உடனடி வெளியீட்டுக்காக

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் கறுப்பர் இன வரலாற்றை ப ாற்றும் விதமாக ஒரு மாதத்ததக்
வகாண்டாடுகிறது
ப்ராம்ப்ட்டன் ON (ஜனொி 28, 2022) – ப்ராம்ப்ட்டனில் ெசிக்கும் கறுப்பர் இன மக்கள், இன்தறக்கு
இருக்கின்ற ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்தத, ெசிப்பதற்ககற்ைதாகவும், அரெதைப்புடனும் வசழிப்பாகவும்
தெப்பதற்கு தங்கள் காலம் முழுெதிலுமாக ஏராளமாக பங்காற்றியுள்ளர் மற்றும் சாதித்துள்ளனர்;
இததனக் கவுரெப்படுத்தும்ெிதமாக, பிப்ரொி மாதம் முழுக்கவுமாக ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் கறுப்பர் இன
சாித்திரத்திற்கான மாதமாக வகாண்டாடவிருக்கிறது. இந்த பிப்ரொி மாதம் முழுக்கவுகம கநாில்
இருந்தபடியான மற்றும் ஆன்தலன் ெழி நிகழ்ச்சிகள் நிதறந்திருக்கும்.
கறுப்பர் இன சாித்திற்கான மாதம் ககாண்டாடும்விதமாக வகாடிகயற்றம்
ககன் ெில்லியம்ஸ் சதுக்கம்
பிப்ரொி 1, 12 நண்பகல்
இந்த மாத துெக்கத்ததக் குறிக்கும்படியாக பான் ஆஃப்ாிக்கன் வகாடி ஏற்றப்பட்டு, பிப்ரொி மாதம்
முழுக்கவுமாக அது பறந்தபடி இருக்கும்.
கறுப்பர் இன ெியாபாரக் கதலஞர்கள் சந்தத – வரவெய்ல்வலர் ஆஃப்ாிக் (Reveiller Afriq)
ப்ரமீலி நகர் தமயம்
பிப்ரொி 8 & 9, காதல 10 மைி – இரவு 8 மைி
இந்த இரண்டு நாள் கநரடி சந்தத அனுபெத்தில் உள்ளூாில் இருக்கின்ற, கறுப்பர் இனத்தெரால்
வசாந்தம் வகாள்ளப்பட்ட ெியாபாரங்கள், தயாாிப்பாளர்கள், கதலஞர்களுக்கு ப்ரமீலி நகர் தமயத்துடன்
கூட்டுகசர்ந்து ஆதரெளித்தல். இரண்டாம் தளத்தில் வபஸ்ட் தப (Best Buy) நுதழொயிலில் இந்தக்
கதலஞர்கள் திடீவரன முதளத்து எட்டிப்பார்ப்பததக் கண்டுபிடித்தல்.
ொராந்திர நிகழ்த்துகதல வதாடர்கள்
வசவ்ொய்க்கிழதம இரவுகளில், மாதல 8 மைி – இரவு 10 மைி
rosetheatre.ca

மாதம் முழுக்கவுமாக அதனத்து வசவ்ொய்க்கிழதமகளிலும் கறுப்பர் இன சாித்திரம்
வகாண்டாடப்படுெதத ககளிக்தகயான, ஆன்தலன் நிகழ்த்துகதல வதாடர்களாக அனுபெித்து
மகிழுங்கள். இந்த நிகழ்த்துகதலகள் கராஸ் திகயட்டர் கமதடயிலிருந்துகநரதலயில் ஒளிபரப்பாகும்.
•

பிப்ரொி 1: DJ க்களுக்கு இதடயிலான கபார் இதில் DJ ஆல்லன் (Allan) மற்றும் and DJ
ொர்ஸ்வநக்ஸ்ட் (WHATSNEXT) பங்குவபறுொர்கள்

•

பிப்ரொி 8: கேட் ெஹீத் (Shade Waheed) உடன் ஆஃப் தி வரகார்ட் இனால் நடத்தப்படும்
கநரதல நிகழ்ச்சி

•

பிப்ரொி 15: ACCIDA வுடன் இதைந்து கட வமக்கன்ஸீ (Des McKenzie) யின் நிகழ்ச்சி

•

பிப்ரொி 22: ACCIDA வுடன் இதைந்து ட்ராெிஸ் தநட்ஸ் (Travis Knights) இன் நிகழ்ச்சி

ொராந்திர மதிய ெிருந்துடன் கற்றுக்வகாள்ளுதல் (Lunch‘n’Learns)
ஒவ்வொரு புதன்கிழதமயும், நண்பகல் 12 மைி – பிற்பகல் 1 மைி
ொராந்திர கல்ெி ாீதியான ஒரு அமர்வுக்கு கமாகயா சுகாதாரம் & சமுதாய கசதெகள் (MOYO Health &
Community Services) உடன் இதையவும். இதில் இருக்கும் ததலப்புக்கள்:
•

பிப்ரொி 2: ABR ஐ அறிமுகம் வசய்தல், குறுக்கிடும்தன்தம, ஆற்றல் & முன்னுாிதம சலுதக

•

பிப்ரொி 9: கறுப்பின வபண்களுக்கு ஆதரெளித்தல்

•

பிப்ரொி 16: கறுப்பின 2SLGBTQ+ தனிநபர்களுக்கு ஆதரெளித்தல்

•

பிப்ரொி 23: கறுப்பர் இன வபருதமதயக் வகாண்டாடுதல்

கறுப்பர் இன சாித்திரத்திற்கான மாதத்தின் அனுபெம் பற்றிய வபட்டி
மிகவும் பிரபலமான இந்த அனுபெப் வபட்டி இந்த ஆண்டில் திரும்ப ெருகிறது. குதறந்த
எண்ைிக்தகயிலான இந்த நிர்ெகிக்கப்பட்ட பாிசு வபட்டிகளில் சிறப்பு ொய்ந்த வபாருட்கள் மற்றும்
கசதெகள் வபாதிந்துள்ளன; இதெ உள்ளூர் கறுப்பர் இனத்தினால் வசாந்தம் வகாள்ளப்பட்ட
ெைிகர்களால் ெழங்கப்பட்டதெயாகும். எல்லாப்வபட்டிகளிலும் இதெ இருக்கும்:

•

ஆக்ஸ்காட் இதசப்கபாட்டி அட்தட ெிதளயாட்டு (AuxGod Music Battle Card Game)

•

லாவெண்டுலா (Lavendula) மற்றும் கதயிதல மர எண்தை பூச்சு மஞ்சி, ெழங்குபெர், சுகர்
ப்ளம் ஸ்க்ரப்ஸ் (Sugar Plum Scrubs)

•

ஆர்ட்ஸ் ொக் ஆஃப் ஃகபம் புதுக் கதலஞர், ஐயான் ெில்லியம்ஸ் (Ian Williams) ெழங்கும்
டிஸ்ஓாிவயன்ட்கடேன்(Disorientation)

•

இன்னும் பல!

கறுப்பர் இனத்திற்கு அதிகாரம் ெழங்கும் அதமப்பாகிய சமூகத்தில் இயல்பாக கடந்து வசல்ெதற்கான
மீட்சி வசய்தல் மற்றும் அதிகாரமளித்தல் (Restoration and Empowerment for Social Transition) அல்லது
(R.E.S.T.), எனும் அறமப்புக்கு நன்ககாதடயாக குதறந்தது $20 நன்வகாதட அளிப்பெர்களில் முதல் 50
நபர்களுக்கு வபட்டிகள் கசர்ப்பிக்கப்படும்.
நலமாயிருக்கும் கைங்கள்
வபாருத்தமான கஜாடி மற்றும் கயாகா உள்ளிட்ட, ொராந்திர நலன் ப ணல் கைங்கள் எனும்
நிகழ்ச்சிக்காக ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் பூர்ெகுடியினரும் புகழ்ொய்ந்த கயாகா பயிற்றுெிப்பாளருமாகிய
கமத்யூ ப ானஸ் (Matthew Bonas) உடன் இதையுங்கள்.
கறுப்பர் இனக் கதலஞர்கள் இங்குதான் ொழ்கின்றனர் எனும் டிஜிட்டல் கண்காட்சி
கார்டன் சதுக்கம்
ெழங்குபெர்: ACCIDA
கறல, கலாச்சாரம் மற்றும் றடப் ாற்ைல் கதாழில்வறக வளர்ச்சி முகறம (ACCIDA) கறுப் ின மக்கள்

இங்கு வாழ்கிைார்கள், எனும் ஒரு ிக்ஸல் (PIXEL_ டிஜிட்டல் திறர கண்காட்சிறை கார்டன் சதுக்கத்தில்
றவத்து 24 அடி LED திறரைில் காட்சிப் டுத்துகிைார்கள்; இதில் எட்டு (8) உள்ளூர் கறலஞர்களின்
றடப்புக்கள், புதுறம றடப்புக்கள் மற்றும் பசகாித்து றவத்த க ாருட்கள் ஆகிைவற்றை
ிப்ரவாிைிலிருந்து 2022 பம மாதம் வறர காட்சிக்கு றவக்கிைார்கள்.
நிகழ்ச்சிக்கு நிதியுதவி அளிப் வர்களாகிை அல்பகாமா ல்கறலக்கழகம், ப்ராம்ப்ட்டன் நிலன்புலவறக
வாாிைம் மற்றும் சன் றலஃப் (Sun Life) ஆகிபைாருக்கு தங்களின் க ருந்தன்றமைான ஆதரவுக்காக
நன்ைி.
கறுப் ர் சாித்திரத்திற்கான மாதம் ற்ைிை பமலும் வி ரங்களுக்கு வருறக தரவும்: brampton.ca/bhm2022

அைிஞர் கூற்றுக்கள்
“ப்ராம்ப்ட்டனில் உள்ள கறுப்பின சமூக உறுப்பினர்களின் முக்கியமான பைி, திறதம மற்றும்
பங்களிப்புகதள அங்கீகாித்து வகௌரெிக்க, கறுப்பர் இன ெரலாறு ற்ைிை மாதத்ததக் வகாண்டாடுெதில்
எங்களுடன் கசருங்கள். ப்ராம்ப்ட்டனின் கலாச்சார பன்முகத்தன்தமதான் இந்த நகரத்தத மிகவும்
சிறப்பானதாக ஆக்குகிறது; மற்றும் நமது ெரலாற்தறயும் சமூகத்ததயும் நாம் அங்கீகாிப் து
முக்கியமாகும்; அப்ப ாதுதான் நாம் வதாடர்ந்து ெளர்ந்துவரும் ஒரு நகரமாக வசழிக்க முடியும்.”

-

ப ட்ாிக் ப்ரவுன், பமைர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்

“ப்ராம்ப்ட்டனில் உள்ள கறுப் ர் இன சமூகம் நமது நகரத்தின் துடிப்பான லகலறவ மற்றும் உள்ளூர்
அதடயாளத்திறனக் காட்டுகின்ை முக்கிய அங்கமாகும். இந்த சிறந்த நகரத்தில் நம்முடன் வாழும்
கறுப்பின சமூக கலாச்சாரத்ததப் பற்றி கமலும் அறிந்துவகாள்ளவும், கறுப்பின ெரலாற்று மாதத்ததக்
வகாண்டாடுெதில் எங்களுடன் கசரவும் அதனெதரயும் ஊக்குெிக்கிகறன். நம்தமப் பயிற்றுெிப்பதன்
மூலமும், ஒரு சமூகமாக இதைெதன் மூலமுபம எதிர்காலத்தில் இன்னும் ெலுொன நகரமாக நம்தம நாம்
அதமத்துக்வகாள்ள முடியும்.”
-

சார்கமய்ன் வில்லிைம்ஸ், நகர கவுன்சிலர், வார்டுகள் 7 & 8, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்

" கறுப்பின ெரலாற்று மாதம் என்பது நமது துடிப்பான நகரம் மற்றும் வபாருளாதார நில எழிலில்
ப்ராம்ப்ட்டனில் வசிக்கின்ை கறுப்பின சமூகம் ெகிக்கும் குறிப்பிடத்தக்க பாத்திரங்களின் ெருடாந்திர
நிதனவூட்டலாகும். கறுப்பின சமூகத்தினர் அளித்துவரும் நீண்டகால ஆதரதெ அங்கீகாிப்பதற்காக
இந்த சாததனகதள கமம்படுத்துெதில் ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் ஒரு அங்கமாக உள்ளது என்பதில் நான்
மகிழ்ச்சியதடகிகறன். கற்றுக்வகாள்ளவும், இதைைவும், வகாண்டாடவும் இந்த மாதம் முழுெதும்
எங்களுடன் கசருங்கள்.”
-

படவிட் ப ர்ாிக், தறலறம நிர்வாக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்

“ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் உண்தமயிகலகய ஒரு லகலறவ நகரம் ஆகும்; அதன் கலாசாரம், புதுதம
றடப்பு, பன்முகத்தன்தம மற்றும் தனித்திறதம ஆகியதெ, ஒரு சமூகத்தின் தனித்துெம் மற்றும்
பங்களிப்புகதள உயர்த்தி வகாண்டாடுகின்ை உலகளாெிய கிராமம் ப ான்ை அற்புதத்திற்கான
உதாரைமாகும். பல தசாப்தங்களாக கனடாெிற்கு கறுப்பின சமூகம் ெழங்கிய பல பங்களிப்புகள் ற்ைிை
ெிழிப்புைர்தெ ஏற்படுத்துெதற்கும், அது ற்ைி இதளய ததலமுதறயினருக்கு எடுத்துறரப் தற்கும்,
கறுப்பர் இன ெரலாறு ற்ைிை மாதத்ததக் வகாண்டாடுெது மிகவும் முக்கியமானது.”

-

மிகெல் ற ர்ன், பமலாளர், சம்த்துவ அலுவலகம்
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கனடா நாட்டில் மிக ெிதரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 700,000 மக்கதளயும் 75,000
ெைிக அதமப்புக்கதளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுமக்கதள மனத்தில் தெத்கத
வசய்கின்கறாம். பலதரப்பட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு கசர்க்கின்றனர், முதலீட்தட நாங்கள் ஈர்க்கிகறாம்,
வதாழில்நுட்பாீதியில் மற்றும், சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுதமப் பதடத்தலில் முன்னைி ெகிப்பதற்கான பயைத்தில் நாங்கள்
வசன்றுவகாண்டிருக்கிகறாம். பாதுகாப்பான, நிதலத்து நிற்கெல்ல மற்றும் வெற்றிகரமான ஆகராக்கியமிக்க ஒரு நகதரக்
கட்டதமப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பாததயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிகறாம். Twitter, Facebook, மற்றும் Instagram ஆகியெற்றில்
எங்களுடன் இதையுங்கள். www.brampton.ca இல் இன்னும் வதாிந்துவகாள்ளுங்கள்
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