
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக    

      

மே 29 முதல் ஜூன் 4 வரை மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான விரளயட்டுக்கரள நக்ை 

நிர்வாகம் அங்கீகாிக்கிறது 

ப்ைாம்ப்ட்டன், ON (மம 17, 2022) – ப்ராம்ப்ட்டன் நகர வபாழுதுமபாக்கு பிாிொனது, நகாின் 

ோற்றுத்திறனாளிகளுக்கான அணியுடன் கூட்டு மேர்ந்து ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் ோற்றுத்திறனாளி 

ெிளளயாட்டுக்களுக்கான ொரத்ளத மே 29 முதல் ஜூன் 4 ெளர உபோிக்கும்; இது மதேிய 

ோற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ொரம் அனுோிப்பதுடன் இளணந்து நடக்கும். 

ப்ராம்ப்ட்டனில் நடக்க உள்ள ோற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ெிளளயாட்டு ொரோனது, தழுெிக் 

வகாள்ளப்பட்ட ெிளளயாட்டுகள் ேற்றும் நகர ெேதிகள், திட்டங்கள் ேற்றும் மேளெகளில் 

பலெற்ளறயும் எடுத்துக் காட்டும். ஆண்டு முழுெதும் நிலவுகின்ற பங்மகற்பதற்கான தளடகளள 

அகற்றவும், அளனத்து குடியிருப்பாளர்களும் பரந்த அளெிலான ெிளளயாட்டு ேற்றும் 

உடற்பயிற்ேி நிகழ்ச்ேிகள் உட்பட வபாழுதுமபாக்கு மேளெகளள அணுகுெளத உறுதி வேய்யவும் 

நகர நிர்ொகம் முயற்ேிக்கிறது. 

ேக்கர நாற்காலி கூளடப்பந்து, உட்கார்ந்த நிளலயில் ஆடும் ளகப்பந்து, ஸ்வலட்ஜ் ஹாக்கி 

ேற்றும் பலெற்ளற உள்ளடக்கிய, ொரம் முழுெதும் பலெிதோன முயன்று பாருங்கள் எனும் 

ெளகயிலான ெிளளயாட்டுகள் நிகழ்வுகளில் அடங்கும். ஜூன் 4, ேனிக்கிழளே அன்று ேதியம் 1 

ேணி முதல் 5 ேணி ெளர மேவ் மேக்ஸ் ஸ்மபார்ட்ஸ் ளேயத்தில் ோற்றுத்திறன் கண்காட்ேி 

ேற்றும் ேல்டி-ஸ்மபார்ட் ம ாமகஸ் ஆகியளெ நளடவபறும். பதிவு வேய்யத் மதளெயில்ளல. 

அளனத்து நிகழ்வுகளும் இலெேம், மபாகிற மபாக்கில் கலந்துவகாள்ளும்  திட்டங்களாகும். 

ஜூன் 3, வெள்ளிக்கிழளே அன்று மலாஃபர்ஸ் மலக் ாிக்ாிமய ன் வேன்டாில் ோளல 6:30 முதல் 

10:30 ேணி ெளர மதேிய ோற்றுத்திறன் ொரத்ளதக் வகாண்டாடும் ெிதோக இரவு உணவு 

ேற்றும் நடனம் ஆகியளெ நளடவபறும். பதிவு வேய்ெது மதளெ. 

ோற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ெிளளயாட்டு ொரத்தின் நிகழ்ச்ேிகள் பற்றி மேலும் அறிய இங்கு 

க்ளிக் வேய்யவும். 

பல்லாண்டு ோற்றுத்திறன் திட்டம் பற்றிய உங்கள் பின்னூட்டக்கருத்துக்களள ெழங்குங்கள் 

http://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Pages/Accessible-Sports-Week-.aspx
http://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Pages/Accessible-Sports-Week-.aspx
http://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Pages/Accessible-Sports-Week-.aspx


 

 

2022 லிருந்து 2026 ெளரக்குோன ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் பல்லாண்டு ோற்றுத்திறன்  திட்டம் 

(MAP) என்பது ோற்றுத்திறனாளிகளுக்கான தளடகளள குளறக்க, அகற்ற ேற்றும் 

நீக்குெதற்கான திட்டோகும்; இது நேது திட்டங்கள், மேளெகள் ேற்றும் 

ெேதிகளளமேம்படுத்தவும் வேய்கிறது.  

ெணிகங்களள ஈடுபடுத்துெதற்கும், எங்கள் அடித்தளத்ளத ெலுப்படுத்துெதற்கும், கலாச்ோர 

ோற்றத்ளத முன்வனடுப்பதற்கும் நாங்கள் எடுக்கும் நடெடிக்ளககளள MAP மகாடிட்டுக் 

காட்டுகிறது; இது ப்ராம்ப்ட்டனின் அளனத்து குடிேக்களும் மெளல பார்ப்பது உட்பட அன்றாட 

நடெடிக்ளககளில் பங்மகற்க அனுேதிக்கும்; வபாது மபாக்குெரத்ளத எடுத்துக்வகாள்ளும்; 

ஆன்ளலன் மேளெகளளப் பயன்படுத்தும்; ெிளளயாட்டு ேற்றும் கலாச்ோர நிகழ்வுகளில் 

கலந்துவகாள்ளும்; ேற்றும் வபாழுதுமபாக்கு ெேதிகள், பூங்காக்கள் ேற்றும் பிற வபாது 

இடங்களள அனுபெிக்கவும் அனுேதிக்கும். 

MAP யின் திட்ட ெளரவு பற்றிய பின்னூட்டக்கருத்துக்களள நகர நிர்ொகம் 

நாடுகிறது. ேிறியவதாரு கருத்தாய்ெில் உங்கள் எண்ணங்களளப் பகிர்ெதற்கு, இங்கு க்ளிக் 

வேய்யவும். 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

“மே 29 முதல் ஜூன் 4 ெளர பிராம்ப்டனில் மதேிய ோற்றுத்தினாளிகளுக்கான ொரம் ேற்றும் 

அெர்களுக்கான ெிளளயாட்டு ொரத்ளத அங்கீகாிப்பதில் எங்களுடன் மேருோறு 

அளனெளரயும் ஊக்குெிக்கிமறன். ப்ராம்ப்ட்டன் ஒரு ஆமராக்கியோன ேற்றும் பாதுகாப்பான 

நகரோகும், அங்கு அளனத்து குடியிருப்பாளர்களும் தங்கள் நல்ொழ்வுக்காக வபாழுதுமபாக்கு 

மேளெகளள அணுகலாம்.” 

     -     மபட்ாிக் ப்ரவுன், மேயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“2022 முதல் 2026 ெளரயிலான நகரத்தின் பல்லாண்டு ோற்றுத்திறன் திட்டோனது, 

ேற்றுத்திறனாளிகளின்  ெிளளயாட்டுக்கான  ொரம், ேற்றும் ப்ராம்ப்ட்டனில் உள்ள மேளெகள் 

ேற்றும் ெேதிகள் மபான்ற எங்கள் திட்டங்கள் ேற்றும் முயற்ேிகளுக்கான அணுகளல ஆதாிக்கும். 

ெளரவுத் திட்டம் குறித்த உங்கள் எண்ணங்களளப் பகிர்ந்து வகாள்ள மநரம் ஒதுக்குங்கள், இது 

எங்கள் நகரத்ளத மேம்படுத்த உதவும் - அளனெருக்குமே." 

- வராவீனா ோன் ட்மடாஸ், பிராந்திய கவுன்ேிலர்,, ொர்டுகள் 1 & 5; தளலெர், ேமுதாய 

மேளெகள், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Accessibility/Pages/welcome.aspx
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“இந்த ோற்றுத்தினாளிகளுக்கான ெிளளயாட்டு ொரத்தில், ப்ராம்ப்டன்ொேிகள் தங்கள் 

மதளெகளுக்காக பரந்த அளெிலான ெிளளயாட்டு ேற்றும் உடற்பயிற்ேி நிகழ்ச்ேிகளுக்காக 

பதிவு வேய்யலாம். அளனெரும் ஆமராக்கியோகவும் சுறுசுறுப்பாகவும் இருக்க, தழுெிக் 

வகாண்டபடியான ெிளளயாட்டுகளள நடத்துெதன் மூலம் ோற்றுத்தினாளிகள் 

பங்மகற்பதற்கான தளடகளள நீக்கி ெருகிமறாம். 

- மபட் ஃமபார்ட்டினி, பிராந்திய கவுன்ேிலர், ொர்டுகள் 7 & 8, ோற்றுத்திறனாளிகளுக்கான 

அமலாேளனக்குழு உறுப்பினர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம், பீல் பிராந்திய 

ோற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ஆமலாேளனக்குழு 

“நகர ஊழியர்கள் அளனெளரயும் உள்ளடக்கிய வபாழுதுமபாக்கு நிகழ்ச்ேிகளள ெழங்குெதற்கு 

தங்களள அர்ப்பணித்துக் வகாண்டுள்ளனர். நிகழ்வுகளில் கலந்துவகாள்ெதன் மூலம் 

ோற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ெிளளயாட்டு ொரத்ளதக் வகாண்டாடுங்கள், மேலும் 

ப்ராம்ப்ட்டனின் புதிய பல்லாண்டு ோற்றுத்திறனாளிகளுக்கான திட்டம் குறித்த உங்கள் 

கருத்ளத வதாிெியுங்கள்.” 

- பால் மோர்ாிஸன், இளடக்கால தளலளே நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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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 ரவத்மத 

கசய்கின்மறாம்.  லதைப் ட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு வலு மசர்க்கின்றனர், முதலீட்ரட நாங்கள் ஈர்க்கிமறாம், 

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

கசன்றுககாண்டிருக்கிமறாம்.  ாதுகாப் ான, நிரலத்து நிற்கவல்ல மற்றும் கவற்றிகைமான  ஆமைாக்கியமிக்க ஒரு நகரைக் 

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

எங்களுடன் இரணயுங்கள்.   www.brampton.ca இல் இன்னும் கதாிந்துககாள்ளுங்கள் 

 

 

ஊடக வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர பன்முக கலாச்ோர ஊடகம் 
multiculturalmedia@brampton.ca 
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