
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக    

      

ப்ராம்ப்ட்டன் கலைஞர்களுக்கான ககாலடப்பருெ சந்லையில், உள்ளூர்க் 

கலடகளில் வபாருட்கள் ொங்கி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகர கலைச் சமூகத்ைினலர 

ஆைாியுங்கள் 

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஜூலை 12, 2022) –ப்ராம்ப்ட்டன் நகர கலை சமூகத்ைினருக்கான சந்லை துெக்க 

ெிழாெில் உள்ளூர் கலைஞர்கலள ஆைாிக்கவும், அந்ை சமூகத்ைினருடன் இலையவும் ப்ராம்ப்ட்டன் நகர 

கலை, கைாச்சாரம் மற்றும் பலடப்பாற்றல் வைாழில் கமம்பாட்டு நிறுெனம் (ACCIDA), 

குடியிருப்பாளர்கலள அலழக்கிறது. ஜூலை 16 ஆம் நாள், சனிக்கிழலம காலை 11 மைி முைல் மாலை 5 

மைி ெலர, கலைஞர்களுக்கான ககாலடப்பருெ சந்லையில்  ப்ராம்ப்ட்டன்  நகாின் கலைப்வபாருள் 

ெிற்பலனயாளர்கள் 25 கபரும் மற்றும் ைி கராஸ் ப்ராம்ப்ட்டனுக்குள் உள்ள உள்ளூர் கலை 

அலமப்புகளும் அடங்குெர்: 

• 905இன்க் 

• அபிகயாைா இகடாவு 

• அைிைி கனீவ் சங்க்ொன் 

• ஆன்னிமாாி க்ளாவடட் ஆர்ட் 

• ஆர்ட் லப அனிைா பிவயட்ராஸ் 

• ஆர்ட் ஆன் மில் ஸ்ட்ாீட் 

• ஆர்ட்டிஸன்வொர்க்ஸ் 

• ப்ராம்ப்ட்டன் கில்வடர்’ஸ் கில்ட் 

• ப்ராடனிங் வ ாலரஸான்ஸ் 

• காலீனா ஜீன் 

• எம்ம்ப்வபல்லிஷ்டு 

• ககல்ைாி 22 கவைக்ட்டிவ் 

•  னீன் அர்ஷத் 

• HJEM ககா 

• ஜூலியா லூயிஸ் வபவரய்ரா 

• கை ஸார்ஜ் க்ாிகயஷன்ஸ் 

• ைக்ஸ் லப கநானி 

• மீகன் லிம் 

• வமலிஸ்ஸாஸ். ாண்ட்கமட்ஸ் 

• ாிக்கி லிமா 

• சக்ொ 

• ைி இன் ப்ாிண்ட் கவைக்ட்டிவ் 

• ைி கபப்பர் நார்ொல் 

• ெிக்கி ரூப்பிள் வைப்கப 

• ெிஷுெல் ஆர்ட்ஸ் ப்ராம்ப்ட்டன் 

  

டிகஜ கராஷானியின் இலசலயக் கநாில் பார்த்துக் ககட்டு ரசிக்கும்கபாகை ஓெியங்கள், அச்சுப்பிரைிகள், 

வசராமிக் பாண்டங்கள், ஆபரைங்கள் மற்றும் பைெற்லற உள்ளடக்கிய பரந்ை அளெிைான உள்ளூர் 

கலைப்பலடப்புகலள ொங்கிச் வசல்லுங்கள். ககாலடகாை கலைஞர் சந்லையில் இருக்கும்கபாகை, காலை 

8 மைி முைல் மைியம் 1 மைி ெலர வமாிடியன் கிவரடிட் யூனியன் ெழங்கும் ப்ராம்ப்ட்டன் உழெர் 



 

 

சந்லையிலும் உைாவுங்கள்; இது வெலிங்டன் வைருெில் ஜார்ஜ் ஸ்ட்ாீட் மற்றும் வமயின் ஸ்ட்ாீட் சவுத் 

மற்றும் ககஜ் பார்க் இலடகய அலமந்துள்ளது. 

ACCIDA பற்றி கமலும் அறிய இங்கு ொருங்கள் மற்றும் நிகழ்ச்சிகள் பற்றிய முழு ெிெரங்களுக்கு இங்கு 

ொருங்கள். 

டவுண்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டனில் உருமாற்றம் நிகழ்ந்துவகாண்டிருக்கிறது 

டவுண்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டன் ஒரு உருமாற்றத்லை கமற்வகாண்டு ெருகிறது. அப்பகுைியில் உள்ள நீர் 

மற்றும் சுகாைார சாக்கலடகலள மாற்றும் ைிட்டத்ைிலன பீல் மண்டைம் நிர்ொகம் முன்வனடுத்துச் 

வசல்கிறது. இைன் ெிலளொக, பை இடங்களிலும் சாலைகள் அலடக்கப்பட்டுள்ளன. ஆககெ, 

ககாலடப்பருெ கலைஞர் சந்லைக்குச் வசல்லும்கபாது முன்கூட்டிகய ைிட்டமிடுங்கள். 

நகராட்சி ொகன நிறுத்ை இடங்கள் பற்றிய புது ைகெல்கலள brampton.ca  இல் காைைாம் அல்ைது 

ப்ராம்ப்ட்டன் கபருந்து கபாக்குெரத்து உங்கலள அங்கு அலழத்துச் வசல்ை அனுமைியுங்கள். Triplinx    

உபகயாகித்து உங்கள் பயைத்லை முன்கூட்டிகய ைிட்டமிடுங்கள். 

 

சந்லைச் சதுக்கத்ைில் ொகன நிறுத்ை ெசைி  

சந்லைச் சதுக்க ொகன நிறுத்ை ெசைியில் பராமாிப்புப் பைிகலள ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் நிலறவு 

வசய்ய இருக்கிறது; இைன் காரைமாக இது ஜூன் 27 முைல் ஜூலை 22, 2022 ெலர ைற்காலிகமாக 

மூடப்படும் 

 

ெருலகயாளர்களுக்கும் ெியாபாாிகளுக்கும் பின்ெரும் நகராட்சி ொகன நிறுத்ை ெசைிகளில் ொகன 

நிறுத்ை ெசைி வைாடர்ந்து கிலடத்துெரும்: 

 

• ஜான் ஸ்ட்ாீட் ொகன நிறுத்ை ெசைி, 16 ஜான் ஸ்ட்ாீட் 

• நகர் மன்ற ொகன நிறுத்ை ெசைி, 2 வெலிங்க்டன் ஸ்ட்ாீட் கமற்கு 

• வெஸ்ட் ஸ்ட்ாீட் ொகன நிறுத்ை ெசைி, 41 ஜார்ஜ் ஸ்ட்ாீட் 

• வநல்ஸன்  சதுக்க ொகன நிறுத்ை ெசைி, 9 டிப்ைாக் சந்து  

• ஜார்ஜ் ஸ்ட்ாீட் ெடக்கு சர்ஃகபஸ் ொகன நிறுத்ை ெசைி, 20 ஜார்ஜ் ஸ்ட்ாீட் ெடக்கு 

ACCIDA பற்றி 

கலை, கைாச்சாரம் மற்றும் பலடப்பாற்றல் வைாழில் கமம்பாட்டு நிறுெனம் என்பது ப்ராம்ப்ட்டன் 

நகரத்ைின் கீழ் உருப்வபற்றுெருகின்ற ஒரு ைனித்துெமான அலமப்பாகும்; இது பல்கெறு ைிட்டங்கள், 

கசலெகள் மற்றும் ெளங்கலள ெழங்குெைன் மூைம் துலறலய ெளர்ப்பது, வகாண்டாடுெது, அைற்காக 

ொைிடுெது மற்றும் அலனெலரயும் இலைப்பது ஆகியெற்றில் கெனம் வசலுத்துகிறது. நகரத்ைின் 

யுக்ைிாீைியான வைாலைகநாக்குப் பார்லெ மற்றும் கைாச்சாரத்ைிற்கான மாஸ்டர் பிளானில் 

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/CulturalSrvs/Pages/ACCIDA.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/CulturalSrvs/Pages/ACCIDA.aspx
https://www.brampton.ca/en/residents/parking/pages/welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/transit/plan-your-trip/Pages/Schedules-Maps-Covid.aspx


 

 

வசால்ைப்பட்டுள்ள கலை, கைாச்சாரம் மற்றும் பலடப்புத் வைாழில்களுக்கான நகரத்ைின் ைட்சியம் 

வகாண்ட வைாலைகநாக்குப் பார்லெலய ெழங்குெைில் ACCIDA ஒரு முக்கிய பங்காளியாகும். 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

“கலை, கைாச்சாரம் மற்றும் பலடப்பாற்றல் வைாழில் கமம்பாட்டு நிறுெனம் ப்ராம்ப்ட்டனின் கலைச் 

சமூகத்துடன் இலைப்பைற்கான ைனது மகத்ைான பைிலயத் வைாடர்ந்து வசய்து ெருகிறது. அலனத்து 

குடியிருப்பாளர்களும் ஜூலை 16 அன்று கலைஞர்களுக்கான ககாலடக்காை சந்லையில் எங்களுடன் 

இலையுமாறு ஊக்குெிக்கிகறன். 

- கபட்ாிக் ப்ரவுன், கமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“ஜூலை 16 அன்று ைி கராஸ் ப்ராம்ப்ட்டனில் கலைஞர்களுக்கான ககாலடகாை சந்லையில் எங்களுடன் 

இலையுங்கள்! 25 க்கும் கமற்பட்ட உள்ளூர் கலைப்வபாருள் ெிற்பலனயாளர்கள் மற்றும் அலமப்புகள் 

இருப்பைால், அலனெரும் ொங்குெைற்கு ஏைாெது ஒரு ெிஷயம் இருக்கும். எங்கள் உள்ளூர் கலைச் 

சமூகத்லை ஆைாிக்க உைவுங்கள் மற்றும் உள்ளூர் ெிற்பலனயாளர்களிடமிருந்து வபாருட்கலள 

ொங்குங்கள். உங்கலள அங்கக பார்ப்கபாம் என்று நம்புகிகறாம்!” 

- வராவீனா சான்ட்கடாஸ், பிராந்ைிய கவுன்சிைர், ொர்டுகள் 1 & 5; ைலைெர், சமுைாய கசலெகள், 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்; கவுன்சில் குழு உறுப்பினர், கலை, கைாச்சாரம் & பலடப்பாற்றல் வைாழில் 

கமம்பாட்டு முகலம 

“ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் நமது நகரத்ைில் கலை மற்றும் கைாச்சாரத்லை ெளர்ப்பைற்கும், உள்ளூர் 

நிகழ்ச்சிகலள ஆைாிப்பைற்கும், எங்கள் சமூகத்ைில் உள்ள அலனெருக்கும் சிறந்ை ககாலடகாை 

நிகழ்வுகலள ெழங்குெைற்கும் உறுைிபூண்டுள்ளது - கமலும் ACCIDA இன் கலைஞர்களுக்கான 

ககாலடக்காை சந்லை இந்ை மூன்லறயும் ஒருங்கிலைக்கிறது! உள்ளூர் கலைஞர்கள் மற்றும் கலை 

அலமப்புகளுடன் இலைந்ைிடுங்கள் மற்றும் ஜூலை 16 அன்று உள்ளூர் வபாருட்கலள ொங்குங்கள்.” 

- பால் கமார்ாிஸன், இலடக்காை ைலைலம நிர்ொக அைிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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கனடா நாட்டில் மிக ெிலரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் ைன் ெசத்ைில் 700,000 மக்கலளயும் 75,000 

ெைிக அலமப்புக்கலளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்ைிலும் வபாதுமக்கலள மனத்ைில் லெத்கை 

வசய்கின்கறாம். பைைரப்பட்ட சமுைாயத்ைினர் எங்களுக்கு ெலு கசர்க்கின்றனர், முைலீட்லட நாங்கள் ஈர்க்கிகறாம், 

வைாழில்நுட்பாீைியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீைியிைான புதுலமப் பலடத்ைலில் முன்னைி ெகிப்பைற்கான பயைத்ைில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிகறாம். பாதுகாப்பான, நிலைத்து நிற்கெல்ை மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆகராக்கியமிக்க ஒரு நகலரக் 



 

 

கட்டலமப்பைற்கான ெளர்ச்சிப்பாலையில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிகறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

எங்களுடன் இலையுங்கள்.   www.brampton.ca இல் இன்னும் வைாிந்துவகாள்ளுங்கள். 

 

 

MEDIA CONTACT 

ஊடக வைாடர்புகள்  

multiculturalmedia@brampton.ca 
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