
 

 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

 

மூத்த குடிமக்களுக்கு ஆதரெளிக்க ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் புதிய ஒரு 

ஆன்லைன் லடரக்ட்டாிலய அறிமுகம் வெய்கிறது 

  

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஏப்ரல் 21, 2022) – ப்ராம்ப்ட்டன் நகர மக்களின் ெயதிற்கு ஏற்றபடியான 

வதாலைநநாக்குப்பார்லெக்கு நமலும் உதவும் ெலகயிலும், மற்றும் ெமுதாயத்தினருடனான உறவுகலள 

ெலுப்படுத்தவும் புதிய ஒரு ஆன்லைன் ஆதார ெளத்திலன ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் துெக்கியது. இந்த 

மூத்த குடிமக்களுக்கான புதிய ஆன்லைன் அகரொிலெ வபயர்ப்புத்தகமானது (சுருக்கமாக நகார்லெப் 

புத்தகம்),  மூத்த குடிமக்களுக்கான ஆதரவு நதடும் ெலகயிைான அகரொிலெ வபயர்ப் புத்தகமானது,  

மூத்த குடிமக்கள் மற்றும் அெர்கலளப் பராமாிப்பெர்களுக்குக் கிலடக்கும் ஆதாரெளங்கள் மற்றும் 

நெலெகள் என்வனன்னவென எளிதில் வதாிந்து வகாள்ெதற்கான ஒரு ஆன்லைன் கருெியாகும். 

 

இந்த அகரொிலெப் வபயர்ப் புத்தகத்தில் கிலடக்கும் ெிை ெிஷயங்கள்: 

• வீடு மற்றும் ெமூகத்திற்கான ஆதரவுகள் 

• நபாக்குெரத்து 

• ஆநராக்கியம் மற்றும் நல்ொழ்வு 

• நிதி மற்றும் அலத அலடெதற்கான ெழிகள் 

• மன நைம் 

• புதிதாக ெருநொர்க்கான ஆதரவுகள் 

 மார்ச் 2021 இல், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரமானது, அெரெர் ெயதுக்கு ஏற்ற ெிதமான ”நகரங்கள் மற்றும் 

ெமூகங்களுக்கான உைக சுகாதார அலமப்பின் (WHO) உைகளாெிய வநட்வொர்க்கில்” உறுப்பினரானது. 

வநட்வொர்க்கின் உறுப்பினர்கள் WHO அலமப்பின் ெயதுக்கு ஏற்ற ெிதமான அணுகுமுலறயின் 

மதிப்புகள் மற்றும் வகாள்லககலளப் பகிர்ந்து வகாள்கிறார்கள் மற்றும் அதலன மற்றெர்களும் புாிந்து 

வகாள்ள உதவுகிறார்கள்; அெரெர் ெயதுக்கு ஏற்ற சூழல்கலள உருொக்க உறுதியளிக்கிறார்கள் மற்றும் 

வநட்வொர்க்கில் தீெிரமாக பங்நகற்க ஒப்புக்வகாள்கிறார்கள். 

 

இந்த முதிநயார்களுக்கான ஆதாரெளக் நகார்லெப் புத்தகம், ெமூகப் பங்நகற்லப ஊக்குெித்தல், ெமூகத் 

தனிலமப்படுத்தலை இனம் கண்டு, அதற்கான தகெல் மற்றும் தகெல்வதாடர்புக்கான ஆதாரங்கலள 

ெழங்குெதன் மூைம் ப்ராம்ப்ட்டனின் மூத்த குடிமக்களுக்கு ஆதரெளிக்க உதவுகிறது; 



 

 

ப்ராம்ப்ட்டனின்  ெயதுக்கு ஏற்றெிதமான யுக்தி மற்றும் வெயல் திட்டத்தில் நகாடிட்டுக் காட்டப்பட்டுள்ள 

அலனத்து வபாருட்கள் பற்றிய ெிபரங்களும் ெழங்கப்படுகின்றன. 

ஆதாரெள நகார்லெப் புத்தகத்லத பைன் தரும்ெிதமாக ஆக்குெதற்கு துலையாக, கனடா அரொங்கத்தின் 

மூத்தகுடிமக்களுக்கான நியூ வ ாலரென்ஸ் திட்டத்திலிருந்து $20,575  வதாலகலய மானிய நிதியாக 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் வபற்றது. 

 

நகாெிட்-19 வதாற்றுநநாயிலிருந்து ெமூகம் வமல்ை வமல்ை மீண்டு ெருெதால், இந்தப் புதிய மூத்த 

குடிமக்களுக்கான ஆதாரெளக் நகார்லெப் புத்தகமானது, கிலடக்கக்கூடிய ஆதரவுச் நெலெகள் மற்றும் 

முக்கிய ெமூகத் வதாடுப்புள்ளிகள் பற்றிய தகெல்கலள அணுகுெதற்கு ெழி ெகுக்கும். 

மூத்தகுடி மக்களுக்கான ஆதாரெளக் நகார்லெப்புத்தகம் பற்றிய கூடுதல் தகெலுக்கு, 

brampton.ca/agefriendly ஐப் பார்லெயிடவும். 

நகார்லெப் புத்தகத்தில் காைப்படும் எந்த தகெலையும் மாற்று ெடிெத்தில் நெண்டுகிற 

குடியிருப்பாளர்கள், agefriendly@brampton.caக்கு மின்னஞ்ெல் அனுப்பைாம். 

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

“2006 ஆம் ஆண்டில், ப்ராம்ப்ட்டனில் 65 மற்றும் அதற்கு நமற்பட்ட ெயதுலடய சுமார் 34,000 நபர் 

ெெித்து ெந்தனர். அந்த எண்ைிக்லகயானது, 2016 ஆம் ஆண்டில், 66,000 ஆக அதிகாித்தது. 

ப்ராம்ப்ட்டனில் பிரமிக்கச் வெய்யும் ெலகயிைான முதியெர்கள் நம்மிலடநய உள்ளனர், அெர்களின் 

பங்களிப்புகள் நமது நகரத்லத வதாடர்ந்து ெலுப்படுத்துகின்றன. ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் ெமூகத்துடன் 

ஈடுபாடு வகாள்ெதற்கும் நமது மூத்தகுடிமக்களின் ொழ்க்லகலய நமம்படுத்துெதற்கும் உறுதிபூண்டுள்ளது. 

முதிநயார்களுக்கான இந்த புதிய ஆதாரெளக் நகார்லெப் புத்தகம், நமது ெயதான மக்களுக்கு முக்கிய 

இலைப்புகலள உருொக்கவும், வெழிப்பாக ொழவும் நதலெயான கருெிகலள ெழங்கும்." 

- நபட்ாிக் ப்ரவுன், நமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“ப்ராம்ப்ட்டன் ஒரு ஆநராக்கியமான மற்றும் பாதுகாப்பான நகரமாகும்; இங்கு நமது மூத்தகுடிமக்கள் 

வபாிதும் மதிக்கப்படுகிறார்கள், ஆதரெளிக்கப்படுகிறார்கள் மற்றும் ெமூகத்தில் வெயல்பாடு வகாண்ட 

பங்கு ெகிக்கிறார்கள். மிகப் பரெைான ெமூக ஈடுபாட்டின் மூைம், அலனெருக்கும் ெிறந்த ப்ராம்ப்ட்டலன 

அெர்கள் வதாடர்ந்து உருொக்கி ெருெதால், எங்கள் மூத்தகுடிமக்களாகிய அெர்களுக்கு ப்ராம்ப்ட்டன் 

ொர்ந்த தகெல்கலள ெழங்க இந்தப் புதிய மூத்தகுடிமக்களுக்கான ஆதாரெளக் நகார்லெப் புத்தகத்லத 

உருொக்கியுள்நளாம்.” 

https://www.brampton.ca/en/business/planning-development/policies-master-plans/age-friendly-brampton/pages/welcome.aspx
https://www.brampton.ca/en/business/planning-development/policies-master-plans/age-friendly-brampton/pages/welcome.aspx
mailto:agefriendly@brampton.ca


 

 

- மார்ட்டின் வமவடய்நராஸ், பிராந்திய கவுன்ெிைர், ொர்டுகள் 3 & 4; தலைெர், திட்டமிடல் மற்றும் 

நமம்பாட்டுத்துலற, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“ “2006 மற்றும் 2016 ஆண்டுகளுக்கு இலடயில், ப்ராம்ப்ட்டன் நகர மூத்தகுடிமக்களின் மக்கள் 

வதாலகயானது 196 ெதவீதம் ெளர்ந்துள்ளது மற்றும் இந்த அதிகாிப்பு வதாடர்கிறது. ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

அந்தந்த ெயதுக்கு ஏற்றெர்களுக்கான நகரத்லத உருொக்குெதற்கும், நமது ெயதான மக்கள் தங்கள் முதிர் 

ெயது காைத்தில் வெழிப்புடனும் இருக்கத் நதலெயான கருெிகள் மற்றும் ெளங்கலள ெழங்குெதற்கும் 

உறுதிபூண்டுள்ளது. 

- பால் நமார்ாிஸன், இலடக்காை தலைலம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

-30- 

கனடா நாட்டில் மிக விரைவாக வளர்ந்து வரும் நகைங்களில் ஒன்றான ப்ைாம்ப்ட்டன் தன் வசத்தில் 700,000 மக்கரளயும் 75,000 

வணிக அரமப்புக்கரளயும் ககாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் கசய்யும் ஒவ்கவாரு காாியத்திலும் க ாதுமக்கரள மனத்தில் ரவத்தத 

கசய்கின்தறாம்.  லதைப் ட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு வலு தசர்க்கின்றனர், முதலீட்ரட நாங்கள் ஈர்க்கிதறாம், 

கதாழில்நுட் ாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுரமப்  ரடத்தலில் முன்னணி வகிப் தற்கான  யணத்தில் நாங்கள் 

கசன்றுககாண்டிருக்கிதறாம்.  ாதுகாப் ான, நிரலத்து நிற்கவல்ல மற்றும் கவற்றிகைமான  ஆதைாக்கியமிக்க ஒரு நகரைக் 

கட்டரமப் தற்கான வளர்ச்சிப் ாரதயில் நாங்கள்  ங்கு வகிக்கிதறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியவற்றில் 

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

. 

 

 

 

 

ஊடக வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர பன்முக கைாச்ொர ஊடகம் 

multiculturalmedia@brampton.ca 
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