
 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக    

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் தனது வெருமைமைக் வகாண்டாடுகிறது 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஜூன் 1, 2022) – ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் ஜூன் ைாதத்மத தனது 

வெருமைக்கான ைாதைாகக் வகாண்டாடுகிறது. ப்மரட் (Pride) 2022 மெக் வகாண்டாடுவொம் 

இது TD ைினால் ெழங்கப்ெட்டு கார்டன் சதுக்கத்தில் ஜூன் 19, ஞாைிற்றுக்கிழமை ைதிைம் 2 

ைணி முதல் ைாமை 7 ைணி ெமர, வநாில் இருந்து காணும்ெடிைான ைனம் கைழ் வொழுதுவொக்கு 

நிகழ்ச்சிகள், உள்ளூர் உணவு ெிைாொாிகள் ைற்றும் ெைெற்றுடன்  வகாண்டாடப்ெடுகிறது.  

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் ெை கைமெ தன்மைமைக் வகாண்டாட இமணயுங்கள்; சமுதாைத்துடன் 

இமணந்து LGBTTIQQ2SA சமுதாைத்தினரால் இன்னமும் எதிர்வகாள்ளப்ெடும் நடப்பு 

ெிரச்சமனகள் ெற்றிை ெிழிப்புணர்மெ எழுப்புங்கள்; ஏவனனில் இந்த ெருடத்திை கருத்துருவுடன் 

இது சம்ெந்தப்ெடுகிறது; நீதிவை சந்வதாஷம்.   

 

ப்மரட் (Pride) என்ெது சர்ெவதச அளெில் அங்கீகாரம் வகாண்ட இைக்கைாகும் ைற்றும் கருமண 

ைற்றும் ொிெிமன இது வகாண்டாடுகிறது. வநாில் ெந்திருந்து காணக்கூடிை கீழ்காணும் 

நிகழ்ச்சிகள் திரும்ெவும் ெருெதில் ைக்கள் ைகிழ்ச்சிைமடகிறார்கள்:  

• ப்ரம்ப்ட்டன் நகர உள்ளூர் கமைஞர்கள் ைற்றும் DJ க்களினால் நிகழ்த்தப்ெடும் வநரடி 

வைமட நிகழ்ச்சிகள்; 

• ஹஷீல் x வைடி ெிஸ்ட்டா ைற்றும் தமைப்புச் வசய்திைில் இடம்வெறுகிறெராகிை ப்ாிைங்கா 

ஆகிவைாாின் வநரடி வைமட நிகழ்ச்சிகள்; 

• கமத வசால்லும் வநரம் ைற்றும்  ஃவெ  அண்ட் ஃப்ளஃெி (Fay and Fluffy) மை சந்தித்து 

ொழ்த்து கூறுதல்; 

• உள்ளூர் சமுதாை ெங்வகற்ொளர்களிடைிருந்து தகெல் அளிக்கும் கூண்டுகள்; 

• ப்ராம்ப்ட்டன்ந்காின் உள்ளூர் சிற்றுண்டிைகங்களின் உணவு ெங்களிப்பு; 

• ொிசுகள் ைற்றும் அந்தந்த இடத்தின் வசைல்ொடுகள்; ைற்றும் 

• ைாமை 7 முதல் 9 ைணி ெமர வராஸ் வெஷிவைா (The Rose Patio ) ெில் வைடி ெிஸ்தா 

(Lady Pista) ெிருந்துக்கு ெிந்மதை நிகழ்ச்சி. 

ப்மரட் (Pride 2022) ெற்றி வைலும் அறிை ெருமக தரவும்: brampton.ca/pride. 

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Pages/Pride.aspx


 

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

“எங்கள் வநரடி ப்மரட் (Pride) வகாண்டாட்டம் திரும்ெவும் ெருெமதக் கண்டு நான் 

ைகிழ்ச்சிைமடகிவறன். சமூகத்மத ைகிழ்ெிக்கவும், வகாண்டாடவும் ைற்றும் அதிகாரைளிக்கவும், 

எங்களிடம் ஒரு சிறந்த நிகழ்ச்சி நிரைாக்கம் ைற்றும் அெற்மற நிகழ்த்தும் கமைஞர்கள் தைாராக 

ொிமசைில் உள்ளனர்.” 

- வெட்ாிக் ப்ரவுன், வைைர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்  

“ப்ராம்ப்ட்டன் ஒரு ெைகைமெ நகரம்; ப்மரட் (Pride) நிகழ்ச்சிைானது, எங்கள் LGBTTIQQ2SA 

சமுதாைத்மதப் ெற்றி அறிைவும், வகாண்டாடவும் ைற்றும் அதரெளிப்ெதற்குைான ஒரு 

அருமைைான சந்தர்ப்ெைாகும். இந்த ஆண்டின் நிகழ்ச்சிைில் ஜூன் 19 ஆம் வததி 

ஒவ்வொருெரும் வநாில் இருந்து ெங்வகடுக்கும்ெடி நான் அமனெமரயும் 

உற்சாகப்ெடுத்துகிவறன்.” 

- ஹர்கிரத் சிங் , நகர கவுன்சிைர், ொர்டுகள் 9 & 10; தமைமை வொறுப்பு, வெருநிறுென 

வசமெகள், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்  

“ப்ராம்ப்ட்டன் நகரைானது தனது ெரந்துெட்ட ெை கைமெத்தன்மைமை ஆதாிப்ெதற்கும் 

வகாண்டாடுெதற்கும் உறுதிபூண்டுள்ளது. எங்கள் குழு ஒரு வெடிக்மகைான ைற்றும் 

சிந்தமனைிக்க நிகழ்வுத் திட்டத்மத ஒருங்கமைத்துள்ளது; ைற்றும், வைலும் வநாில் இருந்து 

காணக்கூடிை எங்கள் ப்மரட் (Pride) நிகழ்வுக்கு அமனெமரயும் திரும்ெவும் ெரவெற்ெதில் 

நாங்கள் ைகிழ்ச்சிைமடகிவறாம்.” 

- ொல் வைார்ாிஸன், இமடக்காை தமைமை 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 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  

multiculturalmedia@brampton.ca 
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