
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக    

      

ப்ராம்ப்ட்டனில் கனடா தினம் வகாண்டாடுங்கள்! 

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஜூன் 17, 2022) –ஜூலை 1 ஆம் தததி நண்பகல் 12 மணி முதல் இரவு 10 மணி ெலர 

சிங்க்ொகவ்சி பூங்காெில் கனடா தின வகாண்டாட்டத்லத மீண்டும் தநாில் இருந்து வகாண்டாடுெலத 

அறிெிப்பதில் ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் மகிழ்ச்சி அலடகிறது. ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் கனடா தின 

வகாண்டாட்டமானது, நகரத்தின் மிகப்வபாிய ஒரு நாள் முழுெதுமான நிகழ்ொகும், இது தநாில் 

நிகழ்த்தும் வபாழுதுதபாக்கு, கலை, கைாச்சாரம், உணவு, பட்டாசு தெடிக்லககள் மற்றும் பைெற்றுடன் 

இந்த நிகழ்வு வகாண்டாடப்படுகிறது! 

குடும்பத்தினர் மகிழும் ெலகயிைான வபாழுதுதபாக்கு 

தெடிக்லககள் நிலறந்த வசயல்பாடுகளில் பங்தகற்க முழு குடும்பத்தினலரயும் அலைத்து ொருங்கள்: 

• காற்றடைக்கப்பட்ை பலூன்களாலான பபாருட்கள் நிடறந்த  பகுதியில் (inflatable zone) குதித்து 

விடளயாடுங்கள்; 

• ஸ்ப்ளாஷ் பபட் மற்றும் விடளயாட்டு டமதானங்கள், ஸ்பகட்பபார்டு பூங்கா, மினி-பகால்ஃப், 

கப ாபெல், தண்ைவாளம் இல்லாத  யில் , காலால் மிதித்து பெலுத்தும் பைகுகடள வாைடகக்கு 

எடுத்தல், மினி மூ ஃபார்ம் மற்றும் பலதும் உள்பை, ெிங்க்வாகவ்ஸி பூங்காவில் வழங்கப்படும் 

வெதிகடள அனுபவியுங்கள்; 

• உணவு மற்றும் ெில்லட  வியாபா  பகுதிகளில் உள்ளூர் வியாபாாிகடள ஆதாியுங்கள்; 

• நக ெடப உறுப்பினர்களுைன் பகக் வழங்கி மகிழுங்கள் ; 

• பமாிடியன் கிப டிட் யூனியன் வழங்கும் நீர் நி ப்பும் நிடலயங்கள்; 

• இ வு 10 மணிக்கு டிம் ஹார்ட்டின்ஸ் (Tim Hortons) வழங்கும் பட்ைாசு பவடிக்டககள்; மற்றும் 

• இன்னும் மிகப்பலவும் உள்ளன!    

பநாில் நிகழ்த்தும் பபாழுதுபபாக்கு 

துடுப்பு படகுத்துலறக்கு அருகில் சிங்குவகௌசி ஸ்ெிங் ஆர்வகஸ்ட்ரா, ப்ராம்ப்ட்டன் ஃதபாக் கிளப் மற்றும் 

எக்வைக்டிக் ாிலெெல் ஆகியலெ பார்லெயாளர்கலள மதியம் முழுெதும் இலசயுடன் மகிழ்ெிக்கும். 

பின்னர், மாலை 6 மணிக்கு பிரதான தமலடயில் தநரடியாக நிகழ்த்தவுள்ள இலச நிகழ்ச்சிகளுக்காக 



 

 

இலசக்கச்தசாி பகுதிக்குச் வசல்லுங்கள்; இங்கு ஊடக பிரபைமும், வதாைில்முலனதொரும் மற்றும் 

கைாச்சார பங்களிப்பாளருமாகிய வஜஸ்ஸி தஜான்ஸ் நிகழ்ச்சிலய வதாகுத்து ெைங்குொர். ததசிய 

கீதத்லதப் பாடி, ராபர்ட்டா பட்டாக்லியா நிகழ்ச்சிகலளத் வதாடங்குொர், பின்னர் ப்ராம்ப்ட்டன் ராப் 

இலசக்கலைஞர் ஸ்பிட்டியின் நிகழ்ச்சிகள், அதலன அடுத்து  ெருகின்ற ஜூதனா பாிந்துலரத்த 

ஸ்தனாட்டி தநாஸ் வரஸ் கிட்ஸ் மற்றும் தலைப்புச்வசய்தியில் இடம்பிடிப்பெரும் ஹிப்-ஹாப் 

ஜாம்பொனுமாகிய கார்டினல் ஆஃபிஷால் ஆகிதயாாின் நிகழ்ச்சிகள் நீங்கள் மறக்க முடியாததாக 

இருக்கும். கனடாெின் பிறந்தநாலள நிலனவுகூறும் ெலகயில் இரவு 10 மணிக்கு டிம் ஹார்ட்டன்ஸ் 

ெைங்கும் கண்கெர் பட்டாசு தெடிக்லக நிகழ்ச்சியுடன் அந்த நாலள முடியுங்கள். 

ஸ்பிட்டி என்பெர், ப்ராம்ப்ட்டலனச் தசர்ந்த ஒரு இந்திய-கனடிய ராப் பாடகர் ஆொர், அெர் 

உைவகங்கிலும் அர்ப்பணிப்பு வகாண்ட மற்றும் ெளர்ந்து ெரும் ரசிகர் பட்டாளத்துடன் ஒரு சைசைப்லப 

உருொக்கி ெருகிறார். 2021 ஆம் ஆண்டில், ஸ்பிட்டி தனது முதல் ஆல்பமான ஃபுல் சர்க்கிள் (Full Circle) -

ஐ வெளியிட்டார்; தராலிங் ஸ்தடான் இந்தியா & மச் மியூசிக் (Rolling Stone India & Much Music) 

உள்ளிட்ட பை வெளியீட்டாளர்களின் பாராட்டுகலளப் வபற்றார்; இது அெரது ததசிய மற்றும் சர்ெததச 

ாீதியில் அெருலடய இலச வசன்றலடந்தலத வெளிப்படுத்தியது. ஆல்பத்தின் பைம் மட்டுவம இல்ைாமல், 

ஸ்பிட்டி தனது வசாந்த வடாரான்ட்தடா இலசக்கச்தசாிக்காக தலைப்புச் வசய்தியில் இடம் வபற்றார்; 

மற்றும் 2022 ஆம் ஆண்டின் முற்பகுதியில் 6 ொர காை அவமாிக்க சுற்றுப்பயணத்திற்காக தனது 

இலசலய எடுத்துச் வசல்ெதற்கு முன்பு வதற்கு ஒன்டாாிதயா முழுெதும் இலசப்பயணம் நிகழ்த்தினார். 

பின்னர் அெர் டுண்டாஸ் சதுக்கத்தில் (Dundas Square) உள்ள ததசிஃவபஸ்ட் (DesiFest ) ஐ 

நிகழ்த்தினார் மற்றும் கனடியன் இலச ொரம் (Canadian Music Week), NXNE ஆகியெற்லறயும் 

வதாடர்ந்தார்;  கனடியன் மியூசிக் வீக், NXNE மற்றும் BVX ஃவபஸ்ட் டவுண்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டனில் பி ெி 

எக்ஸ் ஃவபஸ்ட்(BVX Fest) ஐயும் நிகழ்த்தினார். 

இப்தபாவதல்ைாம் ஸ்பிட்டி அெர்கள் புதிய சிறந்த இலசலய வெளியிடுெதுடன் மிகவும் துடிப்பான 

தநரலை நிகழ்ச்சிகளின் பயணத்லதயும் வதாடர்கிறார். 

ஸ்தனாட்டி தநாஸ் வரஸ் கிட்ஸ் (Snotty Nose Rez Kids)என்பது ஆதி குடிமக்களின் ஹிப் ஹாப் 

இரட்லடயர் நிகழ்ச்சியாகும் இதில் இடம் வபறுபெர்கள் லஹஸ்ைா (Haisla ) ராப்பர்களான தடரன் "யங் 

டி" வமட்ஸ் (Darren "Young D" Metz) மற்றும் குயின்டன் "யுங் டிலரவபஸ்" லநஸ் (Quinton "Yung 

Trybez" Nyce)என்னும் தஜாடி அடங்குெர். அெர்கள் அசலில் பிாிட்டிஷ் வகாைம்பியாெின் கிட்டாமாட் 

கிராமத்லதச் தசர்ந்தெர்கள், தற்தபாது ொன்கூொில் உள்ளனர். அெர்களின் 2017 ஆல்பமான தி 

ஆெதரஜ் சாதெஜ் (The Average Savage) என்பது,  2018 வபாைாாிஸ் மியூசிக் பாிசுக்கான பட்டியலில் 

தசர்க்கப்பட்டது; தமலும் அெர்கள் 2019 மற்றும் 2022 இல் ஜூதனா ெிருது ெிைாெில் அந்த 

ஆண்டிற்கான சுததசி ஜூதனா இலச ெிருது ஆல்பத்திற்கு பாிந்துலரக்கப்பட்டனர். 

கார்டினல் ஆஃபிஷால் என்பெர் ஒரு ராப் இலசக்கலைஞர் ஆொர்; கூடதெ இெர், இலசத்தட்டு 

தயாாிப்பாளர், டிதஜ மற்றும் வரக்கார்ட் எக்ஸிகியூட்டிவ் ஆொர். வபரும்பாலும் கனடாெின் "ஹிப் ஹாப் 



 

 

தூதுெர்" என்று அலைக்கப்படுபெர்; அெர் நாட்டின் சிறந்த ஹிப் ஹாப் கலைஞர்களில் ஒருெராகக் 

கருதப்படுகிறார், மற்றும் அெரது தனித்துெமான வரக்தக (reggae) மற்றும் நடன அரங்கில் தாக்கம் 

வசலுத்திய ஹிப் ஹாப் பாணிக்காக மிகவும் பிரபைமானெர். 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் கனடா தின வகாண்டாட்ட நிகழ்வுக்கு வமாிடியன் கிவரடிட் யூனியன் (Meridian 

Credit Union), டிம் ஹார்ட்டன்ஸ் (Tim Hortons), அவைக்ட்ரா (Alectra), வபல் (Bell), தகாக் கனடா 

பாட்லிங் (Coke Canada Bottling), குொலிட்டி ஸ்வீட்ஸ் (Kwality Sweets), தநா ஃப்ாில்ஸ் (No Frills) 

மற்றும் சிம்ப்ளி லபனான்சியல் (Simplii Financial) ஆகியலெ தாராளமாக நிதியுதெி வசய்கின்றன. 

 சிங்க்ொகவ்ஸி பூங்காொனது, 9050 Bramalea சாலையில் அலமந்துள்ளது. ஒரு ொகனத்திற்கு $20 

கட்டணத்தில் ொகன நிறுத்த ெசதி ெரம்பு குறிக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் தற்காலிகமாக சாலைகள் 

மூடப்படைாம். பங்தகற்பாளர்கள் நடந்து ெர, லபக்கில் ெர அல்ைது ப்ராம்ப்ட்டன் தபருந்து 

தபாக்குெரத்து ெைங்கும் இைெச ஷட்டில் தசலெலயப் பயன்படுத்திக் வகாள்ள 

ஊக்குெிக்கப்படுகிறார்கள். 

 

நண்பகலில் வதாடங்கி, ஒவ்வொரு 30 நிமிடங்களுக்கு ஒரு முலற, கீழ்க்கண்ட இடங்களில் இருந்து 

இைெச தபருந்துகளில் பயணம் வசய்யைாம்: 

• மவுண்ட் ப்தளசண்ட் GO நிலையம் 

• ட்ாினிட்டி காமன் மால் 

• வஷாிடான் கல்லூாி 

• தகார் வமதடாஸ் சமுதாய கூட மற்றும் நூைகம் 

பின் ெரும் ொகன நிறுத்த ெசதிகள் சிங்க்ொகவ்ஸி பூங்கா அருகில் கிலடக்கப்வபறுகின்றன: 

• ப்ரமீலி சிட்டி வசன்டர் 

• ப்ராம்ப்ட்டன் சிெிக் வசன்டர் 

• க்ாீன்ப்லரயர் ாிக்ாிதயஷன் வசன்டர் 

• வைஸ்ட்டர் B. பியர்ஸன் கத்ததாலிக்க பள்ளி 

• வசயிண்ட்  ஜீன் ப்வரபீஃப் கத்ததாலிக்கப் பள்ளி 

• வடர்ாி மில்ைர் வபாழுதுதபாக்கு லமயம் 

கனடா தின நிகழ்ச்சிகள் பற்றிய தமலும் தகெல்களுக்கு ெருலக தரவும்: brampton.ca/canadaday. 

அறிஞர் கூற்றுகள் 

“கனடா தினத்லத வகாண்டாடுெதற்காக, இந்த எங்கள் மிகப்வபாிய ெருடாந்திர நிகழ்ெிலன இந்த 

ஆண்டு மீண்டும் தநாில் நடத்தி குடியிருப்பாளர்கலள உபசாிப்பதில் நாங்கள் மிகவும் 

பரெசமலடகிதறாம்! அற்புதமான தநரடி வபாழுதுதபாக்கு, கலை, கைாச்சாரம், உணவு மற்றும் பட்டாசு 

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


 

 

தெடிக்லககலளக் காண ஜூலை 1 அன்று எங்களுடன் தசருங்கள். குடும்பத்தில் உள்ள அலனெரும் 

ரசிக்க ஒவ்வொருெருக்கும் ஏதாெது ஒரு ெிஷயம் இருக்கிறது!" 

- தபட்ாிக் ப்ரவுன், தமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“சிங்க்ொகவ்ஸி பூங்காெில் கனடா தினத்தில் எங்களுடன் இலணய குடியிருப்பாளர்களும் 

பார்லெயாளர்களும் அலைக்கப்படுகிறார்கள்! கனடாெின் ஹிப்-ஹாப் ஜாம்பொன் கார்டினல் 

ஆஃபிஷால் (Kardinal Offishall) மற்றும் ஜூதனாொல் நியமனம் வசய்யப்பட்ட ஸ்தனாட்டி தநாஸ் வரஸ் 

கிட்ஸ் (Snotty Nose Rez Kids) ஆகிதயாாின் நிகழ்ச்சிகளுடன் கனடாெின் பிறந்தநாலளக் 

வகாண்டாடுங்கள், பட்டாசு தெடிக்லககலளக் கண்டு மகிழுங்கள் மற்றும் குடும்பத்தினர் வசய்யத்தக்க 

வசயல்களில் பங்தகற்றுக்வகாள்ளுங்கள். அலமெிட ொகன நிறுத்த ெசதி குலறொகதெ உள்ளது; 

எனதெ நடந்து ொருங்கள், லபக்குகளில் ொருங்கள் அல்ைது எங்கள் இைெச ப்ராம்ப்ட்டன் தபருந்து 

தபாக்குெரத்து ஷட்டில் தசலெலயப் பயன்படுத்துெது பற்றி, கருத்தில் வகாள்ளுங்கள்!” 

- ஹர்கிரத்சிங், நகர கவுன்சிைர், ொர்டுகள் 9 & 10; தலைெர், வபருநிறுென தசலெகள், ப்ராம்ப்ட்டன் 

நகரம் 

“இந்த ஆண்டு எங்கள் தநாில் இருந்து கைந்துவகாள்ளும் கனடா தின வகாண்டாட்டத்திற்கு 

குடியிருப்பாளர்கலள மீண்டும் ெரதெற்பதற்கு நாங்கள் காத்திருக்கிதறாம். அபாரமான வசயல்பாடுகள் 

மற்றும் நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஜூலை 1ஆம் தததி சிங்க்ொகவ்சி பூங்காெில் நகரத்தினருடன் தசருங்கள்.” 

- பால் தமார்ாிஸன், இலடக்காை தலைலம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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கனைா நாட்டில் மிக விட வாக வளர்ந்து வரும் நக ங்களில் ஒன்றான ப் ாம்ப்ட்ைன் தன் வெத்தில் 700,000 மக்கடளயும் 75,000 

வணிக அடமப்புக்கடளயும் பகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் பெய்யும் ஒவ்பவாரு காாியத்திலும் பபாதுமக்கடள மனத்தில் டவத்பத 

பெய்கின்பறாம். பலத ப்பட்ை ெமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு வலு பெர்க்கின்றனர், முதலீட்டை நாங்கள் ஈர்க்கிபறாம், 

பதாழில்நுட்பாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுடமப் படைத்தலில் முன்னணி வகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 

பென்றுபகாண்டிருக்கிபறாம். பாதுகாப்பான, நிடலத்து நிற்கவல்ல மற்றும் பவற்றிக மான  ஆப ாக்கியமிக்க ஒரு நகட க் 

கட்ைடமப்பதற்கான வளர்ச்ெிப்பாடதயில் நாங்கள் பங்கு வகிக்கிபறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியவற்றில் 

எங்களுைன் இடணயுங்கள்.   www.brampton.ca இல் இன்னும் பதாிந்துபகாள்ளுங்கள் 

 

 

ஊடக வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர பன்முக கைாச்சார ஊடகம் 

multiculturalmedia@brampton.ca 

 

 

mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

