
 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக    

   

ஆகஸ்ட் 1 அன்று நகரத்துடன் இணைந்து தணளகணளக் கணளந்த நாளாக 

வகாண்டாடுங்கள் 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஜூணை 15, 2022) –ஆகஸ்ட் 1, திங்கட்கிழமை, ஆப்பிரிக்க வம்சரவளியினரின் 

அடிமைத்தனத்மத ஒழிப்பமத நிமனவுகூறும் நரளரக உலகளவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தமளகமளக் 

கமளந்த தினத்மதக் ககரண்டரட ப்ரரம்ப்ட்டன் நகரம் தனது குடியிருப்புவரசிகமள அமழக்கிறது. 

இந்த ஆண்டு, எைரன்சிபபஷன்  பூங்கரவின் ஆண்டு நிமறமவ நிமனவுகூறும் வமகயிலும், தமளகமளக் 

கமளந்த தினத்மத அங்கீகரிப்பதற்கரகவும், நகர நிர்வரகம் நண்பகல் கதரடங்கி இரவு 8 ைணி வமர 

எைன்சிபபஷன் பூங்கரவில் கரீபியன் திருவிழரமவ நடத்துகிறது. உணவு வியரபரரிகள், கரீபியன் 

மகவிமனஞர் சந்மத, பநரடி கபரழுதுபபரக்கு ைற்றும் பலவற்மறயும் நிகழ்வுக்கு வருபவர்கள் 

அனுபவிக்கலரம். 

நகர நிர்வரகம், முதன்முதலில் 2020 ஆம் ஆண்டில் தமளகமளக் கமளந்த தினத்மத அங்கீகரித்தது; 

இதன்படி டிக்ஸி 407 ஸ்பபரர்ட்ஸ் பூங்கரமவ எைன்சிபபஷன் பூங்கர  என்று கபயர் ைரற்றம் கசய்தது; 

இதில் சிறிய ைற்றும் கபரிய கரல்பந்து மைதரனங்கள் ைற்றும் கிரிக்ககட் மைதரனங்கள் உள்ளன. இந்த 

ஆண்டு, கரீபியன் பரரம்பரியம் ைற்றும் சுதந்திரம் ைற்றும் ப்ரரம்ப்ட்டனில் உள்ள கறுப்பின சமூகத்தின் 

பங்களிப்புகமள அங்கீகரிக்க நகர நிர்வரகம் அமனத்து தரப்பினமரயும் அமழக்கிறது; பைலும் நகரின் 

ைரறுபட்ட பல கலமவயரன தன்மைமய கமல, கலரச்சரரம், உணவுடன் ைற்றும் சமூகத்திற்கரன ஒரு 

நரளரக ககரண்டரடுகிறது. 

Brampton.ca இல் நிகழ்ச்சி பற்றி பைலும் அறியவும் 

அறிஞர் கூற்றுகள் 

“ப்ரரம்ப்ட்டனின் பல கலமவ தன்மைதரன் நைது நகரத்மத ைிகவும் தனித்துவைரக்குகிறது ைற்றும் நரம் 

அமனவரும் ககரண்டரட பவண்டிய ஒரு விஷயைரகவும் இருக்கிறது. கமலகள், கலரச்சரரம், உணவு 

ைற்றும் சமூகம் ஆகியவற்றுக்கரன ஒரு நரளுக்கரக ஆகஸ்ட் 1 அன்று தமளகமளக் கமளந்த தினத்தில் 

எங்களுடன் பசருங்கள்; இதில் கரீபியன் பரரம்பரியம் ைற்றும் அவர்களின் சுதந்திரம் ைற்றும் 

ப்ரரம்ப்ட்டனில் உள்ள கறுப்பின சமூகத்தின் பங்களிப்புகமள அங்கீகரிப்பது ஆகியவற்றுக்கரக 

குடியிருப்பரளர்கமள அமழக்கிபறரம். அமனவருக்கும் நியரயைரன ைற்றும் சைைரன எதிர்கரலத்மத 

பநரக்கி கதரடர்ந்து பணியரற்றும்பபரது, கடந்த கரலத்மதயும் சற்று நிமனவு கூர்பவரைரக.” 

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


 

 

- பபட்ரிக் ப்ரவுன், பையர், ப்ரரம்ப்ட்டன் நகரம் 

“பணியிடத்திலும் நைது சமூகத்திலும் பரவலரனத்தன்மை, சைத்துவம் ைற்றும் அமனவமரயும் 

உள்ளடக்குதல் ஆகியவற்றிற்கு ப்ரரம்ப்ட்டன் நகரம் உறுதிபூண்டுள்ளது. ப்ரரம்ப்ட்டனில் உள்ள 

கறுப்பின கலரச்சரரம் ைற்றும் கறுப்பின சமூகத்மதக் ககரண்டரடவும், அதுபற்றிய கலந்துமரயரடலில் 

ஈடுபடவும் தமளகமளக் கமளந்த நரள் நிகழ்வில் எங்களுடன் பசர குடியிருப்பரளர்கள் அமனவமரயும் 

அமழக்கிபறரம்.” 

- பரல் பைரர்ரிஸன், இமடக்கரல தமலமை நிர்வரக அதிகரரி, ப்ரரம்ப்ட்டன் நகரம் 

“பிரிட்டரனியப் பபரரசில் இருந்து ஆப்பிரிக்க வம்சரவளியினரின் அடிமைத்தனத்மத ஒழித்தமத 

நிமனவுகூறும் நரளரக தமளகமளக் கமளந்த நரள் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆகஸ்ட் 1, 1834 இல் 

இந்தச் சட்டம் நமடமுமறக்கு வந்ததிலிருந்து, இது ஆப்பிரிக்க ைற்றும் கறுப்பின புலம்கபயர்ந்பதரமர 

பிரதிபலிக்கும் நரளரகவும், பரரம்பரியம் ைற்றும் கலரச்சரரத்தின் ககரண்டரட்டைரகவும் உள்ளது. இது 

பரவலரனதன்மை, சைத்துவம், அமனவமரயும் உள்பசர்த்தல் ைற்றும் இனகவறிக்கு எதிரரன முக்கியைரன 

பபச்சுவரர்த்மதகமளத் கதரடரவும் இது வரய்ப்பளிக்கிறது. அடிமைத்தனத்மத படிப்படியரக முடிவுக்குக் 

ககரண்டுவருவதற்கரன சட்டத்மத 1793 ஆம் ஆண்டில், வடக்கு கனடர (ஒன்ட்டரரிபயர) அரசரங்கம் 

இயற்றியது; பைலும் கபரும்பரலரன கனடிய ைரகரணங்களும் 1834 க்கு முன்னபர அடிமைத்தனத்மதத் 

தமடகசய்யும் தங்கள் கசரந்தச் சட்டங்கமள இயற்றியுள்ளன. ஆப்பிரிக்க ைற்றும் கரீபிய 

வம்சரவளியினமரக் ககரண்டரட, எங்கள் தமளகமளக் கமளயும் நரள் நிகழ்வில் ப்ரரம்ப்ட்டனின் 

பன்முகத்தன்மைமயயும் ககரண்டரடுங்கள்;  பரரம்பரியம் ைற்றும் சுதந்திரம், ைற்றும் கனடரவிலும் 

உலககங்கிலும் அடிமைத்தனத்மத ஒழிக்கச் கசய்த பல தியரகங்கமள அங்கீகரிக்கவும் எங்களுடன் 

பசருங்கள்.” 

- ைிகஷல் மபர்ன், பைலரளர், சைத்துவ அலுவலகம், ப்ரரம்ப்ட்டன் நகரம் 
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கனடர நரட்டில் ைிக விமரவரக வளர்ந்து வரும் நகரங்களில் ஒன்றரன ப்ரரம்ப்ட்டன் தன் வசத்தில் 

700,000 ைக்கமளயும் 75,000 வணிக அமைப்புக்கமளயும் ககரண்டிருக்கிறது. நரங்கள் கசய்யும் 

ஒவ்கவரரு கரரியத்திலும் கபரதுைக்கமள ைனத்தில் மவத்பத கசய்கின்பறரம். பலதரப்பட்ட 

சமுதரயத்தினர் எங்களுக்கு வலு பசர்க்கின்றனர், முதலீட்மட நரங்கள் ஈர்க்கிபறரம், கதரழில்நுட்பரீதியில் 

ைற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ரீதியிலரன புதுமைப் பமடத்தலில் முன்னணி வகிப்பதற்கரன பயணத்தில் நரங்கள் 



 

 

கசன்றுககரண்டிருக்கிபறரம். பரதுகரப்பரன, நிமலத்து நிற்கவல்ல ைற்றும் கவற்றிகரைரன  

ஆபரரக்கியைிக்க ஒரு நகமரக் கட்டமைப்பதற்கரன வளர்ச்சிப்பரமதயில் நரங்கள் பங்கு வகிக்கிபறரம்.  

Twitter, Facebook, ைற்றும்  Instagram ஆகியவற்றில் எங்களுடன் இமணயுங்கள்.   www.brampton.ca 

இல் இன்னும் கதரிந்துககரள்ளுங்கள். 

 

 

ஊடக கதரடர்பு 

ப்ரரம்ப்ட்டன் நகர பன்முக கலரச்சரர ஊடகம் 

multiculturalmedia@brampton.ca 
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