
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக    

      

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் தேசிய பழங்குடி மக்களுக்கான ேினத்தே அங்கீகாித்ேல் 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஜூன் 9, 2022) – ப்ராம்ப்ட்டன் நகரமானது, ஜூன் 22 மேியம் 12 மணி முேல் மாதை 

8 மணி ெதர வகன் ெில்ைான்ஸ் சதுக்கத்ேில்  தேசிய பழங்குடி மக்களுக்கான ேினத்தே அங்கீகாிக்க 

உங்கதள அதழக்கிறது. தேசிய பழங்குடி மக்களின் வசாந்ே ெியாபாரச் சந்தேயுடன், அந்ேி சாயும் தநரக் 

வகாண்டாட்டம், பார்ன் இன் ேி நார்த் லிமிவடட் (Born in the North Ltd.,)  லிருந்து பிக்  ட்ரம் (Big Drum) 

நிறுவுேல், கணப்புத் ேீ அருகில் அரட்தட மற்றும் தநரதை நிகச்சிகளுடன் இெர்களின் சாித்ேிரம், 

கைாச்சாரம் மற்றும் ப்ராம்ப்ட்டனின் பைகதைதெத் ேன்தமதய வகாண்டாடுதொமாக.  

ஜூன் 21 ஆம் தேேியன்று  கனடா நாடு தேசிய பழங்குடி மக்களுக்கான ேினத்தே நிதனவுகூர்கிறது; 

இது இெர்களின் சாித்ேிரம், பாரம்பாியம் மற்றும் ஃபர்ஸ்ட் தநஷன்ஸ் (First Nations)  மற்றும் வமட்டிஸ் 

(Métis) இன் பரெைான ேன்தம ஆகியெற்தற அங்கீகாிப்பேற்தகயாகும். 

பழங்குடி மக்களின் வசாந்ே ெியாபாரச் சந்தே 

ஜூன் 22  அன்று மேியம் 12 மணி முேல் மாதை 8 மணி ெதர பாசிமணி மற்றும் கிறிஸ்ட்டல் 

ஆபரணங்கள், கெிதேகள், ஆதடகள், உபகரணங்கள் கதைப்வபாருட்கள் மற்றும் பைெற்றுடன்  கூடிய 

தநாில் ெந்து வபாருட்கதள ொங்கக் கூடிய உள்ளுர் சந்தேக்கு ஆேரெளியுங்கள். சிறுெியாபாாிகள் 

பற்றிய முழுப் பட்டியதை இங்கு காணுங்கள்: brampton.ca/NIPD. 

அந்ேி மாதை வகாண்டாட்டம்   

மாதை 6 மணி முேல் 8 மணி ெதர, கணப்புத் ேீ அருகில் இருந்ேபடி நடக்கவுள்ள அரட்தடயில் 

கைந்துவகாள்ளுங்கள்; இது தநாில் நடக்கும் நிகழ்ச்சியாகும்; சிப்பேொ ட்ராவெல்ைர்ஸ் (Chippewa 

Travellers) மற்றும் டியான் & ஜான் ஹப்ஃபீல்ட் (Deanne & John Hupfield) ஆகிதயாரால் 

நடத்ேப்படுெது; பார்ன் இன் ேி நார்த் லிமிவடட் (Born in the North Ltd.,)  இனால் நடத்ேப்படும் பிக்  ட்ரம் 

(Big Drum) எனப்படும் கதை நிறுவுேல் ேிதர நீக்கம் வசய்யப்ேடுெதேக் கண்டு களியுங்கள். 

பிக்  ட்ரம் (Big Drum) எனப்படும் கதை நிறுவுேல் 

பார்ன் இன் ேி நார்த் லிமிவடட் (Born in the North Ltd) இனால் உருொக்கப்பட்ட 10-அடி ெிட்டம் 

வகாண்ட பிக் ட்ரம் (Big Drum) நிறுவுேல் என்பது பூமித்ோயின் இேயத் துடிப்தப பிரேிநிேித்துெம் 

வசய்கிறது; இது வகாண்டாட்ட கூட்டத்ேின் அதடயாளச் சின்னமாகும். ஆதமத் ேீவு (Turtle Island) 

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Pages/National-Indigenous-Peoples-Day.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.borninthenorth.com%2F&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C2625fdfa99534d3114f808da4a50614f%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637904006337722125%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=tQg9TVOVuBxgXOu1zqnRG7GPr%2Bm4meQsG%2BFjXD7SwvE%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.borninthenorth.com%2F&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C2625fdfa99534d3114f808da4a50614f%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637904006337722125%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=tQg9TVOVuBxgXOu1zqnRG7GPr%2Bm4meQsG%2BFjXD7SwvE%3D&reserved=0


 

 

முழுெதும் உள்ள பை பழங்குடி மக்கள் ேங்கள் கைாச்சாரங்கள் வகாண்டாட்டத்ேின்தபாது ேறை 

க ொட்டுதறை (டிரம்தைப்) பயன்படுத்துகின்றனர். பிக் டிரம் கதைப்வபாருள் நிறுெல் என்பது, 

பழங்குடியினாின் வபருதம மற்றும் வகாண்டாட்டத்ேிதன இயல்பாக இருப்பதேக் காட்டிலும் 

மிகப்வபாிய அதடயாளச் சின்ன்னமாக இந்ே டிரம்தம உருொக்குெதேயாகும். கைாச்சாரக் கூட்டங்களில் 

வபரும்பாலும் இந்ேப் பதற வகாட்டும் சத்ேம்ோன் முேலில் கெனிக்கப்படும், தமலும் அந்ே உணர்ெிதன 

பார்ன் இன் ேி நார்த் லிமிவடட் (Born in the North Ltd) என்ற நிறுெனமானது இேன் சக்ேிதய 

வெளிக்காட்ட ெிரும்புகிறது.  

 பார்ன் இன் ேி நார்த் லிமிவடட் (Born in the North Ltd.) என்பது, இரட்தட சதகாேரர்களாகிய கிறிஸ் 

மற்றும் கிவரக் மிட்வசல் ஆகிதயாராருக்கு வசாந்ேமான மற்றும் அெர்களால் இயக்கப்படும் ஒரு 

பதடப்பாற்றல் படப்பிடிப்பிடிப்பு நிறுெனமாகும். அெர்களின் பணியானது அெர்களின் ேனித்துெமான 

தகமிரா மூைம் உருொக்கப்படுெது மற்றும் மனிேர்களுக்கும் இயற்தகக்கும் இதடயிைான உறதெ 

ஆராய்ெேில் கெனம் வசலுத்துகிறது. அெர்களின் வசாந்ே கதே மற்றும் ொழ்ந்ே அனுபெங்கதளக் 

கருத்ேில் வகாண்டபடி, அெர்களின் மிக்மாக் (Mi’kmaq) பாரம்பாியம், இதசதயத் தேடித் தேடி  ஆராய்ேல் 

மற்றும் கதனடிய ெளர்ப்பு ஆகியெற்றில் இருந்து இந்ே உத்தெகம் வபறப்பட்டது. 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் தேசிய பழங்குடி மக்களுக்கான ேினத்தே அங்கீகாிப்பது பற்றி தமலும் 

வோிந்துவகாள்ள  ெருதக ேரவும்: brampton.ca/NIPD. 

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

“ஃபர்ஸ்ட் தநஷன்ஸ் (First Nations), இனூய்ட் (Inuit) மற்றும் வமட்டிஸ் (Métis) சமூகத்ேினாின் 

வசழிப்பான மற்றும் மாறுபட்ட கைாச்சாரங்கள், மற்றும் அனுபெங்கதளப் பற்றி தமலும் அறியவும் 

வகாண்டாடவும் ஜூன் 22 அன்று வகன் ெில்ைன்ஸ் சதுக்கத்ேில் நதடவபறும் எங்கள் தேசிய பழங்குடி 

மக்களுக்கான ேின நிகழ்ெில் எங்களுடன் தசருங்கள்.” 

- தபட்ாிக் ப்ரவுன், தமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“ப்ராம்ப்ட்டன் ஒரு பைகைதெ நகரம், தமலும் எங்கள் பல்தெறு சமூகத்ேினதரக் வகாண்டாடுெேற்கான 

ஒவ்வொரு ொய்ப்தபயும் நான் வபாிதும் ெரதெற்கிதறன். இந்ே தேசிய பழங்குடி மக்களுக்கான 

ேினத்ேில், ஃபர்ஸ்ட் தநஷன்ஸ் (First Nations), இன்யூட் (Inuit) மற்றும் வமட்டிஸ் (Métis) சமூகங்கள் 

மற்றும் இந்ே நிைத்ேின் ெரைாறு பற்றி அறிய உங்கள் அதனெதரயும் ஊக்குெிக்கிதறன்..” 

- ஹ்ர்கிரத் சிங், நகர கவுன்சிைர், ொர்டுகள் 9 & 10; ேதைெர், வபருநிறுென தசதெகள், 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Pages/National-Indigenous-Peoples-Day.aspx


 

 

“ப்ராம்ப்ட்டனின் பல்தெறு சமூகத்ேினர் அடங்கிய மக்கள், அெர்களின் பாரம்பாியம் மற்றும் கைாச்சாரம் 

ஆகியதெ இந்ே நகரத்தே மிகவும் சிறப்பானோக ஆக்குகிறது. எங்களின் பன்முகத்ேன்தம மற்றும் 

பழங்குடியின சமூகங்களின் பங்களிப்புகதளக் வகாண்டாடும் ெதகயில் ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்துடன் 

தசருங்கள் மற்றும் எங்கள் ஜூன் 22 நிகழ்ெில் உள்ளூர் பழங்குடியினருக்குச் வசாந்ேமான 

ெணிகங்களுக்கு ஆேரெளியுங்கள்.” 

- பால் தமார்ாிைன், இதடக்காை ேதைதம நிர்ொக அேிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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 னடொ நொட்டில் மி  விறைவொ  வளர்ந்து வரும் ந ைங் ளில் ஒன்ைொன ப்ைொம்ப்ட்டன் தன் வசத்தில் 700,000 மக் றளயும் 75,000 

வணி  அறமப்புக் றளயும் க ொண்டிருக் ிைது. நொங் ள் கசய்யும் ஒவ்கவொரு  ொொியத்திலும் கேொதுமக் றள மனத்தில் றவத்பத 

கசய் ின்பைொம். ேைதைப்ேட்ட சமுதொயத்தினர் எங் ளுக்கு வலு பசர்க் ின்ைனர், முதலீட்றட நொங் ள் ஈர்க் ிபைொம், 

கதொழில்நுட்ேொீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ொீதியிைொன புதுறமப் ேறடத்தலில் முன்னணி வ ிப்ேதற் ொன ேயணத்தில் நொங் ள் 

கசன்றுக ொண்டிருக் ிபைொம். ேொது ொப்ேொன, நிறைத்து நிற் வல்ை மற்றும் கவற்ைி ைமொன  ஆபைொக் ியமிக்  ஒரு ந றைக் 

 ட்டறமப்ேதற் ொன வளர்ச்சிப்ேொறதயில் நொங் ள் ேங்கு வ ிக் ிபைொம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆ ியவற்ைில் 

எங் ளுடன் இறணயுங் ள்.   www.brampton.ca இல் இன்னும் கதொிந்துக ொள்ளுங் ள் 

 

 

ஊடக வோடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர பன்முக கைாச்சார ஊடகம் 

multiculturalmedia@brampton.ca 
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