உடனடி வெளியீட்டுக்காக

யுனனவடட் வெ (United Way) க்காக நிதி திரட்டுெதற்கான நீண்ட இரவு (Longest
Night) நிகழ்ச்சியில் ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் பங்வகற்கிறது

நீண்ட இரவு (Longest Night ) நிகழ்வில் பங்ககற்பதற்கு முன்பாககவ ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்தின் நல்வாழ்வுக்கு
வாழ்த்து கூறிய கேயர் ப்ரவுன், கவுன்சிலர் ஃகபார்ட்டினி ேற்றும் கவுன்சிலர் சிங் ஆகிகயார்.

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (பிப்ரொி 26, 2022) – கடந்த இரெில் ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் நீண்ட இரவு (Longest
Night) என்னும் ெருடாந்திர நிகழ்ெில் பங்கு வபற்றது; இந்த ெருடாந்திர நிகழ்ொனது, ெறுனையில்
ொடுகின்ற சிறுெர்கள் ைற்றும் வபாியெர்களால் எதிவகாள்ளப்படும் தினசாி சொல்கள் பற்றிய
ெிழிப்புணர்னெ ஏற்படுத்துெதற்காக தனி நபர்கள் ைற்றும் குடும்பத்தினர் தங்கள் கார்களில் இருந்தபடி
ஒரு இரனெக் கழிப்பதற்காக உற்சாகமூட்டுகின்ற ஒரு ெருடாந்திர நிகழ்ொகும். இந்தப் பணிவு நினறந்த
அனுபெத்தில், நிறுென அனைப்பு முழுெதிலும் இருக்கும் குழு உறுப்பினர்களுடன் கூடிய 10 தனி நபர்கள்
சொனைத் துணிச்சலுடன் எதிர்வகாண்டனர்.
ப்ராம்ப்ட்டன் ஊழியர்களும் ஆதரவாளர்களும் இந்த முயற்சிக்கு ஆதரவாக $5,000க்கு கேலான நிதியயத்
திரட்டினர்; இது நகரத்தின் வருடாந்திர யுயனடடட் கவ (United Way) நிதி திரட்டலுடன் கசர்க்கப்படும்.
ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 40 ஆண்டுகளுக்கும் கேலாக யுயனடடட் கவ (United Way)யின் டபருயேேிக்க
ஆதரவாளராக இருந்து வருகிறது; இந்த 40 ஆண்டுகளிலும், சமூகத்யத கநரடியாக ஆதாிக்கும் வயகயில்
கிட்டத்தட்ட $2.5 ேில்லியன் நிதியய டவற்றிகரோக திரட்டியுள்ளது.

அறிஞர் கூற்றுக்கள்
“நேது சமூகத்தில் உள்ள பலருக்கும், நிஜோககவ இருக்கும் இந்தச் சவாயல ஏற்றுக்டகாண்டு, வறுயே
ேற்றும் வீடற்ற தன்யே குறித்த விழிப்புணர்யவ ஏற்படுத்த, நீண்ட இரவு (Longest Night) நிகழ்ச்சியில்
பங்ககற்கும் குழு உறுப்பினர்கள் பற்றி நான் ேிகவும் டபருயேப்படுகிகறன். ஒவ்டவாரு ஆண்டும்
யுயனடடட் கவ யுடன் கூட்டு கசர்ந்து ேதிப்பு வாய்ந்த நிதி திரட்டுவதில் நாம் டபருேிதம் டகாள்கிகறாம்.
ப்ராம்ப்ட்டனுக்கு இவ்வளவு ேதிப்புேிக்க ஆதாரமூலோக இருந்தயேக்காக யுயனடடட் கவ (United Way)
க்கு நன்றி.”
-

கபட்ாிக் ப்ரவுன், கேயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்

“2022 ஆம் ஆண்டிலும் ேற்றும் டதாடர்ச்சியாக நான்கு ஆண்டுகளாகவும் யுயனடடட் கவ (United Way)
கேிட்டியின் கவுன்சில் ஸ்பான்சராக இருப்பதற்கும், நேது சமூகத்திற்கான நிகழ்வுகயள நடத்துவதற்கும்
நிதி திரட்டுவதற்கும் கேலான பணிகயளச் டசய்யும் குழுவுடன் இயணந்து பணியாற்றுவது ஒரு
கவுரவோகும். நீண்ட இரவு (Longest Night) நிகழ்ச்சியின் மூலம் நேது நிதி திரட்டும் இலக்யக நாங்கள்
தாண்டிவிட்டயதக் கண்டு நான் ேிகவும் டபருயேப்படுகிகறன். நேது வருடாந்திர நிதி திரட்டும்
பிரச்சாரத்யதத் டதாடங்க இது ஒரு சிறந்த வழிதாகன!”

-

டக் வில்லன்ஸ், யுயனடடட் கவ (United Way) கவுன்சில் நிதியாதாரேளிப்பவர், நகர கவுன்சிலர்,
வார்டுகள் 2 & 6

“நீண்ட இரவு (Longest Night) நிகழ்வில் பங்ககற்பது உண்யேயிகலகய ஒரு பணிவு ேிக்க அனுபவோகும்;
இது நம் சமூகத்தில் உள்ள பலரும் ஒவ்டவாரு இரயவயும் எதிர்டகாள்ளும் யதார்த்தம் பற்றிய ஒரு
கண்கணாட்டத்யத வழங்கியது. இந்த ஆண்டு ப்ராம்ப்ட்டன் யுயனடடட் கவ (United Way)கேிட்டியின்
தயலவராக இருப்பதிலும், நேது சமூகத்திற்கு ஆதரவாக அயராது உயழக்கும் தன்னார்வத்
டதாண்டர்களின் ஆர்வமுள்ள குழுவுடன் இயணந்து பணியாற்றுவதிலும் நான் டபருயேப்படுகிகறன்.”
-

ஸ்டீவ் ககணஷ், 2022 யுயனடடட் கவ (United Way) குழுத்தயலவர், கேலாளர், வளர்ச்சிக்கான
கசயவகள்

“நீண்ட இரவுக்கான தங்களின் சிறந்த ேற்றும் டதாடர்ந்த ஆதரவின் மூலம் நிதிதிரட்டுதல் ேற்றும் வீடற்ற
தன்யே பற்றிய விழிப்புணர்வு ஆகிய இரண்யடயும் டசய்ததற்காக ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்திற்கு நான்
ேனப்பூர்வோக நன்றி டதாிவிக்க விரும்புகிகறன். பீல் பகுதியில், வீடற்றவர்களாக அல்லது வீடற்ற
ஆபத்தில் இருக்கின்ற 10,800 நபர்கள் உள்ளனர். சமூகத்யத ஆதாிப்பதற்கும் பீல் பகுதியில் வறுயேயய
ஒழிப்பதற்கும் ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் கபான்ற சமூக அயேப்புகளுடன் டதாடர்ந்து கூட்டாளியாக இருக்க
யுயனடடட் கவ (United Way) உறுதிபூண்டுள்ளது.
-

டானிடயல் ஜடனாட்டி, தயலவர் ேற்றும் தயலயே டசயல் அதிகாாி,யுயனடடட் கவ (United
Way) கிகரட்டர் டடாகரான்ட்கடா
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கனடா நாட்டில் ேிக வியரவாக வளர்ந்து வரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் வசத்தில் 700,000 ேக்கயளயும் 75,000
வணிக அயேப்புக்கயளயும் டகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் டசய்யும் ஒவ்டவாரு காாியத்திலும் டபாதுேக்கயள ேனத்தில் யவத்கத
டசய்கின்கறாம். பலதரப்பட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு வலு கசர்க்கின்றனர், முதலீட்யட நாங்கள் ஈர்க்கிகறாம்,
டதாழில்நுட்பாீதியில் ேற்றும், சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுயேப் பயடத்தலில் முன்னணி வகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள்
டசன்றுடகாண்டிருக்கிகறாம். பாதுகாப்பான, நியலத்து நிற்கவல்ல ேற்றும் டவற்றிகரோன ஆகராக்கியேிக்க ஒரு நகயரக்
கட்டயேப்பதற்கான வளர்ச்சிப்பாயதயில் நாங்கள் பங்கு வகிக்கிகறாம். Twitter, Facebook, ேற்றும் Instagram ஆகியவற்றில்
எங்களுடன் இயணயுங்கள். www.brampton.ca இல் இன்னும் டதாிந்துடகாள்ளுங்கள்.

ஊடக டதாடர்பு
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