
 

 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

  

 கறுப்பர் மீதான  இனவெறி எதிர்ப்பு பற்றிய சுயசார்பான வெளியார் மூன்றாம் 

தரப்பு மீள்பார்வெவயத் வதாடர்ந்து நகர நிர்ொகம் சில பாிந்துவரகவள 

வசயல்படுத்த உள்ளது 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (மம 5, 2022) –ஊழியர்கள் மற்றும் குடியிருப்பாளர்கள் தங்கள் திறவன 

எட்டிப்பிடித்து வசழிக்க இயலச் செய்கின்ற ப்ராம்ப்ட்டன் நகரமானது, பாதுகாப்பான, 

அணுகக்கூடிய, இனவெறி-எதிர்ப்பு மற்றும் அவனெவரயும் உள்ளடக்கிய சூழவல உருொக்க 

வதாடர்ந்து நடெடிக்வக எடுத்து ெருகிறது.  

கடந்த ொரம், நகரத்தில் உள்ள கறுப்பர் இன ஊழியர்களின் அனுபெங்கள் பற்றிய சுயசார்பான 

ஒரு மதிப்பாய்ெின் முடிவுகவளப் பற்றி ெிொதிக்க, நகரசவபயினர் பங்மகற்ற ஒரு ப்யிற்ெிப் 

பட்டவற மற்றும் ஒரு பணியாளர் டவுன் ஹால் ஆகியெற்வற நகர நிர்ொகம் நடத்தியது; இதில் 

பாகுபாடு காட்டும் ெவகயில் வபறும் அனுபெங்கள் மற்றும் பழக்கெழக்கங்கள் இன்னமும் 

இருந்துவகாண்டிருப்பது, மற்றும் அதன் பரெல் ஆகியெற்வற மதிப்பிடுெதற்கான 

செய்முவறகள், வகாள்வககள் மற்றும் வசயல்முவறகவள மதிப்பாய்வு வசய்ெதுவும் அடங்கும்.  

2020 இவலயுதிர்காலத்தில் வதாடங்கிய பணியுடன், வெளியார் மூன்றாம் தரப்பு மீள்பார்வெவய 

மமற்வகாள்ெதற்காக ெில்லியம்ஸ் மனிதெளச் சட்ட அவமப்வப (Williams HR Law) நகர 

நிர்வாகம் தக்கவெத்துக் வகாண்டது. இந்த மீள்பார்வவயில் நகர ஊழியர்களின் மநரடி, 

மவறமுக, நுட்பமான மற்றும் புவையயாடிப்யபான பாகுபாடுகள் மற்றும் கறுப்பர் மீதான 

இனசவறி எதிர்ப்புக்கான வெளிப்பாடுகள் வதாடர்பான அனுபெங்கள் மற்றும் அெதானிப்புகள் 

மீது கெனம் வசலுத்தப்பட்டது. 

பங்மகற்பாளர் மநர்காணல்கள் மற்றும் ெம்பந்தப்பட்ட ஆெணங்களில் இருந்து மசகாிக்கப்பட்ட 

தகெல்களின் அடிப்பவடயில்,  பணியாளர் அனுபெங்கள் மற்றும் பணியிடத்தில் கறுப்பர் மீதான 

இனவெறி எதிர்ப்பு வதாடர்பான அெதானிப்புகளின் மதிப்பீட்டின் ெிவளொக 26 முக்கிய 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Equity-Office/Documents/Dec.17.2021%20-%20City%20of%20Brampton%20-%20EDI%20Review%20-%20Executive%20Summary%20-%20FINAL.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Equity-Office/Documents/Dec.17.2021%20-%20City%20of%20Brampton%20-%20EDI%20Review%20-%20Executive%20Summary%20-%20FINAL.pdf


 

 

கண்டறிதல்கள் ெில்லியம்ஸ் மனிதெள சட்ட அவமப்பிற்கு கிவடத்தன. பின்ெரும் ெவககளின் 

கீழாக கண்டறிதல்கள் பதிவு வசய்யப்பட்டன: 

• இனாீதியான பைந்த தன்வம 

• பணியிட சூழல் மற்றும் கலாச்ொைம் 

• ஆட்கவைப் பணியமர்த்தும் சகாள்வககள் மற்றும் பழக்கங்கள் 

• சதாழில்பாவதயில் முன்யனற்றம் 

• EDI பயிற்ெியைிப்பு மற்றும் சகாள்வககள் 

• ஏற்சகனயவ இருக்கின்ற EDI முன் முயற்ெிகள் 

• அவடயாைம் அடிப்பவடயிலான தைவுகள் யெகாிப்பு 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்தின் சமத்துவ அலுெலகம் மற்றும் மனித ெளப் பிாிவுகள் இவணந்து,  நகர 

ஊழியர்கள் மற்றும் உள்ைக பங்குதாரர்களுடன் யெர்ந்து, நகரத்தில் உள்ள சமத்துெம், 

பன்முகத்தன்வம, அவனவவையும் உள்ளடக்கும் தன்வம மற்றும் இனவெறி எதிர்ப்பு 

ஆகியவற்றுக்கு தீர்வு காணும் அடுத்த நடெடிக்வககவளத் வதாிெிக்க, ஒரு வசயல் திட்டத்வத 

உருொக்க முன்மனாக்கி நகர்த்த கூட்டாக செயல்படும். 

 

ெமத்துவ அலுவலகம் பற்றி 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரமானது, தனது  பணியாளர்கள் மற்றும் குடிமக்களுக்கு மசவெ வசய்ெதற்காக 

ஒரு சமத்துவ அலுெலகத்வத தன் வெம் சகாண்டிருக்கக் கூடிய பலகலவவ நகைம் ஆகும். டிசம்பர் 

2020 இல் நிறுெப்பட்ட இந்த ெமத்துவ அலுெலகம், அவனத்து தனிநபர்களும் நியாயமான 

மற்றும் சமமான முவறயில் நடத்தப்படுெவத உறுதி வசய்ெதற்கும், நகரத்தின் உள்மளயும் அதன் 

குடியிருப்பாளர்களுக்கும் இணக்கமான சூழவல மமம்படுத்துெதற்கும்  என வசயல்படுகிறது. 

ஜூன் 2020 இல், கறுப்பின ஆப்பிாிக்க மற்றும் காீபியன் சமூக, கலாச்சார வபாருளாதார 

அதிகாரமளித்தல் மற்றும் கறுப்பர் மீதான இனவெறி எதிர்ப்பு பிாிவெ உருொக்குெதற்கான ஒரு 

பிமரரவணக்கு நகைெவப ஒப்புதல் அளித்தது. அப்மபாதிருந்து, கறுப்பின ஆப்பிாிக்க மற்றும் 

காீபியன் சமூக, கலாச்சார வபாருளாதார அதிகாரமளித்தல் மற்றும் கறுப்பர் மீதான இனவெறி 

எதிர்ப்பு அலகு ஆகியெற்வற சமத்துவ அலுெலகத்துடன் ஒருங்கிவணக்க ஒரு தீர்மானத்வத 

நகைெவப நிவறமெற்றியது, இது, பன்முகத்தன்வம, சமத்துெம், அவனவவையும் உள்ளடக்குதல் 

மற்றும் இனவெறிக்கு எதிரான நகரத்தின் உறுதிப்பாட்வட மமம்படுத்துகிறது. 



 

 

சமத்துவ அலுெலகம் பற்றிய யமலும் தகவல்கள் Brampton.ca இல் கிவடக்கின்றன. 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

“ப்ராம்ப்ட்டன் ஒரு பலகலவவ நகைம் ஆகும், மமலும் நகரத்தில் உள்ள எங்கள் திட்டங்கள், 

மசவெகள் மற்றும் முன்முயற்சிகள் அவனத்திலும் பன்முகத்தன்வம, சமத்துெம் மற்றும் 

அவனவவையும் உள்ளடக்குதல் ஆகியவற்வற வதாடர்ந்து உட்வபாதிவு செய்ய நாங்கள் 

அர்ப்பணிப்பு சகாண்டுள்மளாம். ஒரு நிறுெனமாக நாங்கள் வபரும் முன்மனற்றம் 

அவடந்திருந்தாலும், கறுப்பர் மீதான இனவெறி எதிர்ப்பு மீதான சுயொர்பான மூன்றாம் 

தரப்பினாின்  மீள்பார்வவயானது, அவமப்பு ாீதியிலான மற்றும் நிறுென ாீதியிலான 

மாற்றத்வதக் வகாண்டுெருெதற்கு இன்னும் நாங்கள் வசய்ய மெண்டிய பணிகள் நிவறய 

உள்ளன என்பவதக் காட்டுகிறது. அவனெரும் நியாயமான மற்றும் சமத்துவமான முவறயில் 

நடத்தப்படுெவத உறுதிவசய்ய, நாம் அவனெரும் ஒன்றிவணந்து, சதாடர்ந்து தவடகவளத் 

தகர்ப்மபாம். 

- யபட்ாிக் ப்ைவுன், யமயர், ப்ைாம்ப்ட்டன் நகைம் 

“ப்ராம்ப்ட்டன் நகர சவபக்கு மதர்ந்வதடுக்கப்பட்ட முதல் கறுப்பினப் வபண் என்ற முவறயில், 

எங்கள் சமூகம் முழுெதும் பணியாளர்கள் மற்றும் குடியிருப்பாளர்களுக்கு பாதுகாப்பான, 

அணுகக்கூடிய, இனவெறிக்கு எதிரான மற்றும் அவனவவையும் உள்ளடக்கிய சூழவல 

உருொக்க ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் வதாடர்ந்து நடெடிக்வக எடுத்து ெருெவதப் பற்றி நான் 

வபருவமப்படுகிமறன். இந்த மூன்றாம் தரப்பினர் மதிப்பாய்வானது, பன்முகத்தன்வம, 

சமத்துெம், அவனவவையும் உள்ளடக்குதல் மற்றும் இனவெறி ஆகியெற்வறக் வகயாளத் 

வதாடங்கியுள்ள நிவலயில், எங்களுக்கு இன்னும் அதிகமான மெவலகள் உள்ளன என்பவதக் 

காட்டுகிறது. முவறயான பாகுபாடுகவள நிெர்த்தி வசய்ெதற்கும், இனவெறிக்கு எதிரான 

பணிச்சூழவல உருொக்குெதற்கும் எங்கள் வசயல் திட்டத்வத மமம்படுத்துெதில் நாங்கள் 

முன்மனறிச் வசல்லும்மபாது நகரசவபயும் அதன் ஊழியர்களும் வதாடர்ந்து ஒத்துவழப்பார்கள். 

- சார்மமய்ன் ெில்லியம்ஸ், நகர கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 7 & 8, ப்ைாம்ப்ட்டன் நகைம் 

  

“ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்தில் உள்ள கறுப்பினப் பணியாளர்களின் அனுபெங்கள் என ெரும் மபாது, 

அவதப் பற்றிக் மகட்பதற்கும், கற்றுக்வகாள்ெதற்கும், ெழிநடத்துெதற்கும் நாங்கள் 

http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/equity-office/Pages/Welcome.aspx


 

 

கடவமப்பட்டுள்மளாம்; மற்றும் இந்த மூன்றாம் தரப்பினர் மீள்பார்வெயானது, எங்கள் பணியிட 

கலாச்சாரத்வத நிெர்த்தி வசய்ெதற்கான வதளிொன பாவதவயக் காட்டுகிறது. ஒரு அவமப்பாக 

இருந்தபடி, நாங்கள் மசவெ வசய்யும் சமூகத்வதப் பிரதிபலிக்கும் ெவகயில் பலதரப்பட்ட 

பணியாளர்கவள ெளர்க்க, வதாடர்ந்து நடெடிக்வக எடுப்மபாம், மமலும் அவனத்து 

தனிநபர்களும் வசழித்து ெளரும் சூழவல உருொக்குமொம். 

- பல் மமார்ாிஸன், இவடக்கால தவலவம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ைாம்ப்ட்டன் நகைம் 

“இந்த மூன்றாம் தரப்பு மீள்பார்வவக்கு பங்களித்த ஊழியர்களுக்கு, அவர்கள் வதாியமாக 

இருந்ததற்காகவும், சிறந்த எதிர்காலத்திற்கான தற்மபாவதய நிவலவய மாற்ற உதவுெதற்காக 

தங்கள் அனுபெங்கவளப் பற்றிய கூட்டான உண்வமகவளப் மபெியதற்காகவும், அெர்களின் 

குரல்கவளப் ஓங்கி ஒலிக்கச் செய்தவமக்காகவும் நன்றி வதாிெிக்க ெிரும்புகிமறன். எங்கள் 

ெமத்துவ அலுெலகம் மூலம், இனவெறிக்கு எதிரான ஒரு அவமப்வப நாங்கள் வதாடர்ந்து 

முன்வனடுத்துச் வசல்மொம், மற்றும் நகர ஊழியர்கள் மற்றும் வைர்ச்ெிப் பங்குதாரர்களுடன் 

வதாடர்ந்து ஒத்துவழத்து முன்மனற்றம் செய்வதற்கான பகுதிகவளத் தீர்மானித்து, 

பாதுகாப்பான, அணுகக்கூடிய மற்றும் அவனவவையும் உள்ளடக்கிய சூழவல மமம்படுத்த 

பணியாற்றுமொம்.” 

- மிச்செல் வபய்ர்ன், யமலாைர், ெமத்துவ அலுவலகம், ப்ைாம்ப்ட்டன் நகைம் 

“கறுப்பின மக்கள் மீதான இனவெறி எதிர்ப்பு காைணமான கறுப்பின ஊழியர்களின் 

அனுபெங்கவள குறிப்பான கெனத்துடன் EDI மீள்பார்வவவய நடத்தியதன் மூலம், 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் பணியிட பன்முகத்தன்வம மற்றும் அவனவவையும் உள்ளடக்கிய உத்தி 

மற்றும் பணித் திட்டத்வத ஆதாிக்கும் ொய்ப்வபப் வபற்றதற்கு நாங்கள் வபருவமப்படுகிமறாம். 

எங்கள் ஈடுபாட்டின் வதாடக்கத்திலிருந்மத, கறுப்பருக்கு எதிரான இனவெறி மற்றும் அதன் 

காைணமாக பணியிடத்தில் உள்ள புவையயாடிப்யபான பாகுபாடு காட்டுதல் மற்றும் 

சமத்துெமின்வமகவள குறிப்பிடத்தக்க நிெர்த்தி வசய்துள்யைாம்; இது கவனிக்கத்தக்க வவகயில் 

அதன் ெமத்துவ அலுவலகத்வத நிர்மாணித்து அதற்கான அலுவலர்கவை நியமித்தன் மூலம் 

செய்யப்பட்டது.  எங்கள் வசயல்பாட்டில் தவலவம மற்றும் ஊழியர்கள் ஈடுபட்டுள்ள ெிதம், 

பணியிடத்வத மிகவும் சமமானதாகவும், பன்முகத்தன்வம வகாண்டதாகவும், அவனெவரயும் 

உள்ளடக்கியதாகவும் மாற்றுெதற்கு திட்டமிட்டுள்ள மற்ற முயற்சிகளுடன் எங்கள் 

பாிந்துவரகவளயும் வசயல்படுத்துெதால், நகரம் இந்த மெகத்வத வதாடர்ந்து கட்டிவயழுப்பும் 



 

 

என்ற யநர்மவற நம்பிக்வகவய எங்களுக்கு அளிக்கிறது. இந்த முக்கியமான மெவலவய எங்கள் 

நிறுெனத்வத நம்பி ஒப்பவடத்ததற்கு நன்றி; மமலும் நகரம் அதன் EDI பயணத்தில் வதாடர்ந்து 

முன்மனறி ெரும் யவவையில் அதற்கான ொழ்த்துகள்.” 

- லாைா வில்லியம்ஸ், வில்லியம்ஸ் எச் ஆர் லா (Wiliams HR Law) 

 

 

-30- 

 

கனடா நாட்டில் மிக விவைவாக வைர்ந்து வரும் நகைங்கைில் ஒன்றான ப்ைாம்ப்ட்டன் தன் வெத்தில் 700,000 மக்கவையும் 75,000 

வணிக அவமப்புக்கவையும் சகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் செய்யும் ஒவ்சவாரு காாியத்திலும் சபாதுமக்கவை மனத்தில் வவத்யத 

செய்கின்யறாம். பலதைப்பட்ட ெமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு வலு யெர்க்கின்றனர், முதலீட்வட நாங்கள் ஈர்க்கியறாம், 

சதாழில்நுட்பாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுவமப் பவடத்தலில் முன்னணி வகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 

சென்றுசகாண்டிருக்கியறாம். பாதுகாப்பான, நிவலத்து நிற்கவல்ல மற்றும் சவற்றிகைமான  ஆயைாக்கியமிக்க ஒரு நகவைக் 

கட்டவமப்பதற்கான வைர்ச்ெிப்பாவதயில் நாங்கள் பங்கு வகிக்கியறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியவற்றில் 

எங்களுடன் இவணயுங்கள்.   www.brampton.ca இல் இன்னும் சதாிந்துசகாள்ளுங்கள் 
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