
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக    

   

புதுெரெினருக்கான பேருந்து சுற்றுலா மூலம் எங்களுடன் பேர்ந்து ப்ராம்ப்ட்டன் 

நகரரப் ேற்றி அறிந்துவகாள்ளுங்கள்! 

  

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (நெம்ேர் 30, 2022) – . ஜனொி 1, 2019க்குப் ேிறகு ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் குடிபேறிே 

மக்கள், ப்ராம்ப்ட்டன் நூலகம், ப்ராம்ப்ட்டன் பேருந்து போக்குெரத்து, மற்றும் ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

ஆகிேெற்ரறப் ேற்றி அறிந்துவகாள்ள  புதுெரெினருக்கான பேருந்து சுற்றுலாரெ பமற்வகாள்ள 

அரைக்கப்ேடுகிறார்கள். 

இந்த சுற்றுலாெின் ேிறப்ேம்ேங்களில் ப்ராம்ப்ட்டன் நகர் மன்றம் மற்றும் பகஜ் (Gage) ோர்க், கண்கெர் 

ெிளக்குகள், மருத்துெமரனகள், ேமுதாேக் கூடங்கள், பேருந்து மற்றும் ரேில் நிரலேங்கள் மற்றும் 

நூலகக் கிரளகள் ஆகிேரெ அடங்கும். ப்ராம்ப்ட்டரனப் ேற்றி வதாிந்துவகாள்ள இந்தச் சுற்றுலாெில் 

இரைேவும்! 

வோது நூலகச் பேரெேில் ேிறந்து ெிளங்குெதற்கான ஆங்கஸ் பமாொட் (Angus Mowat) ெிருது, 

அவமாிக்க வோது நூலக ேங்கம் அப்ஸ்டார்ட் புதுரம ேரடத்தலுக்கான ெிருது, மற்றும் கனடிேன் 

நகர்ப்புற போக்குெரத்து ேங்கத்தின் (CUTA) ெிருது ஆகிேெற்றால் அங்கீகாரம் வேய்ேப்ேட்ட இந்த புதிே 

பேருந்து சுற்றுலாரெ தெறெிடாதீர்கள். 

குளிர்கால சுற்றுலாக்கள் டிேம்ேர் 6 மற்றும் 8 ஆம் பததிகளில் மாரல 6 முதல் 9 மைி ெரர நரடவேறும். 

குடிேிருப்ோளர்கள் ஆன்ரலனில்  bramptonlibrary.ca அல்லது 905.793.4636 என்ற எண்ைில் ேதிவு 

வேய்ேலாம். 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

“2019 ஆம் ஆண்டு முதல் எங்கள் ேமூகத்திற்கு புதிதாக குடிவேேர்ந்த குடிேிருப்ோளர்களுக்கு, 

புதுெரெினருக்கான பேருந்து சுற்றுலாரெ ஏற்ோடு வேய்ே ப்ராம்ப்ட்டன் நூலக அரமப்புடன் மீண்டும் 

கூட்டு பேருெதில் ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் உற்ோகம் வகாண்டுள்ளது. ப்ராம்ப்ட்டன் ஒரு ேலகலரெ நகரம் 

ஆகும், பமலும் எங்கள் நகரம் ேலதரப்ேட்ட, ேலகலாச்ோரங்கள் வகாண்ட, இளரமோன மற்றும் 

பெகமாக ெளர்ந்து ெரும் நகரம் ஆகும். இந்தச் சுற்றுலாக்கள் புதிே ப்ராம்ப்ட்டன்ொேிகளுக்கு தங்களின் 

ொழ்க்ரகத் தரத்ரத பமம்ேடுத்த உதவுகின்ற ெரகேிலான நகராட்ேி ேலுரககரள அறிமுகப்ேடுத்த 

இப்ேடி ஒரு அற்புதமான ொய்ப்ரே ெைங்குகிறது.” 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbramlib.libnet.info%2Fevent%2F6945821&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C77ae3946476a4f070f4e08dad2e3330f%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C638054170501638985%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=0WVu9gFO3hkHj40pOdiiAixGoddwxDo4HO%2BwAS%2BVlLQ%3D&reserved=0


 

 

- பேட்ாிக் ப்ரவுன், பமேர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“ப்ராம்ப்ட்டன் பேருந்து போக்குெரத்து அரமப்ோனது, எங்கள் ேேைிகள் அரனெரரயும் 

ெரபெற்ேதிலும், அரனெரரயும் உள்ளடக்கிே சூைரல ெைங்குெதிலும் மிகுந்த வேருரம வகாள்கிறது. 

எங்கள் நகரத்திற்கு புதிதாக ெருேெர்களுக்கு, எங்கள் நட்ோன ஊைிேர்கரளச் ேந்திக்கவும், பகள்ெிகள் 

பகட்கவும், எங்கள் போக்குெரத்து வநட்வொர்க் அரமப்ேின் ெேதி மற்றும் நன்ரமகரள அனுேெிக்கவும் 

இந்தச் சுற்றுலா ஒரு அருரமோன ொய்ப்ோகும்.” 

- அவலக்ஸ் மிபலாவேெிக், வோது பமலாளர், ப்ராம்ப்ட்டன் பேருந்து போக்குெரத்து அரமப்பு 

“இந்த சுற்றுலாக்கரளத் வதாடர்ந்து ெைங்குெதில் நாங்கள் மிகவும் மகிழ்ச்ேிேரடகிபறாம்; இரெ 

எங்களின் புதிே குடிேிருப்ோளர்களுக்கு ப்ராம்ப்ட்டன் ெைங்கும் அரனத்து ெிஷேங்களுக்குமான 

ெரபெற்கத்தக்க அறிமுகத்ரத ெைங்குகிறது. ப்ராம்ப்ட்டன் நூலகம் இரைப்புகளுக்கு ஊக்கமளிக்கும் 

இன்னும ோர் ெைியோகும் இது!” 

- ம ோட் ககல், தகைக  செயல் அதிகோோி, ப்ரோம்ப்ட் ன் நூைகம் 
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ப்ரோம்ப்ட் ன் நகரம் பற்றி 

கனடா நாட்டில் மிக ெிரரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெேத்தில் 

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

ஒவ்வொரு காாிேத்திலும் வோதுமக்கரள மனத்தில் ரெத்பத வேய்கின்பறாம். ேலதரப்ேட்ட 

ேமுதாேத்தினர் எங்களுக்கு ெலு பேர்க்கின்றனர், முதலீட்ரட நாங்கள் ஈர்க்கிபறாம், வதாைில்நுட்ோீதிேில் 

மற்றும்,  சுற்றுச்சூைல்ாீதிேிலான புதுரமப் ேரடத்தலில் முன்னைி ெகிப்ேதற்கான ேேைத்தில் நாங்கள் 

வேன்றுவகாண்டிருக்கிபறாம். ோதுகாப்ோன, நிரலத்து நிற்கெல்ல மற்றும் வெற்றிகரமான  

ஆபராக்கிேமிக்க ஒரு நகரரக் கட்டரமப்ேதற்கான ெளர்ச்ேிப்ோரதேில் நாங்கள் ேங்கு ெகிக்கிபறாம்.  

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

இல் இன்னும் வதாிந்துவகாள்ளுங்கள் 

 

ப்ரோம்ப்ட் ன் நூைகம் பற்றி 

புத்தகங்கள் கடனாகப் வேற, உங்கள் ப்ராம்ப்ட்டன் நூலக அட்ரட எண் மற்றும் PIN உேபோகித்து ஆன்ரலனில் முன்ேதிவு 

வேய்ேவும். இ-புத்தகங்கள் மற்றும் இ-கற்றல் உள்ளிட்ட ஆன்ரலன் பேகாிப்புக்கரள எப்ேடி அணுகுெது என 

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
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bramptonlibrary.ca%2Findex.php%2Fyour-account%2Ffaq&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C77ae3946476a4f070f4e08dad2e3330f%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C638054170501795204%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1HVA9RYe0i%2BFtkzNRmHTxw6Worsc2%2FaOedrsX%2BmTiOM%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bramptonlibrary.ca%2Findex.php%2Fdigitallibrary%2Fhelp&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C77ae3946476a4f070f4e08dad2e3330f%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C638054170501795204%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=AFhFZFBOlMEk6rkwlRu0205AKyphXysea%2B8X4rbWk68%3D&reserved=0


 

 

அறிந்துவகாள்ளுங்கள். எங்கள் எட்டு கிரளகளின் பெரல பநரங்கள் மற்றும் முழு ெிேரங்கரளக் காணுங்கள். 

எங்கள் நிகழ்ச்ேிகளுக்கான நாட்காட்டி அட்டெரை மூலமாக அரனத்து ெேது மற்றும் ெிருப்ேங்களுக்கான நிகழ்ச்ேி 

நிரல்களுக்கு ேதிவு வேய்துவகாண்டு  மின்னஞ்ேல் ெைிோன புது தகெல்கள் வேற ேந்தாதாரர் ஆகுங்கள். 

Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, மற்றும் LinkedIn, அகிேெற்றில் ேின்ேற்றுங்கள் மற்றும்  iOS மற்றும் Google Play 

ெைிோக Brampton Library வமாரேல் வேேலிரேப் ேதிெிறக்குங்கள். எங்கள் வேேலி ேற்றி பமலும் அறிேவும்.  எங்கள் 

அலுெலருடன் பநரரல அரட்ரட வேய்து பகள்ெிகள் பகட்க எங்கள் ெரலத்தளத்திற்கு ொருங்கள். 

 ப்ரோம்ப்ட் ன் மபருந்து மபோக்குவரத்து பற்றி 

ப்ரோம்ப்ட் ன் மபருந்து மபோக்குவரத்து அக ப்போனது, கனடாெில் பெகமாக ெளர்ந்து ெரும் போக்குெரத்து அரமப்புகளில் 

ஒன்றாகும். ெேதிோன மற்றும் எளிதில் அணுகக்கூடிே, ப்ராம்ப்ட்டன் மபருந்து மபோக்குவரத்தோனது, நகரம் மற்றும் அண்ரட 

நகராட்ேிகரள இரைக்கின்ற 65க்கும் பமற்ேட்ட ெைித்தடங்கரளக் வகாண்டுள்ளது. பயணிகள் Triplinx மூலம் தங்கள் 

ேேைத்ரத முன்கூட்டிபே திட்டமிடலாம், e-newsletter க்கு ேதிவு வேய்ேலாம் அல்லது Twitter, Instagram  மற்றும் Facebook 

இல் ப்ரோம்ப்ட் ன் மபருந்து மபோக்குவரத்து அக ப்பிகனப் ேின்வதாடரலாம். பமலும் தகெலுக்கு, bramptontransit.com ஐப் 

ோர்ரெேிடவும்   

  

 

ஊடக வதாடர்பு 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர ேல்முக கலாச்ோர ஊடகம் 

multiculturalmedia@brampton.ca 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நூைகம் 

jdickenson@bramptonlibrary.ca 

416.605.9749 
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