
 

 

 

 

 

 

  

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக    

   

நகாில் புதிதாக குடியேறிேெர்களுக்கான ’யேருந்து சுற்றுலா’ மூலம் ப்ராம்ப்ட்டன் 

நகரரத் யதடிக்கண்டறியுங்கள்! 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஜூரல 27, 2022) – ப்ராம்ப்ட்டன் நூலகம் மற்றும் ப்ராம்ப்ட்டன் யேருந்து 

யோக்குெரத்து நிறுெனம் ஆகியோர்  இரைந்து ெழங்கும் இலெசப் புதிே யேருந்து சுற்றுலாரெ 

யமற்வகாள்ள ஜனொி 1, 2019க்குப் ேிறகு ப்ராம்ப்ட்டன் நகருக்கு புதிதாக குடியேறிேெர்கள் தகுதி 

வேறுகிறார்கள். 

சுற்றுலா ேேைங்கள் ஆகஸ்ட் 16 மற்றும் ஆகஸ்ட் 18 ஆகிே யததிகளில் காரல 10 மைி முதல் மதிேம் 1 

மைி ெரர யமற்வகாள்ளப்ேடும். குடிேிருப்ோளர்கள் ஆன்ரலனில் bramptonlibrary.caஅல்லது 

905.793.4636 என்ற எண்ைில் ேதிவு வசய்து வகாள்ளலாம். 

சுற்றுலா ேேைத்தின் சிறப்ேம்சங்களில் ப்ராம்ப்ட்டன் நகர் மன்றம், பூங்காக்கள், மருத்துெமரனகள், 

சமுதாே ரமேங்கள், யேருந்து மற்றும் ரேில் நிரலேங்கள் மற்றும் நூலகக் கிரளகள் ஆகிேரெ 

அடங்கும். ப்ராம்ப்ட்டரனப் ேற்றி அறிந்து வகாண்டு யெடிக்ரகேில் இரையுங்கள்! 

வேருந்வதாற்றுயநாய் காரைமாக இரண்டு ெருடகால இரடநிறுத்தத்திற்குப் ேிறகு, ெிருது வேற்ற இந்த 

சுற்றுலா ேேைமானது, வோது நூலக யசரெேில் சிறந்து ெிளங்குெதற்கான அங்கஸ் யமாொட் ெிருது 

(Angus Mowat Award), வோது நூலக சங்கம் அப்ஸ்டார்ட் இன்யனாயெஷன் ெிருது, மற்றும் கனடிேன் 

நகர்ப்புற யோக்குெரத்து சங்கத்தின் (CUTA) ெிருது யோன்ற ெிருதுகள் வேற்றேடி அங்கீகாரம் 

வேற்றுள்ளது. 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbramlib.libnet.info%2Fevent%2F6945821&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C67e20370174c4acc6a4208da6fff17da%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637945438649070104%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=YfR0BStFjVTAm7qvw82aG6nELKZAWDwqFPWvPYW0Tns%3D&reserved=0


 

 

“2019 ஆம் ஆண்டு வதாடங்கி, எங்கள் நகருக்குள் புதிதாக குடிவேேர்ந்த குடிேிருப்புொசிகளுக்கு 

புதிேெர்களுக்கான யேருந்து சுற்றுலாரெ ெழங்க ப்ராம்ப்ட்டன் நூலகத்துடன் மீண்டும் கூட்டு 

யசருெதில் ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் உற்சாக வகாண்டுள்ளது. ப்ராம்ப்ட்டன் ஒரு ேலகலரெ நகரம் ஆகும், 

யமலும் எங்கள் நகரம் ேலதரப்ேட்ட, ேன்முக கலாச்சாரம், இளரம மற்றும் சுறுசுறுப்புடன் யெகமாக 

ெளர்ந்து ெரும் மக்கள் வதாரக வகாண்ட நகரமாக உள்ளது. இந்த சுற்றுலா ேேைங்கள் புதிே 

ப்ராம்ப்ட்டன்ொசிகளுக்கு நகரர அறிமுகப்ேடுத்தும் ஒரு அற்புதமான ொய்ப்ரே ெழங்குகின்றன; இரெ 

அெர்களின் ொழ்க்ரகத் தரத்ரத யமம்ேடுத்தவும் உதவுகின்றன.” 

- யேட்ாிக் ப்ரவுன், யமேர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

"எங்கள் ேேைிகளுக்கு ெரயெற்கத்தக்க, அரனத்ரதயும் உள்ளடக்கிே சூழரல ெழங்குெதில் நாங்கள் 

வேருமிதம் வகாள்கியறாம். புதிே குடிேிருப்புொசிகள் நட்புறொன எங்கள் ஊழிேர்கரளச் சந்திக்கவும், 

யகள்ெிகரளக் யகட்கவும், எங்கள் ெிாிொன வோதுப் யோக்குெரத்து வநட்வொர்க்கின் ேலன்கள் மற்றும் 

ெசதிகரள அனுேெிக்கவும் இந்தச் சுற்றுலாப் ேேைம் சிறந்த ஒரு ெழிோகும்."  

- அவலக்ஸ் மியலாவேெிச், வோது யமலாளர், ப்ராம்ப்ட்டன் யேருந்து யோக்குெரத்து அரமப்பு 

“புதிே குடிேிருப்ோளர்களுக்கு ப்ராம்ப்ட்டன் ெழங்கும் ெிஷேங்களுக்கு அறிமுகத்ரத ெழங்கும் இந்த 

யேருந்து சுற்றுலா ேேைத்ரத மீண்டும் நடத்துெதில் நாங்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சிேரடகியறாம். 

ப்ராம்ப்ட்டன் நூலகங்கள், இரைப்புகரள ஊக்குெிக்கும் மற்வறாரு ெழி இதுொகும்!”  

- யடாட் ரகல் (Todd Kyle), தரலரம வசேல்ோட்டு அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நூலகம் 

-30- 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் ேற்றி 

கனடா நாட்டில் மிக ெிரரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 

700,000 மக்கரளயும் 75,000 ெைிக அரமப்புக்கரளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் 

ஒவ்வொரு காாிேத்திலும் வோதுமக்கரள மனத்தில் ரெத்யத வசய்கின்யறாம். ேலதரப்ேட்ட 

சமுதாேத்தினர் எங்களுக்கு ெலு யசர்க்கின்றனர், முதலீட்ரட நாங்கள் ஈர்க்கியறாம், வதாழில்நுட்ோீதிேில் 

மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதிேிலான புதுரமப் ேரடத்தலில் முன்னைி ெகிப்ேதற்கான ேேைத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கியறாம். ோதுகாப்ோன, நிரலத்து நிற்கெல்ல மற்றும் வெற்றிகரமான  

ஆயராக்கிேமிக்க ஒரு நகரரக் கட்டரமப்ேதற்கான ெளர்ச்சிப்ோரதேில் நாங்கள் ேங்கு ெகிக்கியறாம்.  

Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகிேெற்றில் எங்களுடன் இரையுங்கள்.   www.brampton.ca 

இல் இன்னும் வதாிந்துவகாள்ளுங்கள். 

 

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


 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நூலகம்ேற்றி 

புத்தகம் மற்றும் சம்ேந்தப்ேட்ட வோருட்கரளக் கடனாகப் வேற, அெற்ரற ஆன்லனில் உங்கள் ப்ராம்ப்ட்டன் நூலக அட்ரட 

எண் மற்றும் ேதிவு PIN உேயோகித்து வசய்ேவும் . எங்கள் ஆன்ரலன் யசகாிப்புக்களுக்கான இலெச அணுகல் வேற, இ-

புத்தகங்கள் மற்றும் இ-கற்றல் ேற்றி வதாிந்து வகாள்ளுங்கள். எங்கள் எட்டு கிரளகளின்  யெரல யநரங்கள் மற்றும் முழு 

ெிெரங்கரளப் ேற்றி ோர்க்கவும். நிகழ்வுகளுக்கான நாட்காட்டி மூலமாக அரனத்து ெேதினருக்குமான மற்றும் ெிருப்ேங்களுக்கு 

ஏற்ற யநரடிோன அல்லது வமய்நிகர் நிகழ்ச்சி நிரல்களுக்கு ேதிவு வசய்ேவும்.  Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, 

மற்றும் LinkedIn, இல் எங்கரளப் ேின்ேற்றவும் மற்றும்  iOS மற்றும் கூகிள் ப்யளேில் ப்ராம்ப்ட்டன் நூலக வமாரேல் வசேலிரே 

ேதிெிறக்க மறக்காதீர்கள். எங்கள் வசேலி ேற்றி வதாிந்து வகாள்ளுங்கள். எங்கள் அலுெலர்களுடன் யநரரல அரட்ரட வசய்து 

யகள்ெிகள் யகட்க எங்கள் ெரலத்தளத்திற்கு ெருரக தாருங்கள்.  905-793-4636ஐ அரழத்து எங்கள் கைினிக்கான அடிப்ேரட 

திறன் கட்டரமக்கும் நிகழ்ச்சிேில் கலந்து வகாள்ள ேதிவு வசய்யுங்கள் அல்லது எந்த ஒரு கிரளேிலும் ொடிக்ரகோளர் யசரெ 

அலுெலாிடம் யேசுங்கள். உங்கள் வசல்லக்குழந்ரத ேடிக்கத் தோராெதில் அெர்களுக்கு உதவுகின்ற  குடும்ே கரத வசால்லும் 

யநர அட்டெரைரே ோருங்கள்! 

ப்ராம்ப்ட்டன் யேருந்து யோக்குெரத்து அரமப்பு ேற்றி 
ப்ராம்ப்ட்டன் யேருந்து யோக்குெரத்து அரமப்ோனது கனடா நாட்டின் மிக ெிரரொக ெளர்ந்து ெரும் யேருந்து யோக்குெரத்து 

அரமப்புக்களில் ஒன்றாகும்.  ெசதிோன எளிதில் அணுகெல்ல ப்ராம்ப்ட்டன் யேருந்து யோக்குெரத்து அரமப்ேில்,  65 க்கும் 

யமற்ேட்ட  ெழித்தடங்கள் உள்ளன; இரெ நகரரயும் சுற்றுப்புறத்தில் உள்ள நகராட்சிகரளயும் இரைக்கின்றன.   Triplinx  

உதெியுடன் ேேைிகள் தங்கள் ேேைத்ரத திட்டமிடலாம்; e-newsletter க்காக ேதிவு வசய்யுங்கள் அல்லது  

Twitter, Instagram மற்றும் Facebook இல் ப்ராம்ப்ட்டன் யேருந்து யோக்குெரத்து அரமப்ரே ேின்வதாடருங்கள். இன்னும் ேல 

தகெல்களுக்கு ெருரக தரவும்: bramptontransit.com  

 

 

 

ஊடக த ொடர்பு 

ப்ரொம்ப்ட்டன் நகர பன்முக கலொச்சொர ஊடகம் 

multiculturalmedia@brampton.ca 

 

ப்ரொம்ப்ட்டன் நூலகம் 

jdickenson@bramptonlibrary.ca 
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