
 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக    

                  

 உள்ளூர் லாப ந ாக்கல்லாத மற்றும் வதாண்டு அமமப்புக்களுக்கு அதரெளிக்க கிட்டத்தட்ட 

$600,000 வதாமகமை ப்ராம்ப்ட்டன்  கர  ிர்ொகம் பங்களிக்கிறது  

  

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (நம 6, 2022) – உள்ளூாில் இருக்கின்ற 64 லாப ந ாக்கல்லாத அமமப்புகள் 

மற்றும் வதாண்டு  ிறுெனங்களுக்கு உதவுெதற்காக 2022 ஆம் ஆண்டில் கிட்டத்தட்ட $600,000 

 ிதிமை, ப்ராம்ப்ட்டன்  கர  ிர்ொகம் பங்களிக்கிறது; இந்த அட்ொன்ஸ் ப்ராம்ப்ட்டன் ஃபண்ட் 

எனும்  ிதிைத்தின் மூலமாக ெழங்கப்படும்  மானிை மதிப்பானது $5,000 முதல் $25,0000 ெமர 

இருக்கும். 

 

நகாெிட்-19 வதாற்று பரெலிலிருந்து ப்ராம்ப்ட்டன்  கரம் மீண்டு ெருெது வதாடர்ந்து 

 மடவபறுெதால், சமூகம்  ம்பிைிருக்கும் முக்கிைமான திட்டங்கமள ெழங்க இந்த  ிதி 

முக்கிைமானது. அட்ொன்ஸ் ப்ராம்ப்ட்டன்  ிதிைம் (Advance Brampton Fund) மூலம் 

ஆதரெளிக்கப்படும்  ிறுெனங்களில் அஸீஸ் ஃபவுண்நடஷன் (Asees Foundation), நலடி 

பால்வலர்ஸ் நகம்ப் (Lady Ballers Camp), ஒன் ொய்ஸ் ஒன் டீம் இமளஞர் 

தமலமமப்பண்புக்கான அமமப்பு (One Voice One Team Youth Leadership Organisation), 

பஞ்சாபி சமுதாை சுகாதார நசமெகள் (Punjabi Community Health Services), பிக் ப்ரதர்ஸ், பிக் 

சிஸ்டர்ஸ் ஆஃப் பீல் (Big Brothers, Big Sisters of Peel), பீக்ஸ் ஆர்ட்ஸ் ப்ராம்ப்ட்டன் (Beaux 

Arts Brampton) மற்றும் பலவும் அடங்கும். 2022 அட்ொன்ஸ் ப்ராம்ப்ட்டன்  ிதி உதெி 

வபறுபெளர்களின் முழுப் பட்டிைமல  brampton.ca/abf இல் காணலாம். 

 

நகாெிட்-19 வதாற்று பரெலின் நபாது, குறிப்பாக ப்ராம்ப்ட்டன் மூத்த குடிமக்கள் 

தனிமமப்படுத்தப்பட்டதாலும், கிமடக்க நெண்டிை ஆதரவுகள் கிமடக்காததாலும் அெர்கள் 

மிகவும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இண்டஸ் கம்யூனிட்டி சர்வீசஸ் (Indus Community Services) 

க்காக, “அட்ொன்ஸ்டு ப்ராம்ப்ட்டன் ஃபண்ட் எங்கள் மூத்த குடிமக்களுக்கு, அெர்களின் 

கலாச்சாரங்கமள வெளிப்படுத்தவும், கமல, உமரைாடல், உடற்பைிற்சி, கல்ெி மற்றும் 

ஆநராக்கிைமான உணவு மூலம் திறன்கமள ெளர்த்துக் வகாள்ளவும் ஆதரெளிக்கும் பணிைில் 

எங்களுக்கு உதவும். இந்த திட்ட  ிரலாக்கத்மத எங்கள் ொடிக்மகைாளர்களுக்கு ந ாிலும் 

வமய் ிகர் முமறைிலும் ெழங்குெதில்  ாங்கள் மகிழ்ச்சிைமடகிநறாம்.” 

 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/grants/Pages/Advance-Brampton-Fund.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.induscs.ca%2F&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C148ad83f02e84169ae5208da2f7fe89d%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637874523659520843%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wz0iPvyDOfGuQhf9owf1hR7qKTnbmHgphiIvqBwki4o%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.induscs.ca%2F&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C148ad83f02e84169ae5208da2f7fe89d%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637874523659520843%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wz0iPvyDOfGuQhf9owf1hR7qKTnbmHgphiIvqBwki4o%3D&reserved=0


 

 

“ப்ராம்ப்ட்டன் ஒரு ஆநராக்கிைமான மற்றும் பாதுகாப்பான  கரமாகும், நமலும் அஸீஸ் 

அறக்கட்டமள (Asees Foundation) சுறுசுறுப்பாக இருப்பதன் முக்கிைத்துெத்மத 

அங்கீகாிக்கிறது. “அட்ொன்ஸ் பிராம்ப்டன்  ிதிைானது, எங்கள் சமூகத்தில் உள்ள இமளஞர்கள் 

மற்றும் பிற தனி பர்களுக்கான வசைல்படத் துெங்குங்கள் (வகட் ஆக்டிவ்) எனும் எங்கள் 

முன்முைற்சிமை ெிாிவுபடுத்துெதற்கான ொய்ப்மப எங்களுக்கு ெழங்கும். உடல் தகுதி மற்றும் 

ஆநராக்கிைமான ொழ்க்மக பாெமன பற்றிை அறிமெயும் புாிதமலயும் ெளர்த்துக் வகாள்ள 

இமளஞர்களுக்கு உதவுெதில் இந்த பங்களிப்புகள் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றத்மத 

ஏற்படுத்துகின்றன. 

 

“நலடி பால்வலர்ஸ் நகம்ப் (Lady Ballers Camp) க்கு, இந்த  ிதிைானது சமூகத்திற்கு மதிப்புமிக்க 

திட்டத்மத ெழங்குெதற்கான அெர்களின் திறனில் கருெிைாக இருந்தது. 2021 இல் மானிைம் 

வபற்ற அெர்களுக்கு, தங்களின் நகாமடக்கால முகாம் 2.0 - கற்றுக்வகாள்ெதற்கான உாிமம, 

ெிமளைாடுெதற்கான உாிமம, எனும் முகாம் வெற்றிகரமாக அமமெமத உறுதிவசய்ை இது 

உதெிைது. "எங்கள் திட்டம் எங்கள் எதிர்பார்ப்புகளுக்கும் நமலாக அமமந்துெிட்டது, 

ப்ராம்ப்ட்டனில் 246 குழந்மதகள் மற்றும் இமளஞர்களிடம் வசன்றமடந்தது; நமலும் பல 

இமளஞர்களின் ொழ்க்மகைில் மகிழ்ச்சிமைக் வகாண்டு ெந்தது. 2021 இமலயுதிர்காலத்தில், 

இந்த அசாதாரண கடினமான காலங்களில் முக்கிைமானதாக கருதப்பட்ட ‘மன லத்திற்கான’ 

 ிகழ்ச்சித் திட்டத்துடன், கல்ெிப் பைிற்சி மற்றும் வீட்டுப்பாட உதெிகமள  ாங்கள் 

ெழங்கிநனாம்.” 2022 திட்டத்தின்  ிதியுதெிைானது, நலடி பால்வலர்ஸ் நகம்ப் இன் 8 ொர 

நகாமடக்கால முகாம் மற்றும் 14 ொர கால பள்ளிக்குத் திரும்பும்  ிகழ்ச்சிகமள ெழங்க 

உதெிைது; இதில் கறுப்பின வபண்குழந்மதகளுக்கும் இமளஞர்களுக்கும் அெர்கள் 

ெறுமமைிநலா அல்லது  ெறுமமைில் ெிழக்கூடிை ஆபத்திநலா இருந்தால் அெர்களுக்கு 

உடல்ாீதிைான பைிற்சி,உணர்ச்சிபூர்ெமான  லன், சமூகத்நதாடு இமழதல் மற்றும் மிக 

முக்கிைமான கல்ெி ஆதரவு ெழங்கப்பட்டது. 

 

உள்ளூர் இலாப ந ாக்கற்ற மற்றும் வதாண்டு  ிறுெனங்களுக்கு நமலும் ஆதரெளிக்க, 

அட்ொன்ஸ் ப்ராம்ப்ட்டன்  ிதிைானது வடாரான்ட்நடா வமட்நராவபாலிட்டன் 

பல்கமலக்கழகத்தின் (முன்னர் மரைர்சன் பல்கமலக்கழகம்)  ஜி நரமாண்ட் ச்சாங் 

வதாடர்கல்ெிப் பள்ளி (G. Raymond Chang School of Continuing Education  உடன் இமணந்து 

 ிறுெனங்களின் திறமன ெிாிவுபடுத்துெதற்கும், துமறமை உருொக்குெதற்கும் இலாப 

ந ாக்கற்ற துமற நமம்பாட்டுப் பட்டமறகமள ெழங்கிைது. கல்ெி மற்றும் திறன்கள்.  ெம்பர் 

2021 முதல், 11 அமர்வுகள்  டத்தப்பட்டன, இெற்றில் 250க்கும் நமற்பட்ட பங்நகற்பாளர்கள் 

கலந்து வகாண்டனர். அடுத்த வதாடர் இமலயுதிர்காலத்தில் வதாடங்கும். 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.aseesfoundation.com%2F&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C148ad83f02e84169ae5208da2f7fe89d%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637874523659520843%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=seFQ6k6cNN7sECXJ9giRiieGF7sWYwvHru3t2r90bvE%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.aseesfoundation.com%2F&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C148ad83f02e84169ae5208da2f7fe89d%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637874523659520843%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=seFQ6k6cNN7sECXJ9giRiieGF7sWYwvHru3t2r90bvE%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.aseesfoundation.com%2F&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C148ad83f02e84169ae5208da2f7fe89d%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637874523659520843%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=seFQ6k6cNN7sECXJ9giRiieGF7sWYwvHru3t2r90bvE%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fladyballerscamp.org%2F&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C148ad83f02e84169ae5208da2f7fe89d%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637874523659520843%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=X57p9nh4GgyykE7FravCZGusHcCXAr6lQfr2dR1%2FVlk%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fladyballerscamp.org%2F&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C148ad83f02e84169ae5208da2f7fe89d%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637874523659520843%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=X57p9nh4GgyykE7FravCZGusHcCXAr6lQfr2dR1%2FVlk%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcontinuing.ryerson.ca%2F&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C148ad83f02e84169ae5208da2f7fe89d%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637874523659520843%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=TwtRLWjF%2FUDX4%2FFQCuDL3INQOYb4JQLakwCSA1EoXzM%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcontinuing.ryerson.ca%2F&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C148ad83f02e84169ae5208da2f7fe89d%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637874523659520843%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=TwtRLWjF%2FUDX4%2FFQCuDL3INQOYb4JQLakwCSA1EoXzM%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcontinuing.ryerson.ca%2F&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C148ad83f02e84169ae5208da2f7fe89d%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637874523659520843%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=TwtRLWjF%2FUDX4%2FFQCuDL3INQOYb4JQLakwCSA1EoXzM%3D&reserved=0


 

 

 

அட்ொன்ஸ் ப்ராம்ப்ட்டன் ஃபண்ட் ( Advance Brampton Fund) பற்றி 

அட்ொன்ஸ் ப்ராம்ப்ட்டன் ஃபண்ட் ஆனது  $600,000  ிதி வகாண்ட சமுதாை மானிை திட்டம் 

ஆகும்; இது சமுதாைத்தின் நதமெகமளப் பூர்த்தி வசய்ெதற்கும் கவுன்சிலின் ஆயுட்கால 

முன்னுாிமம வகாண்ட ெிஷைங்கமள முன்கூட்டிநை முடிப்பதற்கும் தகுதிொய்ந்த, 

ப்ராம்ப்ட்டமனத் தளமாக வகாண்ட, லாபந ாக்கல்லாத அல்லது அறக்கட்டமள 

 ிறுெனங்களுக்கும் அெர்களின்  ிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் மற்றும் நசமெகமள ெழங்குகின்ற 

சமுதாை மானிை திட்டமாகும். 

 

இதில் மூன்று ெழிகளில்  ிதி ெழங்கப்படுகிறது: 

• புதிதாக எழுபமெ – புதிை மற்றும் புதுமம பமடக்கும் திட்டப்பணிகளுக்கு  ிகரான 

 ிதிைாக $5,000 ெமர 

• ெளர்ந்து ெருபமெ – ப்ராம்ப்ட்டன்  காில் ஒருமுமறநைனும்  ிகழ்த்தப்பட்ட 

 ிகழ்ச்சிகளுக்கு  ிகரான  ிதிைாக $12,500 ெமர 

• வபாிதாக ெிாிெமடபமெ - ப்ராம்ப்ட்டன்  காில் ஒருமுமறநைனும்  ிகழ்த்தப்பட்ட 

 ிகழ்ச்சிகளுக்கு  ிகரான  ிதிைாக $25,000 ெமர 

2023ல்  மடவபறும் திட்டப்பணிகளுக்கு ஆதரெளிக்க, அடுத்த சுற்று மானிை ெிண்ணப்பங்கள் 

2022 இமலயுதிர்காலத்தில் ெழங்கப்படும். 2022 அட்ொன்ஸ் ப்ராம்ப்ட்டன்  ிதி உதெி 

வபறக்கூடிைெர்களின் முழுப் பட்டிைலுக்கும், திட்டத்மதப் பற்றி நமலும் அறிைவும், 

brampton.ca/abf ஐப் பார்மெைிடவும் 

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

“ப்ராம்ப்ட்டன் ொய்ப்புகளுக்கான  கரம் ஆகும், நமலும் அட்ொன்ஸ் ப்ராம்ப்ட்டன்  ிதி எங்கள் 

உள்ளூர் இலாப ந ாக்கற்ற  ிறுெனங்களில் ஏற்படுத்திை தாக்கத்மதக் கண்டு  ான் 

மகிழ்ச்சிைமடகிநறன். COVID-19 வதாற்றுபரெலிலிருந்து  ாங்கள் வதாடர்ந்து மீண்டு 

ெருெதற்கு அெர்கள் ெழங்கும் ஆதாரெளங்கள் மிகவும் நதமெைான ஆதரமெ ெழங்குகின்றன.” 

- நபட்ாிக் ப்ர்வுன், நமைர், ப்ராம்ப்ட்டன்  கரம் 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/grants/Pages/Advance-Brampton-Fund.aspx


 

 

“அட்ொன்ஸ் ப்ராம்ப்ட்டன்  ிதிைானது, வெறும்  ிதியுதெி என்பமத ெிட நமலான 

ெிஷைங்கமள ெழங்குெது மட்டுமல்லாமல், எங்கள்  கரத்திற்குத் நதமெைான திட்டங்கமளயும் 

நசமெகமளயும் ெழங்குெதற்கான ொய்ப்மப, எங்கள் ப்ராம்ப்ட்டன்  கமர அடித்தளமாகக் 

வகாண்ட இலாப ந ாக்கற்ற  ிறுெனங்களுக்கு ெழங்குகிறது. சமூகத்திலும் மற்றும் இந்த முக்கிை 

ஆதாரங்கமள ெழங்கும்  ிறுெனங்களிலும் இந்த  ிதியுதெி ஏற்படுத்தும் தாக்கத்மதப் பார்ப்பது 

அற்புதமான ெிஷைமாகும்.” 

- ஹர்கிரத்சிங்,  கர கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 9 & 10; தமலெர், வபரு ிறுென நசமெகள், 

ப்ராம்ப்ட்டன்  கரம் 

 

“எங்களின் அட்ொன்ஸ் ப்ராம்ப்ட்டன் ஃபண்ட் ஆனது, ப்ராம்ப்ட்டமனத் தளமாகக் வகாண்ட 

இலாப ந ாக்கற்ற மற்றும் வதாண்டு  ிறுெனங்களுக்கு  ிதிைளிப்பதற்கான ொய்ப்மப 

ெழங்குெதன் மூலம், எங்கள் பலதரப்பட்ட மக்களின் நதமெகமள ஆதாிப்பதில் ப்ராம்ப்ட்டன் 

 கரம் வபருமிதம் வகாள்கிறது. இந்த குழுக்கள் சமூகத்தில் ஏற்படுத்தும் ந ர்மமறைான 

ெித்திைாசத்மதக் காண ஆெலுடன் காத்திருக்கிநறாம்.” 

- பால் நமார்ாிஸன், இமடக்கால தமலமம  ிர்ொக அலுெலர், ப்ராம்ப்ட்டன்  கரம் 
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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  கர பன்முக கலாச்சார ஊடகம் 
multiculturalmedia@brampton.ca 
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