
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                    

 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் மாநகரம் சந்திர புத்தாண்டினைக் க ாண்டாடுவதுடன்  

புலி  

ஆண்டினை வரவவற் ிறது 

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஜைவாி 24, 2022) – சந்திர புத்தாண்டினைக் க ாண்டாடவும் புலி வருடத்தினை 

வரவவற் வும் சமுதாயத்திைனர ப்ராம்ப்ட்டன் மாந ரம் அனைக் ிறது; இது வநாிலும் மற்றும் ஆன்னைன் 

நி ழ்ச்சி ள் மூைமா வும் 2022, பிப்ரவாி 1 ஆம் வததி துவங்கு ிறது. 2022 ஆண்டு புலி ஆண்டா  -

அதாவது வலினம, அதிர்ஷ்டம் மற்றும் நம்பிக்ன னய எடுத்தியம்பும் வன யிலான ஆண்டாக 

குறிக் ப்படு ிறது.  

 

சந்திர புத்தாண்டு  னைச் சதுக் ம் 

கடய்லி னடம்ஸ் சதுக் ம், 33 க்வீன் ஸ்ட்ாீட் கவஸ்ட் 

பிப்ரவாி 2 – 14  

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் சீன ெர்த்தக சங்கத்துடன் கூட்டு சசர்ந்து, கனடிய பாரம்பாியம் மற்றும் கிழக்காசிய 

கலாச்சாரத்ததக் வகாண்டாடுகிற நகர் மன்றத்திற்கு வெளியிலாக வடய்லி தடம்ஸ் சதுக்கத்தில் தற்காலிக 

வபாதுமக்கள் கதலக் கண்காட்சி காட்சி அதமக்கப்படும்.  பிப்ரொி 2 முதல் 14 ெதர நதடவபறுகின்ற 

இந்தக் கண்காட்சியில் உள்ளூர் கதலஞர்களாகிய அபிசயாலா இசடாவு (Abiola Idowu), காவ்லா சித்திக் 

(Khaula Siddique), ஸ்காட் கிென் (Scott Given) மற்றும் க்றிஸ் முனுசாமி ஆகிசயாாின் பதடப்புக்கள் 

இடம்வபறும். 

 

சந்திர புத்தாண்டு வமய்நிகர் வகாண்டாட்டங்கள்  

சந்திர புத்தாண்டிதனப் பற்றி சமுதாயத்தினர் சமலும் அறிந்துவகாண்டு, வகாண்டாடும் ெதகயில் 

பிப்ரொி 1-14 ஆகிய நாட்களில் நகர நிர்ொகம் ஆன்தலன் வகாண்டாட்டம் ஒன்றுக்கு உபசாிப்பு 

வசய்யும்; இந்தக் வகாண்டாட்டம் ஒவ்வொரு கதலஞாின் சுய தூண்டுதல் மற்றும் வசய்முதற வீடிசயா 

சபட்டிகள் மற்றும் கிழக்காசிய நாடுகளின் பாரம்பாிய நிகழ்ச்சிகதளயும் வகாண்டிருக்கும்.  

 

சந்திர புத்தாண்டுக் வகாண்டாட்டம் பற்றி சமலும் அறிய ெருதக புாியவும்: brampton.ca/lunarnewyear 

 

https://abiolaidowu.com/
https://abiolaidowu.com/
https://khaulasiddique.com/
https://khaulasiddique.com/
https://khaulasiddique.com/
https://scottgivengallery.com/#close
https://scottgivengallery.com/#close
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Pages/Lunar-New-Year.aspx


 

 

நிகழ்ச்சிக்கு நிதியாதாரம் அளிப்பெர்களாகிய அல்சகாமா மல்கதலக்கழகம் மற்றும் ஆர் பி சி (RBC) 

ஆகிசயாாின் வபருந்தன்தமக்காக ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் அெர்களுக்கு நன்றி கூறிக்வகாள்கிறது. 

 

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

“ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் சார்பாக, ஆசராக்கியமான ெளமான ஒரு ஆண்டிற்காக நான் 

ொழ்த்துகிசறன். நாம் புலி-க்கான ஆண்டில் நுதழதகயில், ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் வடய்லி தடம்ஸ் 

சதுக்கத்தில் காட்சிக்கு தெக்கப்பட்டுள்ள இந்த பிரமிக்கத்தக்க வபாதுமக்களுக்கான கதலக் 

கண்காட்சியுடன் சந்திரப் புத்தாண்டிதனயும் ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் பல தரப்பட்ட தன்தமதயயும் 

வகாண்டாடுெது அருதமயான ெிஷயமாகும். குங் வெய் ஃபட் ச்சசாய் (Kung Hei Fat Choy)!” 

- சபட்ாிக் ப்ரவுன், சமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“ப்ராம்ப்ட்டன் ஒரு பலகலதெ நகரம், நிகழ்ச்சிகதளயும் சமுதாயத்தினருக்கான பங்களிப்புக்கதளயும் 

வகாண்டாடுெதில் நாங்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சியதடகிசறாம். சந்திரப் புத்தாண்டிதனக் வகாண்டாடுகின்ற 

ஒவ்வொருெருக்கும் எனது ொழ்த்துக்கள் மற்றும் 2022 ஆண்டு அதனெருக்கும் நல்ல அதிர்ஷ்டம் 

வகாண்டு ெரட்டும்.” 

- ெர்கிரத் சிங், நகர கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 9 & 10; ததலெர், வபருநிறுென சசதெகள், 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் சிறப்பு ொய்ந்தாக இருக்கிறவதன்றால் அதன் பலதரப்பட்ட சமுதாயசம அதற்குக் 

காரணமாகும். நமது பணியாளர்கள் மற்றும் பரந்துபட்ட சமுதாயத்தினருக்கு மகிச்சிகரமான சந்திர 

புத்தாண்டு ொழ்த்துகள் மற்றும் 2022 ஆம் ஆண்டில் நல்ல ஆசராக்கியத்துடன் ொழவும் ொழ்த்துக்கள்.” 

- சடெிட் சபர்ாிக், ததலதம நிர்ொக அலுெலர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

-30- 

 

 

கனடா நாட்டில் மிக ெிதரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 700,000 மக்கதளயும் 75,000 

ெணிக அதமப்புக்கதளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுமக்கதள மனத்தில் தெத்சத 

வசய்கின்சறாம். பலதரப்பட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு சசர்க்கின்றனர், முதலீட்தட நாங்கள் ஈர்க்கிசறாம், 

வதாழில்நுட்பாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுதமப் பதடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிசறாம். பாதுகாப்பான, நிதலத்து நிற்கெல்ல மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆசராக்கியமிக்க ஒரு நகதரக் 

கட்டதமப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பாததயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிசறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

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

 

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


 

 

 

 

ஊடக வதாடர்பு  

ப்ரப்ச ாத் தகந்த் 

ஒருங்கிதணப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாய  ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியான தகெல் வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்   

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