
 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக    

      

ப்ராம்ப்டன் நகரம் ஆரராக்கியமான சமூகங்களுக்கான, வொிடான் -இன் புதிய 

மமயத்திற்காக $2.5 மில்லியன் வதாமகமய, ப்ராம்ப்ட்டனில் ஆரராக்கிய 

பராமாிப்புடன் கூடிய ெலுொன எதிர்காலத்திற்காக, வதாடர்ந்து முதலீடு 

வசய்கிறது 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஜூன் 7, 2022) –ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம், உள்ளூர் மக்களின் சுகாதாரப் 

பாதுகாப்புடன் கூடிய ெலுொன எதிர்காலத்திற்காக, வதாடர்ந்து முதலீடு வசய்து ெருகிறது; 

வொிடன் கல்லூாியின் ஆரராக்கியமான சமூகங்களுக்கான புதிய மமயம் அமமப்பதில் 

ஆதரெளிக்க, ப்ராம்ப்ட்டன் நகர சமப $2.5 மில்லியன் நிதியுதெிக்கு அங்கீகாரம் அளித்துள்ளது. 

நாள்பட்ட ரநாய்களுடன் ொழும் மக்களுக்கு இன்னும் சிறந்த கெனிப்மப ெழங்குெதற்கும், பீல் 

பிராந்தியத்தில் மருத்துெ நிபுணர்களுக்கான இன்னும் அதிகமான ரதமெமய நிரப்புெதற்கும், 

ஆரராக்கியமான சமூகங்களுக்கான மமயம் வசய்யெிருப்பவை: 

• ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம், பீல் பிராந்தியம் மற்றும் ஒன்ட்டாாிரயா மாகாணத்தில் உள்ள 

மக்கமளக் கெனித்துக் வகாள்ள, அடுத்த தமலமுமற வசெிலியர்கள் மற்றும் அதனுடன் 

வதாடர்புமடய சுகாதார நிபுணர்களுக்கு ப்ராம்ப்ட்டனில் பயிற்சி அளித்தல்; மற்றும் 

கலாச்சார ாீதியாக திறமமயான கெனிப்புக்கான பகிரப்பட்ட ததாவைநநாக்குப் 

பார்மெக்கு ஆதரைளித்தல். 

• மாணெர்கள், கல்ெியாளர்கள், மருத்துெ ெல்லுநர்கள், வதாழில்நுட்ப 

கண்டுபிடிப்பாளர்கள், சமூக ரசமெயாற்றுபைர்கள் மற்றும் குடியிருப்பாளர்கள் 

ஆகிரயாருக்கு இமடரயயான புதுவம பவைத்தல் மற்றும் கூட்டாண்மமகளுக்கான 

ஆய்ெகமாக இருத்தல். 

• பரஸ்பர வதாழில் ாீதியான, முன்கூட்டிய தடுப்புக்கான அக்கமற வசலுத்துெதன் மூலம் 

நாள்பட்ட ரநாய் ரமலாண்மமமய நிெர்த்தி வசய்ெதன் மூலம் ஹால்ரெ சுகாதார 

பராமாிப்புக்கு உதவுதல். 

• கட்டுமானம், பராமாிப்பு, கல்ெி, சுகாதாரப் பாதுகாப்பு மற்றும் நிர்ொகம், வதாழில் 

கூட்டாண்மம மற்றும் அப்பகுதிக்கான ரமம்படுத்தப்பட்ட ரபாக்குெரத்து இமணப்புகள் 



 

 

ஆகியெற்றில் கணிக்கப்பட்ட 200 முதல் 500 புதிய ரெமலொய்ப்புக்கள் மூலம் 

உள்நாட்டிலும் பிராந்தியத்திலும் வபாருளாதார ெளர்ச்சிமய உந்தி தள்ளுதல். 

• கிளினிக்கல் கினீசியாலஜி, ஒழுங்குமுமற காாியங்கள் மற்றும் மருத்துெ ஆராய்ச்சி 

ஆகியெற்றில் பட்டதாாி சான்றிதழ் கல்ெிமயச் ரசர்ப்பதன் மூலம் ப்ராம்ப்ட்டனில் 

பள்ளிக் கல்ைிக்கு அடுத்த நிமலக்கான ெிருப்பத் வதாிவுகமள அதிகாித்தல்; இதில் 

மாகாண அனுமதிக்தகன நிலுமெயில் உள்ள, இளங்கமல நர்சிங் மற்றும் ஆஸ்டிரயாபதி 

ஆகியமெயும் அடங்கும். 

நகரத்தின் நிதியுதெியானது. வொிடனின் $20 மில்லியன் முதலீட்டுக்கு நிகராக நிமறவு 

வசய்கிறது மற்றும் ப்ராம்ப்ட்டனில் உள்ள ரடெிஸ் ெளாகத்தில் ஒரு புதிய கட்டிடத்திற்கான 

திட்டமிடல் மற்றும் ஆரலாசமனக்கு ஆதரவு தருகிறது. புதிய நிகழ்ச்சி நிரலாக்கங்களில் சில 

2022 ஆம் ஆண்டின் இமலயுதிர்காலத்தில் வதாடங்கும்; மீதமுள்ளமெ நிலுமெயில் உள்ள 

ஒப்புதல்கள் கிமடப்பதன் ரபாில் மற்றும் புதிய இடங்கள் உருெக்குதலின் ரபாில் கிமடக்கும். 

ப்ராம்ப்ட்டனுக்கான நியாயமான ரபரம் 

ஜனொி 22, 2020 அன்று, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் சுகாதாரப் பராமாிப்புக்கான அெசரநிமலமய 

அறிெித்து, ப்ராம்ப்ட்டனின் உடல்நலப் பாதுகாப்பு நிதியளெில் இருந்த இமடவெளிமய 

நிரப்பக் ரகாாி, அவத குமறக்க மாகாணத்திடம், “ப்ராம்ப்ட்டனுக்கான நியாயமான ரபரம்” என்ற 

பிரச்சாரத்மதத் வதாடங்கியது. ப்ராம்ப்ட்டனில் உள்ள சுகாதார அெசரநிமலமய நிெர்த்தி 

வசய்ெதற்கும் அடுத்த தமலமுமற சுகாதாரப் பயிற்சியாளர்கள் நகரத்தில் உள்ளூாிரலரய 

பயிற்சி வபறுெமத உறுதி வசய்ெதற்கும் நகரம் வதாடர்ந்து நடெடிக்மக எடுத்து ெருகிறது. 

ப்ராம்ப்ட்டனுக்கான நியாயமான ரபரம் பிரச்சாரம் பற்றிய ரமலும் தகெல்களுக்கு ெருமக 

தரவும்: Brampton.ca.  

ெிமரொன கூற்றுகள் 

• மார்ச் 2021 இல், ஒருங்கிமணந்த உடல்நலம் மற்றும் ஆரராக்கியத்திற்கான ஆஸ்லாின் 

பீல் நிமனவு மமயத்மத ஒரு புதிய மருத்துெமமனயாக ெிாிவுபடுத்துெதற்கு நிதி 

ைழங்குகின்ற மாகாண அரசாங்கத்தின் பட்வஜட் அறிெிப்மப நகரம் ெரரெற்றது. 

• 2022 ஆம் ஆண்டு ைரவு தெைவு திட்ைத்தின் ஒரு பகுதியாக, புதிய பீல் நிவனவு 

மருத்துைமவனக்கான உள்ளூர் பங்கிற்கு $62.5M நிதிமய ஒதுக்கீடு தெய்ைதன் மூலம், 

சுகாதாரப் பாதுகாப்பு ெிாிொக்கத்திற்காக, தான் தகாண்டிருக்கும் அர்ப்பணிப்மப நகரம் 

வெளிப்படுத்தியது. ஏப்ரல் மாதத்தில், இந்த உறுதிப்பாட்மடக் கட்டிவயழுப்பவும், 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fwww.brampton.ca%2FEN%2FCity-Hall%2FFair-Deal%2FPages%2FHealthcare.aspx__%253b%2521%2521NWi02Ox1v1CzuzE%2521_nX7lRaYuIoQzj_1bPlP7ZgLrPWySwhkIMjywrcafeqhpAr0VdMbgK_a6sgsrAckz6fl8BMMww%24&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C5ff80d6c69e24d7266d908da48a6dd4a%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637902178761862240%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wtPw7UobKKy4DaMNM5am2dCXhNYQlu9iFxX36W1lzyI%3D&reserved=0


 

 

சுகாதாரப் பாதுகாப்பு ெிாிொக்கத்மத ஆதாிக்கவும் ஒரு சதவீத மருத்துெமமன 

ொிைிதிப்புக்கு நகர நிர்ைாகம் ஒப்புதல் அளித்தது. 

• மார்ச் 2022 இல், ஒன்ட்டாாிரயா அரசாங்கம், ப்ராம்ப்ட்டனில் உள்ள மரயர்சன் 

யுனிெர்சிட்டி ஸ்கூல் ஆஃப் வமடிசின் 2025 இல் திறக்கப்பைைிருக்கும்ரபாது, 80 

இளங்கமல இடங்கள் மற்றும் 95 முதுகமல நிமலகமளச் ரசர்ப்பது உட்பட, 

ெலிமமயான, மிகவும் உறுதியான சுகாதார அமமப்மப உருொக்க மருத்துெப் பள்ளிக் 

கல்ெிமய ெிாிவுபடுத்துெதாக அறிெித்தது. ஜூமல 2021 இல், அந்த ஆண்டின் 

வதாடக்கத்தில் ஒன்ட்டாாிரயா மாகாணம் முதலீடு வசய்த நிதியுதெிவயக் தகாண்டு, 

நகரத்தில் எதிர்கால மருத்துெப் பள்ளிக்கு நிதியளிப்பதற்காக $1 மில்லியன் திட்டமிடல் 

மானியத்திற்கு ஆதரொக ப்ராம்ப்ட்டன் நகர ெவப ொக்களித்தது. ப்ராம்ப்ட்டனில் ஒரு 

மருத்துெப் பள்ளிமய நிறுவுெது, நகரத்தின் தற்ரபாமதய ைாதிடும் பணிகளில் 

குறிப்பிடத்தக்க பகுதியாகும், ரமலும் இது நகரத்தின் 2022 ஒன்ட்டாாிரயா பட்வஜட்-க்கு 

முந்வதய சமர்ப்பிப்பில் ரசர்க்கப்பட்டுள்ளது. 

• ஏப்ரல் 2022 இல், ஆஸ்லாின் பீல் நிமனவு மமயத்மத 24/7 அெசர சிகிச்மசப் பிாிமெக் 

வகாண்ட ஒரு புதிய உள்ரநாயாளி மருத்துெமமனயாக மாற்றுெதற்கும் ப்ராம்ப்ட்டன் 

சிெிக் மருத்துெமமனயில் புற்றுரநாய் சிகிச்மச ரசமெகமள ெிாிவுபடுத்துெதற்கும் $21 

மில்லியமன முதலீடு வசய்ெதாக மாகாணம் அறிெித்தது. 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

" உள்ளூர் திறமமகமள ெளர்ப்பதற்கும், வபாருளாதார ெளர்ச்சிமய உருொக்கி, நமது 

குடியிருப்பாளர்களின் ரதமெகமள பூர்த்தி வசய்யும் ெமகயில் நமது உள்ளூர் சுகாதார 

அமமப்மப ெலுப்படுத்தவும் ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் தன்மன அர்ப்பணித்துக் வகாண்டுள்ளது. 

ஆரராக்கியமான சமூகங்களுக்தகன அமமயெிருக்கும் வொிடன் கல்லூாியின் புதிய 

மமயத்திற்கான இந்த அர்ப்பணிப்பானது, நமது குடியிருப்பாளர்களுக்கு சுகாதாரப் பாதுகாப்பு 

கிமடப்பமத ரமம்படுத்துெரதாடு, உள்நாட்டில் நிமலயான வபாருளாதார ெளர்ச்சிமய 

ெலுப்படுத்தவும், ரெமலொய்ப்புக்கள் மற்றும் திறமமகமள ஈர்க்கவும் உதவுகிறது; இதில்  

ப்ராம்ட்டனில் உள்ள வொிடன் ெளாகத்தில் மட்டுரம 200 முதல் 500 ெமரயிலான முழுரநர 

ரெமலொய்ப்புகள் கிவைக்கும். 

- ரபட்ாிக் ப்ரவுன், ரமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 



 

 

“ப்ராம்ப்ட்டன் குடியிருப்புொசிகள், ெளர்ந்து ெரும் அெர்களின் இந்த நகரத்திரலரய உலகத் 

தரம் ொய்ந்த சுகாதாரப் பாதுகாப்பு மற்றும் அதற்கான கல்ெிமயப் வபற தகுதியானெர்கள் 

ஆைர். வொிடன் கல்லூாியின் பிராந்திய கவுன்சிலர் என்ற முமறயில், இந்த முதலீட்மட 

ஆதாிப்பதில் நான் மகிழ்ச்சியமடகிரறன்; இது, நைவை ைாய்ப்பளிப்பைர்களுக்கு நதவையான 

திறவமவயக் தகாடுக்க ைல்ை தரமான பள்ளிக் கல்ெிக்கு அடுத்த நிமலக் கல்ெிக்கான 

அணுகமல ரமம்படுத்த உதவும், அரத ரநரத்தில் சமூகத்தின் சுகாதாரத் ரதமெகமள நிெர்த்தி 

வசய்ய உதவுகிறது. 

- மார்ட்டின் தமடுய்நராஸ், பிராந்திய கவுன்ெிைர், ைார்டுகள் 3 & 4, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“ப்ராம்ப்ட்ைன் கனடாெின் ைிவரைாக ெளர்ந்து ெருகின்றதும் இமளயதுமான சமூகங்களில் 

ஒன்றாகும், ரமலும் ொய்ப்புகளின் நகரமாக இருந்தபடி, எங்கள் குடியிருப்பாளர்களுக்கு 

பள்ளிக்கல்ைிக்கு அடுத்த நிமல ொய்ப்புகமள ெிாிவுபடுத்துெதற்கும் எதிர்கால சுகாதாரத் 

ரதமெகளுக்குத் தயாராக இருப்பதற்கும் நாங்கள் அர்ப்பணிப்பு தகாண்டுள்ரளாம். வொிடன் 

கல்லூாியின் ஆரராக்கியமான சமூகங்களுக்கான புதிய மமயத்திற்காக  தெய்யப்படும் இந்த 

முதலீைானது ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் மருத்துெ நிபுணர்களுக்கான ரதமெமய அதிகாிக்கவும், 

குடியிருப்பாளர்களுக்கு உள்ளூர் கல்ெி ொய்ப்புகமள ெழங்கவும் உதவும்.” 

- பால் நமார்ாிஸன், இவைக்காை தவைவம நிர்ைாக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“ப்ராம்ப்ட்டனில் பள்ளிக்கல்ைிக்கு அடுத்த நிவை ெிருப்பத்ததாிவுகமள -குறிப்பாக நாள்பட்ட 

ரநாய்களுக்கு தீர்வு காணுைதில் சமூகத்தின் முக்கியமான ரதமெகளின் மீது கெனம் 

வசலுத்துெதன் மூலம்- அதிகாிப்பதில் நாங்கள் மகிழ்ச்சியமடகிரறாம். பீல் குடியிருப்பாளர்களில் 

பாதி மக்கள், நநாய்கண்டறியப்பட்ட நாள்பட்ட ஒரு ரநாமயயாைது வகாண்டுள்ளனர் மற்றும் 

ப்ராம்ப்ட்டனின் மக்கள்வதாமகயில் 73 சதவீதம் ரபர் ததாியைந்த சிறுபான்மமயினர் ஆைர், 

மற்றும் கலாச்சார ாீதியாக திறமமயான கெனிப்புக்கான அணுகல் இல்லாதெர்கள் ஆைர். இந்த 

சமூகத்திற்கு நாள்பட்ட ரநாய் ரமலாண்மம மமயம் ரதமெ; இது நீாிழிவு, இருதய ரநாய் மற்றும் 

பிற நாட்பட்ட ரநாய்களால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கான முக்கியமான முன் கூட்டிய தடுப்பு 

மற்றும் மக்கமள அெசர அமறகளுக்குத் தள்ளுகின்ற ரமலாண்மமத் ரதமெகமள நிெர்த்தி 

வசய்கின்ற இந்தத் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும். ப்ராம்ப்ட்டனில் குமறந்தது 700 புதிய 

ரபாஸ்ட் வசகண்டாி வஹல்த் ரகர் இருக்மககமள ெழங்குெதன் மூலம், பீல் பிராந்தியத்தில் 



 

 

உள்ளூாிநைநய உயர் பயிற்சி வபற்ற சுகாதாரப் பாதுகாப்பு நிபுணர்கமளக் தகாண்டிருக்க 

உதவுகிரறாம்.” 

- தெதனட் நமார்ாிஸன், தவைைர் மற்றும் துவண நைந்தர், தெரைன் கல்லூாி  
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கனைா நாட்டில் மிக ைிவரைாக ைளர்ந்து ைரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்ைன் தன் ைெத்தில் 700,000 மக்கவளயும் 75,000 

ைணிக அவமப்புக்கவளயும் தகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் தெய்யும் ஒவ்தைாரு காாியத்திலும் தபாதுமக்கவள மனத்தில் வைத்நத 

தெய்கின்நறாம். பைதரப்பட்ை ெமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ைலு நெர்க்கின்றனர், முதலீட்வை நாங்கள் ஈர்க்கிநறாம், 

ததாழில்நுட்பாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிைான புதுவமப் பவைத்தலில் முன்னணி ைகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 

தென்றுதகாண்டிருக்கிநறாம். பாதுகாப்பான, நிவைத்து நிற்கைல்ை மற்றும் தைற்றிகரமான  ஆநராக்கியமிக்க ஒரு நகவரக் 

கட்ைவமப்பதற்கான ைளர்ச்ெிப்பாவதயில் நாங்கள் பங்கு ைகிக்கிநறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியைற்றில் 

எங்களுைன் இவணயுங்கள்.   www.brampton.ca இல் இன்னும் ததாிந்துதகாள்ளுங்கள் 

 

 

ஊடக வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர பன்முக கலாச்சார ஊடகம் 

multiculturalmedia@brampton.ca 
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