
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக    

      

நகர நிர்ொகம் தனது முதலாெது ‘ப்ராம்ப்ட்டனனத் ததடிக்கண்டறியுங்கள்’ எனும் 

இனளஞர்களுக்கான அனுமதிச்சீட்டு ெழங்குகிறது  

 

புதிய அனுமதிச்சீட்டானது ப்ராம்ப்ட்டன் நகர தேருந்துகளில் இனளஞர்கள் இலெசமாக 

ேயணிக்க உதவுகிறது, மற்றும் ப்ராம்ப்ட்டன் நகர இனளஞர்களுக்வகன ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் 

நடக்கும் வோழுதுதோக்கு நிகழ்ச்சிகளுக்கு வசல்லவும் இலெச அனுமதி அளிக்கிறது 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (தம19, 2022) – ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் தனது ‘ப்ராம்ப்ட்டனனத் ததடிக்கண்டறியுங்கள்’ எனும் 

இனளஞர்களுக்கான அனுமதிச்சீட்டு ெழங்கும் ஆரம்ே கட்ட திட்டத்னதத் துெக்கியது. 

இந்த அனுமதிச்சீட்டின் மூலம், ப்ராம்ப்ட்டனில் ெசிக்கின்ற 12 முதல் 16 ெயதுனடய இனளஞர்களுக்கு 

ப்ராம்ப்ட்டன் தோக்குெரத்து தேருந்துகளில் கட்டணமில்லா இலெசப் ேயணம் மற்றும் ததர்ந்வதடுக்கப்ேட்ட நீச்சல், 

ஸ்தகட்டிங் மற்றும் ெினளயாட்டுகள் உள்ளிட்ட வோழுதுதோக்கிற்கான ப்ராம்ப்ட்டன் இலெச நுனழவும்  ஜூனல 1 

முதல் வசப்டம்ேர் 5, 2022 ெனர கினடக்கும். 

இந்த ஆரம்ேகட்ட திட்டத்தின் மூலம் ‘ப்ராம்ப்ட்டனனத் ததடிக்கண்டறியுங்கள்’ அனுமதிச்சீட்டுக்கள் 2,000 

எண்ணிக்னகயில் கினடக்கின்றன. மிகவும் எளிய நினலயில் உள்ள இனளஞர்களுக்கு முன்னுாினம அளிக்கப்ேடும். 

இந்த ஆரம்ேகட்ட திட்டமானது, ப்ராம்ப்ட்டன் இனளஞர்கனள வோது தோக்குெரத்து மற்றும் வோழுதுதோக்கு 

ெசதிகனளப் ேயன்ேடுத்த ஊக்குெிப்ேனத தநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது; இது சுறுசுறுப்ோன ொழ்க்னக முனற 

மற்றும் ஆதராக்கியமான ேழக்கெழக்கங்களுக்கு அடித்தளம் அனமக்கிறது. 

ெிண்ணப்ேங்கள் இப்தோது ஆன்னலனில் கினடக்கின்றன. ”ப்ராம்ப்ட்டனனத் ததடிக்கண்டறியுங்கள்” அனுமதிச் 

சீட்டு ேற்றி தமலும் அறிெதற்கும், ெிண்ணப்ேம் சமர்ப்ேிப்ேதற்கும் இங்கு க்ளிக் வசய்யவும். 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

“2022 ஆம் ஆண்டு தகானடக்காலத்தில் ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் முதலாெது ‘ப்ராம்ப்ட்டனனத் ததடிக்கண்டறியுங்கள்’ 

அனுமதிச்சீட்டுக்கனள அறிமுகப்ேடுத்துெதில் நாங்கள் மகிழ்ச்சியனடகிதறாம். கனடாெின் இளனமயான 

நகரங்களில் ப்ராம்ப்ட்டன் முதன்னமயான தோக்குெரத்து ெசதி மற்றும் வோழுதுதோக்கு ெசதிகளுடன் கூடிய 

நகரமாகும்;  தமலும் இந்த அனுமதிச்சீட்னடப் ேயன்ேடுத்தி ோதுகாப்ோன மற்றும் மிகவும் இலெசமாக தகானடனய 

அனுேெித்து மகிழும்ேடி இனளஞர்கனள நான் ஊக்குெிக்கிதறன்.” 

-  தேட்ாிக் ப்ரவுன், தமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“ப்ராம்ப்ட்டன் ஒரு ஆதராக்கியமான மற்றும் ோதுகாப்ோன நகரம், ொய்ப்புகளுக்கான நகரம் மற்றும் ேசுனம நகரம். 

இன்னறய எங்கள் இனளஞர்கதள நானளய எங்கள் தனலெர்கள் ஆக இருப்ேெர்கள், தமலும் ப்ராம்ப்ட்டனின் 

ேல்தெறு மற்றும் துடிப்ோன இனளஞர்கள் சமூகத்தில் ஆதராக்கியமாகவும் சுறுசுறுப்ோகவும் இருப்ேதற்கான 
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ொய்ப்புகனள நாங்கள் வதாடர்ந்து ெழங்குகிதறாம். எங்கள் நகரத்தில் இனளஞர்களுக்கான முன்முயற்சிகளில் இது 

ஒரு னமல்கல் ஆகும்!” 

- வராவீனா சான்ட்தடாஸ், ேிராந்திய கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 1 & 5; தனலெர், சமுதாய தசனெகள், 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் ‘ப்ராம்ப்ட்டனனத் ததடிக்கண்டறியுங்கள்’ அனுமதிச்சீட்டுக்களின் அறிமுகம் என்ேது, எங்கள் 

நகரத்தின் இனளஞர்களுக்கான எங்கள் வதாடர்ச்சியான அர்ப்ேணிப்னே வெளிப்ேடுத்துகிறது. இனளஞர்களுக்கான 

ெளர்ச்சி மற்றும் தமம்ோட்டு ொய்ப்புகளுக்கான சிறந்த அர்ப்ேணிப்புக்காக, பூங்காக்கள் மற்றும் வோழுதுதோக்கு 

ஒன்ட்டாாிதயா எனும் அனமப்ேினால் ஆதரெளிக்கின்ற ப்தள வொர்க்ஸ் ெழங்கும் ேிளாட்டினம் அந்தஸ்து 

வகாண்ட இனளஞர் நட்பு சமூகம் என்னும் வேயனரப் வேற்றுள்ள இந்த நகரம் கடந்த சில ஆண்டுகளில் மூன்று 

முனற அங்கீகாிக்கப்ேட்டதில் வேருனம வகாள்கிறது.” 

- சார்தமய்ன் ெில்லியம்ஸ், நகர கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 7 & 8; துனணத்தனலெர், சமுதாய தசனெகள், 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“எங்கள் நகரத்தில் இனளஞர்களின் ெளர்ச்சி மற்றும் தமம்ோட்டிற்கு ஆதரொக ப்ராம்ப்ட்டனில் அெர்கனளதய 

ஈடுேடுத்துெதற்கு நகரம் உறுதிபூண்டுள்ளது. ப்ராம்ப்ட்டன் ொழ்ெதற்கும், தெனல வசய்ெதற்கும், 

ெினளயாடுெதற்கும் ஒரு சிறந்த இடமாகும், தமலும் எங்கள் இனளஞர்கள் வசழிக்க உதவும் முக்கியமான ேணிகனள 

நாங்கள் வதாடர்ந்து வசய்து ெருதொம்.” 

- ோல் தமார்ாிஸன், இனடக்கால தனலனம 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 ேன்முக கலாச்சார ஊடகம் 
multiculturalmedia@brampton.ca 
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