
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக    

      

ப்ராம்ப்ட்டனில் ககாடடப்பருெ கெடிக்டககள்!  

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஜூன் 23, 2022) –கெடிக்டககள் நிடைந்த வபாழுதுகபாக்கு ொய்ப்புகடள இந்தக் 

ககாடடப்பருெத்தில் சமூகத்தினருக்கு ெழங்குெதில் ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் பரெசமடடகிைது. 

நகரத்தின் பல வபாழுதுகபாக்கு ெசதிகளுக்கும் ெருடக தந்து, குடும்பத்தினர் மற்றும் நண்பர்களுடன் 

ககாடடக்காலம் முழுெதிலுமாக, ெிடளயாடுங்கள் மற்றும் நீாில் அடளதல் வசய்யுங்கள். 

காலஅட்டெடைகள், பதிவு ெிெரங்கள் மற்றும் ொனிடல காரைமாக மூடப்படுதல், ஆகியடெ 

வதாடர்பான இயக்கச் வசயல்பாட்டு நிடல அைிெிப்புகள் உட்பட அடனத்து தகெல்களுக்கும், 

www.brampton.ca/summerfun ஐப் பார்டெயிடவும் 

புவராஃவபஸ்ஸர்ஸ் ஏாி மற்றும் எல்கடாரகடா திைந்தவெளி நீச்சல் குளம் 

புவராஃவபஸ்ஸர்ஸ் ஏாியானது ொனிடல அனுமதிக்கும் பட்சத்தில் ஜூன் 28 கததி திைக்கெிருக்கிைது. 

ஏாி, கடரகயாரம் மற்றும் பீச் ொல்லிபால் ெிடளயாட்டு கபான்ை திைந்தவெளி ெசதிகளுக்கு வசன்று 

மகிழுங்கள். 

ொனிடல அனுமதிக்கும் பட்சத்தில், எல்கடாரகடா பூங்காெில் இருக்கின்ை திைந்தவெளி நீச்சல்குளம் 

ஜூன் 30 கததி திைக்கெிருக்கிைது. இகத பூங்காெில் இரண்டு ெிடளயாட்டு டமதானங்கள், ஐந்து பிக்னிக் 

பகுதிகள் மற்றும் ெிடளயாடுெதற்கான ஏராளமான இடம் ஆகியெற்றுக்கும் வசல்லுங்கள். 

பதிவு வசய்தல் பற்ைிய தகெல்கள் மற்றும் நகாின் திைந்தவெளி நீச்சல்குளம் மற்றும் ஏாிக்கடரகயார 

ெசதிகள் பற்ைிய  கூடுதல் தகெல்களுக்கு ெருடக தரவும்: www.brampton.ca/summerfun. 

ஸ்ப்ளாஷ் கபட்கள் மற்றும் குழந்டதகள் அடளந்து ெிடளயாடும் குளங்கள் 

நகாின் ஸ்ப்ளாஷ் கபட்கள் மற்றும் குழந்டதகள் அடளந்து ெிடளயாடும் குளங்கள் இப்கபாது தினமும் 

திைந்திருக்கின்ைன. ொனிடல கமாசமடடெதன்கபாில் இடெ மூடப்படலாம்.  இயங்கு நிடல பற்ைிய 

புதிய வசய்திகளுக்கு ெருடக தரவும்: www.brampton.ca/summerfun. 

ககாடடக்கால முகாம்கள் 

6 க்கும் அதிகமான ெயதுடடய பங்ககற்பாளர்களுக்கு ொராந்திர ககாடடப்பருெ முகாம்கள் ஜூடல 4 

முதல் ஆகஸ்ட் 26 ெடர நடடவபறுகின்ைன. அடனெருக்குமான முகாம்களும் இருக்கின்ைன. 

திைந்தவெளி மற்றும் உள்ளரங்கத்தில் பல ெடகயான கெடிக்டககள் மற்றும் ெிடளயாட்டுக்கள் மற்றும் 
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வசயல்பாடுகடள அனுபெித்து மகிழுங்கள். கமலும் அைிய ெருடக 

தரவும்: www.brampton.ca/registerforprograms . 

நட்சத்திரங்களுக்கு கீகழ திடரப்படங்கள் 

ெியாழன், வெள்ளி மற்றும் சனிக்கிழடமகளில் வசப்டம்பர் 1 ெடர சிங்க்ொகவ்சி பார்க், மவுண்ட் 

ப்வளஸண்ட் சதுக்கம் மற்றும் கார்டன் சதுக்கத்தில் இலெச, குடும்பத்திற்கு ஏற்ை திைந்தவெளி 

திடரப்படங்கள் திடரயிடுெடதக் காை கலந்துவகாள்ளுங்கள். உங்கள் வசாந்த தின்பண்டங்கள், 

கபார்டெகள் மற்றும் புல்வெளி நாற்காலிகடளக் வகாண்டு ொருங்கள். இந்த ஆண்டிற்கான 

நட்சத்திரங்களுக்கு கீகழயான திடரப்படங்கள், கமப்பிள் லாட்ஜ் ஃபார்ம்ஸ் (Maple Lodge Farms), கநா 

ஃப்ாில்ஸ் ப்ராம்ப்ட்டன் (No Frills Brampton) மற்றும் வடலஸ் (Telus ) ஆகிகயாரால் தாராளமாக 

நிதியுதெி வசய்யப்படுகிைது. முழு அட்டெடைடய இங்கு 

பார்டெயிடவும்:  www.brampton.ca/summerfun. 

பீல் கிராம ககால்ஃப் டமதானவெளி 

பீல் கிராம ககால்ஃப் டமதான வெளியில் உங்களுக்கான  கநரம் பதிவு வசய்துவகாள்ளுங்கள்; இதுகெ 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் ககால்ஃப் ெிடளயாடுபெர்களுக்கான உன்னதமான டமதானம். அடனத்து 

மட்டங்களிலுமான ககால்ஃப் வீரர்களுக்கு என்கை 9 (ஒன்பது) துடளகள் உள்ளன; அெற்றுக்காக 

ெிடளயாடி மகிழுங்கள். கமலும் அைிய ெருடக தரவும்: www.brampton.ca/peelvillagegolfcourse. 

பூங்காக்கள் வபாழுதுகபாக்கு ஓடுபாடதகள் 

பல பூங்காக்கள் மற்றும் இயற்டக பாரம்பாிய நிலங்களான பள்ளத்தாக்குகள் மற்றும் ெனப்பகுதிகள் 

கபான்ை வபாழுதுகபாக்கு பாடதகடள உள்ளடக்கியகத ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் ஆகும். ப்ராம்ப்ட்டனின் 

அழகிய திைந்தவெளிகளில் நடந்து வசல்லுங்கள், ஓடுங்கள், டபக் சொாி வசய்யுங்கள் மற்றும் ெிடளயாடி 

மகிழுங்கள். திைந்தவெளி வடன்னிஸ் மற்றும் பிக்கிள் பால் டமதானங்கள் மற்றும் ப்ராம்ப்ட்டன் 

பூங்காக்களில் திைந்தவெளி ெிடளயாட்டுக்கள் ெிடளயாடி, ஆகராக்கியமாகவும் சுறுசுறுப்பாகவும் 

இருங்கள். கமலும் அைிய: www.brampton.ca/summerfun. 

பூங்காெில் உடற்வபாருத்தம் 

இந்தக் ககாடடயில் ப்ராம்ப்ட்டன் பூங்காக்களில் நகாின் இலெச திைந்தவெளிப்புை உடற்பயிற்சி 

ெகுப்புகளில் கசருங்கள். கார்டிகயா மற்றும் ஜூம்பா, குடைந்த தாக்கம் தருகிற உடற்பயிற்சி மற்றும் 

கயாகா, சமநிலை மற்றும் ஆகராக்கியம் மற்றும் பலெற்ைிற்கும் பதிவு வசய்யவும். பங்ககற்பாளர்கள் ஒரு 

துொடல, பாய் மற்றும் தண்ைீர் வகாண்டு ெர ஊக்குெிக்கப்படுகிைார்கள், உடற்பயிற்சிக்கு ஏற்ற 

ெசதியான உடடகள் மற்றும் ொனிடலக்கு ஏற்ை ஆடடகடள அைியுங்கள். கமலும் 

அைிய: www.brampton.ca/summerfun. 
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இைவச ககோலைப்பருவ நீச்சல் 

ஜூடல 4 முதல் வசப்டம்பர் 1 ெடர நகரம் முழுெதும் உள்ள வபாழுதுகபாக்கு டமயங்களில் இலெச 

உள்ளரங்க வபாது நீச்சல் குளங்களில் விலளயோடி அனுபெியுங்கள். இலெச ககாடட நீச்சல் பயிற்சி; 

இதற்கு டிம் ஹார்டன்ஸ் அலமப்பு தாராளமாக நிதியுதெி வசய்கிைது. பதிவு கதடெ; கமலும் அைிய 

www.brampton.ca/summerfun. 

அறிஞர் கூற்றுக்கள்  

“இகதோ ப்ராம்ப்ட்டனில் ககாடடப்பருவம் ெந்துெிட்டது, அகதகபோைகவ ககாடடகால கெடிக்டககளும் 

கூைகவ வந்துவிட்ைன! முழு குடும்பமும் ரசிப்பதற்கோக 2022 ககாடடயில் நகாின் பல்கெறு ெடகயான 

ககாடடகால ெசதிகள் மற்றும் நிகழ்ச்சிகள் வந்துவிட்ைன; நிகழ்ச்சிகளுடன் கசர்ந்து  நீங்கள் நடக்கைோம், 

நீந்தைோம், ஸ்ப்ளோஷ் ெிடளயாைைோம்; மமோத்தத்தில் ஆகராக்கியமாகவும் சுறுசுறுப்பாகவும் இருங்கள்.” 

- கபட்ோிக் ப்ரவுன், கமயர், ப்ரோம்ப்ட்ைன் நகரம்  

  

“ப்ராம்ப்ட்டன் நகரமோனது, அழகிய பூங்காக்கள் மற்றும் வபாழுதுகபாக்கு பாடதகள், கெடிக்டகயான 

நடெடிக்டககள் நிலறந்தது மற்றும் அடனெருக்கும் ககாடடக்கால நிகழ்ச்சிகடள வோோி வழங்குகிைது. 

www.brampton.ca/summerfun  இல் நகரத்தின் ககாடடகால சலுடககடள கதடிப்பிடியுங்கள்; எங்கள் 

சிைந்த நகரமான ப்ராம்ப்ட்டனில் உங்கள் ககாடடகாலத்டத திட்டமிடுங்கள்.” 

- மரோவீனோ சோன்ட்கைோஸ், பிரோந்திய கவுன்சிைர், வோர்டுகள் 1 & 5; தலைவர், சமுதோய 

கசலவகள், ப்ரோம்ப்ட்ைன் நகரம் 

  

“ப்ரோம்ப்ட்டனில் ககாடடகால கெடிக்டகக்கான சிைந்த ொய்ப்புகடள உருொக்குெதற்கும் அவற்லறப் 

கபணிப் பராமாிப்பதற்கும் நகர ஊழியர்கள் அர்ப்பைிப்பு மகோண்டுள்ளனர். அடனத்து ெயதினருக்கும் 

அலனத்து திைன்மகோண்ைவர்களுக்கும் பல வசயல்பாடுகள் மற்றும் ெசதிகடள இந்த ககாடடயில் 

அனுபெியுங்கள்.” 

-  பால் கமார்ாிஸன், இடடக்கால தடலடம வசயல் அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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கனடா நாட்டில் மிக ெிடரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்ைான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 700,000 மக்கடளயும் 75,000 

ெைிக அடமப்புக்கடளயும் வகாண்டிருக்கிைது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுமக்கடள மனத்தில் டெத்கத 

வசய்கின்கைாம். பலதரப்பட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு கசர்க்கின்ைனர், முதலீட்டட நாங்கள் ஈர்க்கிகைாம், 

வதாழில்நுட்பாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுடமப் படடத்தலில் முன்னைி ெகிப்பதற்கான பயைத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிகைாம். பாதுகாப்பான, நிடலத்து நிற்கெல்ல மற்றும் வெற்ைிகரமான  ஆகராக்கியமிக்க ஒரு நகடரக் 

கட்டடமப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பாடதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிகைாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்ைில் 

எங்களுடன் இடையுங்கள்.   www.brampton.ca இல் இன்னும் வதாிந்துவகாள்ளுங்கள். 

 

ஊடக வதாடர்பு 

ப்ராம்ப்ட்டன் மாநகர பன்முக கலாச்சார 

ஊடகம் 

multiculturalmedia@brampton.ca 

 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

