
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக    

      

அக்டடாபர் 2022 நகராட்சி டேர்ேல்களுக்காக பணியாற்ற ப்ராம்ப்ட்டன் 

குடியிருப்புொசிகள் அழைக்கப்படுகிறார்கள்  

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஜூன் 16, 2022) – வபாதுமக்கள் நகராட்சி டேர்ேல் பணியாளர் ஆெேற்காக 

ஜூன் 17 ஆம் டேேி துெங்கி ெிண்ணப்பிக்கலாம் மற்றும் நிர்ொக வசயல்பாடுகளிலும் 

ொக்களிக்கும் நாளாகிய அக்டடாபர் 17 அன்று  ொடிக்ழகயாளர் டசழெ வசயல்பாடுகளிலும் 

உேெி புாியலாம்.  2,000 க்கும் அேிகமான பணி நியமனங்கள் கிழடக்கப்வபறுகின்றன; 18 

மற்றும் கூடுேலான ெயதுழடய ப்ராம்ப்ட்டன் குடியிருப்புொசிகளுக்கு முன்னுாிழம 

அளிக்கப்படும். 

புேிய ேிறன்கழள ெளர்த்துக்வகாள்ள, நகர அலுெலர்கழள பாிச்சயம் வசய்துவகாள்ள மற்றும் 

உங்கள் சமூகத்ேினருடன் இழணய இது ஒரு மிகப்வபாிய ொய்ப்பாகும். பல பேெி நிழலகள் 

உள்ளன மற்றும் பணிக்கான ெிொிப்புகழள ஜூன் 17 அன்று முேல் மிக ெிாிொக இங்கு 

காணலாம்:  www.brampton.ca/bramptonvotes . 

ஜூன் 19 ஞாயிற்றுக்கிைழமயன்று  கார்டன் சதுக்கத்ேில் நழடவபறும் ப்ராம்ப்ட்டன் ேனது 

வபருழமழயக் வகாண்டாடுகிறது (Brampton Celebrates Pride) எனும் நிகழ்ச்சியில் டேர்ேல் 

அணிழய சந்ேிக்கலாம்! டலார்னா பிஸ்வெல் (Lorna Bissell) நீரூற்றுக்கு எேிாில் அழமந்துள்ள 

ேகெல் கூண்டுக்கு ொருங்கள்; உங்கள் டகள்ெிகளுக்கு உடனக்குடடனடய பணியாளர்கள் 

வகாடுக்கும் பேில்கழளப் வபறுங்கள். 

ெிழரவுக் கூற்றுகள் 

• ெிருப்பம் வகாண்டெர்கள் ஆன்ழலனில் ஜூன் 17 முேல் இங்கு 

ெிண்ணப்பிக்கலாம்: www.brampton.ca/bramptonvotes. 

• காகிே ெடிெிலான ெிண்ணப்பங்கழள  எண் 2, வெல்லிங்ட்டன் வீேி டமற்கில் இருக்கும் 

நகர மன்றத்ேில் அழமந்துள்ள எழுத்ேர் அலுெலகத்ேில் வபற்றுக்வகாள்ளலாம்.. 

• நகாின் எழுத்ேர் அலுெலகம் ொர நட்களில்  காழல 8:30 மணி முேல் 4:30 ெழர 

ேிறந்ேிருக்கும். 

https://www.brampton.ca/bramptonvotes
http://www.brampton.ca/bramptonvotes


 

 

• நியமனம் வபற்றெர்களுக்கு வசப்டம்பர் 2022 இல் அேற்கான அறிெிப்பு 

கிழடக்கப்வபறச்வசய்யப்படும்;  மற்றும் இரண்டு முேல் மூன்று மணி டநரம் ெகுப்பிடலடய 

வகாடுக்கப்படும் பயிற்சிக்கும் ேங்கள் டநரத்ழே அர்ப்பணிக்க டெண்டும்; இேற்கான 

பயிற்சிப்வபாருட்கள் அக்டடாபர் 24 க்கு முன்னோகடெ வகாடுக்கப்பட்டு அக்டடாபர் 24 

டேேியில் 14 மணி டநரம் பணியாற்றவும் டெண்டும். 

• முன்கூட்டிய ொக்களிப்புக்கான பேெிகளும் உள்ளன. இந்ே முன் கூட்டிய 

ொக்களிப்பானது அக்டடாபர் 7, 8, 9, 14 மற்றும் 15 டேேிகளில் நழடவபறும். 

• பயிற்சியுடன் கூடடெ இைப்பீட்டுத்வோழகயும் ெைங்கப்படும். 

• முன் அனுபெம் மற்றும் கணினியில் டெழல வசய்யும் ேிறன்கள் இருப்பது 

ெிரும்பத்ேக்கது. 

அறிஞர் கூற்று 

 

“350,000 க்கும் அேிகமான ேகுேிவபற்ற ொக்காளர்கழளக் வகாண்டுள்ள, இந்ே நகராட்சிக்கான 

டேர்ேழல ேிறம்பட நடத்துெேற்கு டேர்ேல் பணியாளர்களின் ஆேரவு முக்கியமானது. டசழெ 

வசய்யும் துடிப்பு வகாண்ட எெரும் ெிண்ணப்பிக்கலாம். நீங்கள் முனிசிபல் நிர்ொகத்ழேப் பற்றி 

டமலும் அறிய ெிரும்பும் மாணெராக, உள்ளூர் அனுபெத்ழேப் வபற ஆர்ெமுள்ள ப்ராம்ப்ட்டன் 

நகருக்கு புேியெராக அல்லது உங்கள் சமூகத்ேிற்கு டசழெ வசய்ய ெிரும்பும் குடியிருப்பாளராக, 

எந்ே ெழகயினராக இருந்ோலும் உங்களுக்கு ஒரு ொய்ப்பு உள்ளது!" 

- பீட்டர் ஃடப, நகர எழுத்ேர் மற்றும் டேர்ேல் அேிகாாி, 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 வோடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர பன்முக கலாச்சார ஊடகம் 
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