழ்ச்சிகரமாக அனு ெியுங்கள்; இதில் தடளந்துவகாடுக்கும் ெடகயிலான 

 ணி கநரங்கள், ஊதியத்துடன் கெடலக்கான  யிற்சி, திறன் கமம் ாடு வசய்துவகாள்ளல், 

மற்றும் ெளர்ச்சிக்கான சந்தர்ப் ங்கள், தள்ளு டியுடன் கூடிய உறுப் ினராெதற்கான தகுதி 

அடடதல் ஆகியடெ அடங்கும்; அடனத்துக்கும் கமலாக எதிர்காலத்தில் கெடல ொய்ப்புக்காக 

ெிண்ணப் ிக்டகயில் தனக்கிருக்கிருக்கும் அனு ெத்டத வெளிக்காட்ட உதவும் ெடகயிலான 

சுயெிெரக் ககாடெயில் இந்த அனு ெம் தனித்து எடுத்துக் காட்டும் ெிதமாக இருக்கும்.  

கிடடக்கெிருக்கும் ொய்ப்புக்கள்  ற்றி கமலும் அறிந்துவகாள்ளுங்கள் மற்றும் ஏப்ரல் 9 ஆம் 

கததி நடடவ றெிருக்கின்ற கெடலொய்ப்புகளுக்கான கண்காட்சியில் நகாின் அலுெலர் 

ஒருெருடன் க சுங்கள். ெி ரங்கள் அறிய மற்றும் ெிண்ணப் ிக்க ெருடக 

தரவும்:  www.brampton.ca/rec-jobs. 

ப்ராம்ப்ட்டன் பூங்காக்கடள  ராமாித்தல் மற்றும் ெனம் க ணுதல் 

ப்ராம்ப்ட்டன் பூங்காக்கடள  ராமாித்தல் மற்றும் ெனம் க ணுதல் துடறயில், இந்த ெசந்தம், 

ககாடட, மற்றும் இடலயுதிர்காலப் ருெத்தில்,   காடுகள் அடமத்தல், கதாட்டக்கடல, 

கல்லடறத்கதாட்டம், கட்டுமானம் மற்றும் மாெட்ட  ராமாிப்பு க ான்ற  ணிகள்,  லெிதமான 

 குதி கநர மற்றும் தற்காலிக  ணியிடங்கள் கிடடக்கெிருக்கின்றன. 

http://www.brampton.ca/rec-jobs


 

 

ஆதரவு அளிக்கும் அணியுடன்  ணியாற்றி, திறந்த வெளிகளில்  ணி புாிெடத அனு ெித்து 

மகிழுங்கள்;  ருெகால வதாழிலாளி, பூங்கா  ராமாிப் ாளர், கதாட்டம் அடமப் ெர், மரம் 

ெளர்ப் ெர் க ான்ற  ணிகளில் உங்கள் திறடமகடளக் வெளிக்வகாணருங்கள். ெி ரங்கள் 

அறியவும், ெிண்ணப் ிக்கவும், ெருடக தரவும்:www.brampton.ca/employment. 

தன்னார்ெலருக்கான ொய்ப்புக்கள் 

ப்ராம்ப்ட்டன் ெிலங்குகளுக்கான கசடெகள், ப்ராம்ப்ட்டன் அெசரகால கமலாண்டம 

அலுெலகப்  ணி, ப்ராம்ப்ட்டன் வ ாழுதுக ாக்கு மற்றும் நிகழ்த்துகடல உள்ளிட்டெற்றில் 

 லதுடறகளிலும் தன்னார்ெலர்கடள ப்ராம்ப்ட்டன் நகர் நிர்ொகம் நாடுகிறது. 14 ெயது மற்றும் 

அதற்கு கமற் ட்கடார் இன்னும்  வதாிந்துவகாண்டு ெிண்ணப் ிக்க ெருடக 

தரவும்: www.brampton.ca/volunteers.  

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

“ப்ராம்ப்ட்டன் ொய்ப்புக்களுக்கான ஒரு  நகரமாகும்; நமது சமூகத்திற்கு கதடெயான கெடல 

ொய்ப்புக்கடள உருொக்க நாங்கள் கடடமப் ட்டுள்களாம். நாங்கள் எமது பூங்காக்கள் மற்றும் 

வ ாழுதுக ாக்கு இடங்களில்  ணியாற்றுெதற்காக, 2022 ெசந்தம் மற்றும் ககாடடக்கால 

 ணியமர்த்தலுக்கான  ிரச்சாரத்டத அறிமுகப் டுத்தியுள்களாம்; நீங்கள் கெடலொய்ப்பு 

கதடுகிறீர்கள் அல்லது தன்னார்ெத் வதாண்டு வசய்ய முன்ெருகிறீர்கள் என்றால், எங்களிடம் 

இருக்கும் ொய்ப்புக்களில் உங்களுக்கானடதத் கதட நான் ஊக்குெிக்கிகறன். " 

- க ட்ாிக் ப்ரவுன், கமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

"ப்ராம்ப்ட்டன் நகரமானது ொழ, கெடலவசய்ய மற்றும் ெிடளயாடுெதற்கான ஒரு மகத்தான 

இடமாகும். எங்கள் பூங்காக்கள் அல்லது வ ாழுதுக ாக்கு துடறகளில், ஆதரவு தரும் 

ெடகயிலான அணியின்  குதியாக இருங்கள், மற்றும் மதிப்புமிக்க திறன்கடளப் வ றுங்கள்  

மற்றும் 2022 ஆம் ஆண்டில் வெகுமதியளிக்கும் ெடகயிலான  ொய்ப்புக்கடள நகரம் 

முழுக்கவுமாகப் வ றுங்கள் 

- வராவீனா சான்ட்கடாஸ்,  ிராந்திய கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 1 & 5; தடலெர், சமூக 

கசடெகள், ப்ராம்ப்ட்டன்  

  

"இந்த ெசந்தம் மற்றும் ககாடடப்  ருெத்தில்  ப்ராம்ப்ட்டன் பூங்காக்கள் மற்றும் வ ாழுதுக ாக்கு 

துடறயில்  ல ெிதமான  ணியிடங்கள் எங்களிடம் உள்ளன. தன்னார்ெத் வதாண்டர்களுக்கும் 

http://www.brampton.ca/employment
http://www.brampton.ca/volunteers


 

 

எங்களிடம் ொய்ப்புகள் உள்ளன. நமது நகரத்டத ஆகராக்கியமாக, வசயல் ாடுள்ளதாக மற்றும் 

 ாதுகாப் ானதாக டெக்க உதவுெதற்காக ெிண்ணப் ிக்கவும். " 

- சார்வமய்ன் ெில்லியம்ஸ், நகர கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 7 & 8; துடணத் தடலெர், சமூக 

கசடெகள், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

"ப்ராம்ப்ட்டன் நகரமானது  ன்முகமான, ெிடரொக ெளர்ந்து ெருகின்ற சமுதாயத்திற்கு 

கசடெயளிப் தற்கான ஒரு அருடமயான அணிடயத் தன்னகத்கத வகாண்டுள்ளது. இந்த 

ெசந்தம் மற்றும் ககாடடப் ருெம் மற்றும் ஆண்டு முழுெதிலுமாக தங்கள்  ங்கிடன 

வெற்றிகரமான ஆற்றக் கூடிய ெிண்ணப் தாரர்கடள ெரகெற் தற்கு நாங்கள் 

காத்திருக்கிகறாம். " 

-  ால் கமார்ாிஸன், இடடக்கால தடலடம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்  
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கனடா நாட்டில் மிக ெிடரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 700,000 மக்கடளயும் 75,000 

ெணிக அடமப்புக்கடளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வ ாதுமக்கடள மனத்தில் டெத்கத 

வசய்கின்கறாம்.  லதரப் ட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு கசர்க்கின்றனர், முதலீட்டட நாங்கள் ஈர்க்கிகறாம், 

வதாழில்நுட் ாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுடமப்  டடத்தலில் முன்னணி ெகிப் தற்கான  யணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிகறாம்.  ாதுகாப் ான, நிடலத்து நிற்கெல்ல மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆகராக்கியமிக்க ஒரு நகடரக் 

கட்டடமப் தற்கான ெளர்ச்சிப் ாடதயில் நாங்கள்  ங்கு ெகிக்கிகறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

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

 

ஊடக வதாடர்பு 

ப்ராம்ப்டன் நகர  ன்முக கலாச்சார ஊடகம் 

multiculturalmedia@brampton.ca 
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