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வ ாதுமக்களுக்கான ஓெியம் மூலமாக ப்ராம்ப்ட்டன் தீயணைப்புத் துணை
சமுதாயத்தினருடன் இணைகிைது
ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஜனொி 11, 2022) – ப்ராம்ப்ட்டன் தீயணைப்பு மற்றும் அெசரகால சசணெ (BFES)
நிணலய எண் 211 எனும் ெளாகத்தில் புதிய சுெர் ஓெியங்கள் ெணரந்து காட்சிப் டுத்துெதில்
ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் வ ருணம வகாள்கிைது; இது வ ாதுமக்களுக்கான ஓெியம் ெணரந்து காட்சிப் டுத்தும்
ொய்ப்புக்களுக்கு இடம் ஏற் டுத்திக்வகாடுப் தில் ஒரு அங்கமாகும். STEPS (வ ாது இடங்களில் நீடித்து
நிணலக்கும் ெணகயிலான சிந்தணன மற்றும் வெளிப் டுத்தல்) எனும் வ ாதுமக்களுக்கான ஓெியம் எனும்
அணமப் ின் உதெியுடன், கிராமப்புை அணமப் ின் திைந்தவெளிணய வெளிக்காட்டுகின்ை, உள்ளூர்
ெிலங்குகள் ொழ்ெியணலக் வகாண்டாடும் ெணகயில் மற்றும் இந்தப் குதியின் ெிெசாய ாரம் ாியம்
ஆகியெற்ணை எடுத்தியம்பும் ெணகயிலான சுெர் ஓெியங்கள் ஏற் டுத்தப் ட்டுள்ளன.
ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் நகர கலாச்சாரத்திற்கான மாஸ்டர் திட்டத்தின் முக்கிய முன்னுாிணம வகாண்ட
ெிஷயமானது வ ாது மக்களின் கணலணய தயாாித்து ெழங்குெசதயாகும்; சமலும் ல்செறு

ணடப் ாளிகளுக்கும் அெர்களின் சமூகத்திற்கும் இணடசய அர்த்தமுள்ள ாிமாற்ைத்ணத
எளிதாக்குெதற்கான ஒரு ஏற் ாட்ணட வசய்ெதுமாகும். சமூகத்ணத கட்டிவயழுப்புெதற்கான BFES இன்
தற்ச ாணதய அர்ப் ைிப்புகளுடன் இணைந்த இந்த சுெசராெியமானது, சமூக ஒருங்கிணைப்பு, ல
இடங்களுக்கு இணடசயயான இணைப்பு, மற்றும் ப்ராம்ப்ட்டனுக்கான தனித்துெமான மற்றும்
செறு டுத்தி எடுத்துக்காட்டும் ெணகயிலான அணடயாளத்ணத உருொக்குெதில் ங்களிக்கிைது.
STEPS உடன் இணைந்து ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் ைியாற்றுகின்ை மூன்ைாெது முணனப்பு
இதுசெயாகும். அக்சடா ர் 2021 இல், ப்ராம்ப்ட்டன் டவுண்டவுன் குதியில் வ ாதுமக்கள்
ஓெியத்திற்கான முன்சனாடி திட்டம் அைிமுகம் வசய்யப் ட்டது ; இது கணடகளின் முகப்புக்கள் மற்றும்
ச ாக்குெரத்து சீர் வசய்யும் சதர்ந்வதடுக்கப் ட்ட கூண்டுகளில் ெணரயப் ட்டது.
ஓெியக் கணலஞணரப் ற்ைி
இந்த ைியின் ின்புலத்தில் இருப் ெர் ச ம் லாஸ்ட்ராக்சகா எனும் வ ண் ஆொர்; இெர் ப்ராம்ப்ட்டன்
நகாிசலசய ிைந்து ெளர்ந்த ஒரு சுெர் ஓெியக் கணலஞர் மற்றும் கிராஃ ிக் ெடிெணமப் ாளருமாொர்.
அெர் OCAD இல் இரண்டு கல்ெி உதெித்வதாணககளுடன் ட்டம் வ ற்று, ெர்த்தக குைிகள்
உருொக்குதல், புத்தகங்கள் மற்றும் எடுத்துக்காட்டுப் டங்கணள உருொக்கும் ெடிெணமப்புக்கான
ஸ்டுடிசயாக்களில் ைிபுாிந்தார். ெடிெணமப் ில் லாஸ்ட்ராக்சகாவுக்கு உள்ள அனு ெம் மற்றும்
திைந்தவெளி மீதான அெரது காதல் ஆகியணெ சுெசராெியங்கள் மீதான அெரது ஆர்ெத்ணத
ெிாிவு டுத்தின; இெர் கனடா முழுெதும் ல சுெர் ஓெியங்கணள காட்சிப் டுத்தப் டுத்தினார்.
தீயணைப்பு நிணலய எண் 211 இல் உள்ள சுெசராெியம் தீயைப்புத் துணை ெளாகத்தின் கட்டிடக்கணல
மற்றும் அணதச் சுற்ைியுள்ள இயற்ணக சூழலுடன் ஒருங்கிணைக்கும் ெணகயில் ெணரயப் ட்டுள்ளது.

அைிஞர் கூற்றுக்கள்
"ப்ராம்ப்ட்டன் ஒரு லகலணெ நகரம், மற்றும் இது ச ான்ை ஆக்கப்பூர்ெமான ஒத்துணழப் ால் வதாடர்ந்து
உயிர் வ ற்று ெருகிைது. ப்ராம்ப்ட்டன் தீயணைப்பு மற்றும் அெசர சசணெகள் அணமப்பு எங்கள்
சமூகத்தில் ஒன்ைி இணைந்துள்ளது; குடியிருப் ாளர்களுடன் இன்னும் நல்லமுணையில்
வதாடர்புவகாள்ெதற்கும் ஓெியக்கணலணய அணனெருக்கும் அணுகும் ெணகயில் தீயணைப்பு
நிணலயங்களில் வ ாது மக்களுக்கான ஓெியங்கணள அைிமுகப் டுத்துெது மிகவும் அருணமயான
ெிஷயமாகும்.
− ச ட்ாிக் ப்ரவுன், வமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்
“வ ாது கட்டிடங்களில் வ ாது மக்களுக்கான ஓெியங்கள் உயிர்ப் ிக்கப் டுெணதப் ார்ப் து மிகவும்
அருணமயாக இருக்கிைது. ப்ராம்ப்ட்டன் தீயணைப்பு மற்றும் அெசரகால சசணெ அணமப் ினருடன்
சசர்ந்து வசய்த இந்த அற்புதமான திட்டமானது, சநர்மணையான மற்றும் சமூக உைவுகணள சமலும்
ெளர்க்க உதவும். இந்த அழகான ணடப்ண உருொக்கிய ாம் லாஸ்ட்ராக்சகாவுக்கு நன்ைி.

-

வராவீனா சான்ட்சடாஸ், ிராந்திய கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 1 & 5; துணைத்தணலெர்,
வ ருநிறுென சசணெகள் துணை, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்; குழு உறுப் ினர், கணல, கலாச்சாரம் மற்றும்
ணடப் ாற்ைல் வதாழில் சமம் ாட்டு முகணம,

”ப்ராம்ப்ட்டன் தீயணைப்பு மற்றும் அெசரகால சசணெ அணமப்பு, நமது கலாச்சார சசணெகள் குழு மற்றும்
STEPS ஆகியெற்றுடன் சசர்ந்து வசய்யப் டும் இந்தத் திட்டமானது, சமூகத்திற்கு எந்த ெணகயிலான
சிைந்த ஒத்துணழப்ண க் வகாடுக்க முடியும் என் ணத மிகச்சாியாக ெிளக்குகிைது. இந்தச் சுெசராெியங்கள்
நமது தீயணைப்பு நிணலயங்கணள, அெற்ைின் சுற்றுப்புைங்களுடன் சசர்த்து, ாதுகாப்பு, மற்றும்
உைவுமுணைணய கட்டிவயழுப்புதல் மற்றும் ணடப் ாற்ைல் ஆகியெற்றுக்கான இடங்களாக இணைத்து,
நமது துடிப் ான சமூகத்திற்கு ங்களிக்கும்.”
−

சடெிட் ச ர்ாிக், தணலணம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்

“நமது ப்ராம்ப்ட்டன் தீயணைப்பு மற்றும் அெசரகால சசணெக் குழுொனது, கல்ெி, இணைப்பு மற்றும்
ாதுகாப்பு ஆகியெற்ைின் மூலம் சமூகத்துடன் நீடித்த உைவுகணள உருொக்க அர்ப் ைிப்பு
வகாண்டுள்ளது. எங்களின் முதல் சுெசராெியம் இன்று வெளியிடப் டுெணதக் கண்டு நான்
மகிழ்ச்சியணடகிசைன், சமலும் இது நமது சமூகத்தில் ஒருெணரவயாருெர் இணைக்கவும் ஈடு டுத்தவும்
இன்னும் கூடுதலான ொய்ப்புக்கணள ெழங்கும் என் ணத அைிசென்.”
-

ில் ச ாவயஸ், தீயணைப்புத் துணைத்தணலெர், ப்ராம்ப்ட்டன் தீயணைப்பு மற்றும் அெசரகால
சசணெ

" ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் மற்றும் கணலஞர் ச ம் லாஸ்ட்ராக்சகாவுடன் இணைந்து, இந்தப் புதிய
சுெசராெியங்கணள உயிர்ப் ிக்கப் ைியாற்றுெதில் STEPS மகிழ்ச்சியணடகிைது; மலர்களுக்கான
நகரத்ணதச் சுற்ைியுள்ள ெளமான ெிெசாய நிலங்கள் மற்றும் இயற்ணகப் குதிகளின் ஆக்கப்பூர்ெமான
ிரதி லிப்பு இதுசெ."."
-

எாின் க்சளாெர், இணடக்கால திட்ட இயக்குனர், STEPS வ ாதுமக்களுக்கான ஓெியம்

" ப்ராம்ப்ட்டன் எனது வசாந்த ஊர்; இந்த நகரம் மற்றும் இதன் அண்ணட கிராமப்புைங்களுக்கு
இணடயிலான எல்ணலயில் ொழ்ந்சதன் என் தால் இந்தத் திட்டம் எனக்கு கூடுதல் சிைப்பு.
ஸ்சடஷனுக்குப் ின்னால் உள்ள சசாள ெயல்களில் ெிணளயாடும் மான்கணளப் ற்ைி மண்டல
தீயணைப்புத் தணலெர் ெிொித்தச ாது, அதன் ஜன்னல் ெடிெணமப்பு, அந்த ஜன்னல்களிலிருந்து
ஊழியர்கள் ார்க்கும் இயற்ணக ொழ்க்ணக மற்றும் திைந்த நிலப் ரப்புடன் ஒருங்கிணைக்க செண்டும்
என்று எனக்குத் வதாியும்.”
-

ச ம் லாஸ்ட்ராக்சகா, ஓெியக்கணலஞர்
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கனடா நாட்டில் மிக ெிணரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்ைான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 700,000 மக்கணளயும் 75,000
ெைிக அணமப்புக்கணளயும் வகாண்டிருக்கிைது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வ ாதுமக்கணள மனத்தில் ணெத்சத
வசய்கின்சைாம். லதரப் ட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு சசர்க்கின்ைனர், முதலீட்ணட நாங்கள் ஈர்க்கிசைாம்,
வதாழில்நுட் ாீதியில் மற்றும், சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுணமப் ணடத்தலில் முன்னைி ெகிப் தற்கான யைத்தில் நாங்கள்
வசன்றுவகாண்டிருக்கிசைாம். ாதுகாப் ான, நிணலத்து நிற்கெல்ல மற்றும் வெற்ைிகரமான ஆசராக்கியமிக்க ஒரு நகணரக்
கட்டணமப் தற்கான ெளர்ச்சிப் ாணதயில் நாங்கள் ங்கு ெகிக்கிசைாம். Twitter, Facebook, மற்றும் Instagram ஆகியெற்ைில்
எங்களுடன் இணையுங்கள். www.brampton.ca இல் இன்னும் வதாிந்துவகாள்ளுங்கள்
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யுக்திாீதியான தகெல் வதாடர்பு
ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்
905-874-3426 | Prabhjot.Kainth@brampton.ca

