உடனடி வெளியீட்டுக்காக

ப்ராம்ப்ட்டன் மாநகரமானது 2022 ஆம் ஆண்டில் கனடா நாட்டின் மிகச்சிறந்த
பணியமர்த்துபெர்கள் என ஃபபார்ப்ஸ் (Forbes )நிறுெனத்தினால்
அங்கீகாிக்கப்பட்டுள்ளது

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஜனொி 26, 2022) – ப்ராம்ப்ட்டன் மாநகரமானது, 2022 ஆண்டில் கனடா நாட்டின்
மிகச்சிறந்த பணியமர்த்துபெர்கள் என ஃபபார்ப்ஸ் (Forbes) நிறுெனத்தினால் அங்கீகாிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த ஆண்டில், 300 நகரங்களுக்குள், இம்மாநகரம் 98 ஆெது இடம் பிடித்துள்ளது என்பதுடன்,
இந்த தரொிசசப் பட்டியலில் இந்த நகரம் நான்காெது ஆண்டாக இடம் பிடித்துள்ளது.
ெருடாந்திரப் பட்டியசைத் வதாகுப்பதற்காக, 500க்கும் பமற்பட்ட ஊழியர்கசளக் வகாண்ட
நிறுெனங்களில் பணிபுாியும் 10,000க்கும் பமற்பட்ட கனடிய பணியாளர்களின் புள்ளி ெிபரங்கசளக்
கணக்வகடுக்க, சந்சத ஆராய்ச்சி நிறுெனமான ஸ்படடிஸ்டா (Statista) வுடன் ஃபபார்ப்ஸ் கூட்டு
பசர்ந்தது. பங்பகற்பாளர்கள் தங்கள் நிறுெனங்கசள தங்கள் நண்பர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினருக்கு
பாிந்துசரக்கும் ெிருப்பத்தின் அடிப்பசடயில் தரம் குறித்தனர். அெர்கள் தங்கள் பணியாற்றும்
நிறுெனஅசமப்புகள் அல்ைாத பெறு நிறுென அசமப்புகளின் வபயர் குறிப்பிடுமாறும் பகட்டுக்
வகாள்ளப்பட்டனர்.
ப்ராம்ப்ட்டன் மாநகரத்தின் சிறப்பம்சங்கள்
•

பணியாளர்கள் எங்பக, எப்பபாது பெசை வசய்ய பெண்டும் என்பதில் வநகிழ்வுத்தன்சமசய
ஆதாிக்கும் ஒரு வநகிழ்ொன பெசைத் திட்டத்சத ஜனொி 2022 இல் ப்ராம்ப்ட்டன் மாநகரம்,
அறிமுகப்படுத்தியது; இதில் எட்ட இருந்தபடி பெசை வசய்தல், வநகிழ்ொன பநரங்கள், பெசை
பகிர்வு மற்றும் குசறந்த நாட்கள் வகாண்ட பெசை ொரங்களுக்கான ெிருப்பத்வதாிவுகளும்
அடக்கம். இந்த திட்டமானது பணியிட நவீனமயமாக்கல் முயற்சியின் ஒரு பகுதியாகும்; இதில்
வநகிழ்ொன பணி ெிருப்பத்வதாிவுகளுக்கு இடமளிப்பதற்கான திட்டமிடலும் மற்றும்
ஒத்துசழப்புக்கான ஆதரவு ஆகியசெயும் அடங்கும்.

•

2020 இல், சமூகத்தில் கறுப்பர் இனம் மீதான இனவெறிக்கு எதிராக அர்த்தமுள்ள நடெடிக்சக
எடுக்க, நகரம் தனது வபாருளாதார அதிகாரமளித்தல் மற்றும் கறுப்பர் மீதான இனவெறி எதிர்ப்பு

அைகு எனும் அசமப்பிசன நிறுெியது. 2021 ஆம் ஆண்டில், இதற்கான ஐந்தாண்டு வசயல்
திட்டத்தின் ெளர்ச்சிக்கு ஆதரொக ஆழமான சமூக ஆபைாசசனகள், மாநாடுகள் மற்றும்
நிகழ்வுகசள இந்த அசமப்பு நடத்தியது. மாநகரம் ஒரு உள்ளக கறுப்பின ஊழியர்
ஈடுபாட்டுக்கான ெசையசமப்சபயும் உருொக்கியது; பமலும் கறுப்பர் இனம் மற்றும்
பழங்குடியின இசளஞர்களுக்கான பயிற்சி மற்றும் கூட்டுறவுத் திட்டத்சத நிகழ்த்துகசைகளில்
அறிமுகப்படுத்தியது; இதுபெ கனடாெில் முதல் முசறயாக நடத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சியாகும்.
•

டிசம்பர் 2020 இல், தனது ஊழியர்களுக்கும் குடிமக்களுக்கும் பசசெ வசய்ெதற்காக புதிய
சமத்துெ அலுெைகம் அசமப்பது பற்றி மாநகரம் அறிெித்தது. இந்த சமத்துெ அலுெைகம், இனம்,
ெம்சாெளி, பிறப்பிடம், நிறம், இனம், மாற்றுத்திறன், குடியுாிசம, மதம், பாலினம், பாலியல்
பநாக்குநிசை, பாலின அசடயாளம், ஒபர பாலின கூட்டு, ெயது, திருமணம் ஆன நிசை, குடும்ப
நிசை, புைம்வபயர் நிசை, வபாது உதெி வபறுதல், அரசியல் வதாடர்பு, மத இசணப்பு,
கல்ெியறிவு நிசை, வமாழி மற்றும்/அல்ைது சமூக-வபாருளாதார நிசை ஆகியெற்சறப் ஒரு
வபாருட்டாக கருதாமல் பணியிடத்திலும் சமூகத்திலும் உள்ள தசடகசள அசடயாளம் கண்டு
அகற்றுெதில் கெனம் வசலுத்துகிறது

அறிஞர் கூற்றுக்கள்
” வதாடர்ந்து நான்காெது ஆண்டாக கனடாெின் சிறந்த பெசைொய்ப்பு அளிப்பெர்களில் ஒருெராக
ஃபபார்ப்ஸ் நிறுெனத்தினால் அங்கீகாிக்கப்பட்டதில் நாங்கள் நம்பமுடியாத அளெிற்கு வபருமிதம்
வகாள்கிபறாம். ப்ராம்ப்ட்டன் நன்கு நிர்ெகிக்கப்படும் நகரமாகும்; பமலும் எங்கள் பணியாளர்கள் நமது
குடியிருப்பாளர்களுக்கு பாதுகாப்பான, நிசைத்து நிற்கெல்ை மற்றும் வெற்றிகரமான சமூகத்சத
உருொக்க அர்ப்பணிப்பு வகாண்டுள்ளனர். எங்கள் பணியாளர்களின் ெிருப்பத்பதர்ெின் பபாில்
பதர்ந்வதடுக்கப்பட்ட ஒரு பணியமர்த்துபெர், என்ற இந்த அங்கீகாரமானது, எங்கள் சமூகத்தின் மீதான
அெர்களின் ஆர்ெத்சதயும், எங்கள் குடியிருப்பாளர்கள் தங்களுக்கான பைசன அசடெசதயும்
பசறசாற்றுகிறது.”
- பபட்ாிக் ப்ரவுன், பமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்

”ப்ராம்ப்ட்டன் ஒரு பைகைசெ நகரம் ஆகும், பமலும் மாநகாில் எங்கள் பல்பெறு சமூகத்சத
பிரதிபலிக்கும் ெசகயில் அசனெசரயும் உள்ளடக்கிய பணியாளர்கசள நாங்கள் வதாடர்ந்து உருொக்கி
ெருகிபறாம். எங்கள் சமத்துெ அலுெைகம் பபான்ற முசனப்பான முயற்சிகள் மூைம், நகர ஊழியர்களுக்கு
இணக்கமான சூழசையும், அசனத்து தனிநபர்களுக்கும் நியாயமான மற்றும் சமமான முசறயில்
நடத்தப்படுெசத உறுதிவசய்யவும் நாங்கள் பணியாற்றி ெருகிபறாம்; இதன் காரணமாகபெ
மிகமிகச்சிறந்த பணியாளர்கசள நாங்கள் தசடபயதுமில்ைாமல் ஈர்க்கிபறாம். கனடாெின் சிறந்த பெசை
ொய்ப்பு அளிப்பெர்களில் ஒருெராக ஃபபார்ப்ஸ் நிறுெனத்தினால் மீண்டும் அங்கீகாிக்கப்பட்டசத
நாங்கள் வகாண்டாடுகிபறாம்.”

-

ஹர்கிரத்சிங், தசைெர், வபறுநிறுென பசசெகள்; நகர கவுன்சிைர், ொர்டுகள் 9 & 10,
ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்

“ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம், தசடகசள நீக்கவும், எங்கள் பணியிடத்சத நவீனப்படுத்தவும், வதாடர்ந்து
நடெடிக்சக எடுத்து ெருகிறது; இதனால் அசனெருக்கும் நியாயமாகவும் சமமாகவும் இருக்கச்வசய்ய
முடிகிறது. எங்கள் ஊழியர்கள் பல்பெறு சமூகத்திற்கு பசசெ வசய்ெதில் ஆர்ெமாக உள்ளனர்;
அெர்களுக்கான ொய்ப்புகசள உருொக்குெதற்கு நாங்கள் அர்ப்பணிப்பு வகாண்டுள்பளாம்; அபத
பநரத்தில் பணியிடத்தில் அசனெசரயும் உள்ளடக்கிய மற்றும் ஈடுபாடு வகாள்ளும் ெசகயிைான
கைாச்சாரத்சத உருொக்குகிபறாம். வதாடர்ந்து நான்காெது ஆண்டாக கனடாெின் சிறந்த பெசை
ொய்ப்பு அளிப்பெர்களில் ஒருெராக ஃபபார்ப்ஸ் நிறுெனத்தினால் அங்கீகாிக்கப்பட்டதில் நாங்கள்
வபருமிதம் வகாள்கிபறாம்.”
-

வராவீனா சான் ட்படாஸ், பிராந்திய கவுன்சிைர், ொர்டுகள் 1&5, துசணத் தசைெர்,
வபறுநிறுென பசசெகள்; ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில், எங்கள் கவுன்சில் காை முன்னுாிசமகசள ெழங்குெதற்கான பகிரப்பட்ட
உறுதிப்பாட்டின் அடிப்பசடயில், எங்கள் மக்கசள ஈடுபடுத்துகின்ற, ெளர்க்கின்ற மற்றும் வகாண்டாடும்
ெசகயிைான, அசனெசரயும் உள்ளடக்கிய, கைாச்சாரத்சத ெளர்ப்பதில் நாங்கள்
உறுதிபூண்டுள்பளாம். 6,000 க்கும் பமற்பட்ட பணியாளர்கசளக் வகாண்ட எங்கள் அணிதான் இந்த
நகரத்தில் ஏசனபயாரும் ெிரும்பி பெசை வசய்ெதற்கான சிறந்த இடமாக மாற்றுகிறது. ஃபபார்ப்ஸ்
நிறுெனத்தினால் - கடந்த காைத்திலும் நிகழ்காைத்திலும் - எங்கள் ஊழியர்களால் வதாடர்ந்து நான்காெது
ஆண்டாக கனடாெின் சிறந்த பெசைொய்ப்பு அளிப்பெர்களில் ஒருெராக அங்கீகாிக்கப்படுெது
மிகப்வபாிய ஒரு சாதசனயாகும்.
- படெிட் பபர்ாிக், தசைசம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்
-30கனடா நாட்டில் மிக ெிசரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 700,000 மக்கசளயும் 75,000
ெணிக அசமப்புக்கசளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுமக்கசள மனத்தில் செத்பத
வசய்கின்பறாம். பைதரப்பட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு பசர்க்கின்றனர், முதலீட்சட நாங்கள் ஈர்க்கிபறாம்,
வதாழில்நுட்பாீதியில் மற்றும், சுற்றுச்சூழல்ாீதியிைான புதுசமப் பசடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள்
வசன்றுவகாண்டிருக்கிபறாம். பாதுகாப்பான, நிசைத்து நிற்கெல்ை மற்றும் வெற்றிகரமான ஆபராக்கியமிக்க ஒரு நகசரக்
கட்டசமப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பாசதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிபறாம். Twitter, Facebook, மற்றும் Instagram ஆகியெற்றில்
எங்களுடன் இசணயுங்கள். www.brampton.ca இல் இன்னும் வதாிந்துவகாள்ளுங்கள்.
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