உடனடி வெளியீட்டுக்காக

ெிதை ெிதைக்கும் சனிக்கிழதையின் பத்து ஆண்டுகள் ! 2022 ஆம் ஆண்டின்
வைய்நிகர் ெிதை ெிதைக்கும் சனிக்கிழதை ைற்றும் தைாட்டதெதைக்
காட்சிகளுடன் ெசந்ை காைத்தை துெக்குங்கள்

ப்ரம்ப்ட்டன், ON (ைார்ச் 1, 2022) –ப்ராம்ப்ட்டன் ைாநகாின் ெிதை ெிதைக்கும் சனிக்கிழதை
ைற்றும் தைாட்டதெதைக் கண்காட்சிகள் ைார்ச் 12, சனிக்கிழதையன்று காதை 10:00 ைணிக்கு
தமது 10 ஆெது ஆண்டிதனக் வகாண்டாடுகின்றன.
2022 ஆம் ஆண்டிற்கான இந்ை வைய்நிகர் ”ெிதை ெிதைக்கும் சனிக்கிழதையும்”
தைாட்டதெதைக் கண்காட்சிகளும் ப்ராம்ப்ட்டன் தைாட்டக்கதை சங்கத்துடன் இதணந்து
ெழங்கப்படுகிறது; கீழ்காணும் சுற்றுச்சூழல் ெல்லுனர்களிடைிருந்து, தைாட்டம் அதைப்பது
பற்றிய வீடிதயாக்களும் இடம்வபறும்:
•

தேம்ஸ் க்ரஹாம் பெரிய கரய்கறித் ததரட்டம் வளர்ப்ெதற்கரன பெரிய
குறிப்புகளுடன்

•

புழுக்கள் உெதயரகித்து ஆர்கரனிக் ைாயாோைம் -தகத்தி பெஸ்ெிட் (Cathy Nesbitt)

•

லிண்டர க்ராதகர (Linda Crago)- வம்சரவழி பெரருட்கள் மற்றும் விதத தசமிப்பு

•

பெல்லி தகண்படல் (Shelly Candell) மகரந்த தசர்க்தக பசய்யும் பூச்சிகள் ெற்றி

•

ெரப் தெல்ட்ஃெரங்க் (Bob Wildfong) விதத தசமிப்புக்கரன பவற்றிகரமரன ததரட்டம்
வளர்ப்ெது

•

ெரன் தேம்ஸ் -மண்ணும் அதில் வரழும் உயிரினகளும்

•

கிறிஸ்படரஃெர் தெயரபெக் (Christopher Bialek) மரறி வரும் கரெ ெிதெயில்
ததரட்டம் அதமத்தல்

•

எட் ஹன்விக்ஸ் (Ed Hunwicks) & ட்பரதவரர் லீ (Trevor Lee )ப்ரரம்ப்ட்டன் ெகரத்தின்
பசய்யக்கூடியதவ பசய்யக்கூடரததவ மரம் ெற்றிய தெச்சு

ெீங்கள் ததரட்டம் அதமப்ெதில் புதியவதரர அல்ெது அனுெவம் அதிகம் உள்ளவதரர,
எவரரயினும், ததரட்டம் அதமப்ெதற்கரன பெரருட்கள் எதவ, விதளபெரருட்கதள எவரிடம்

விற்கெரம் என பதரிந்துபகரள்ளவும் வருதக தரவும்: www.brampton.ca/seedysaturday ; இது
மரர்ச் 2 ஆம் தததி ெரள் முழுக்க ெதடபெறும்; குழந்ததகள் ெிரிவில் அச்சடிக்கப்ெட்ட
கரகிதத்தில் பமற்பகரள்வதற்கரன பசயல்ெரடுகள் மற்றும் வீடிதயர மூெமரன ெயிற்சிகதளச்
பசய்து ெரர்ப்ெதுடன், தடுப்பு சுவர் ஓரமரக விததகதள தசகரிப்ெது/தசர்ப்ெிப்ெது ஆகியவற்தற
அறியவும் இன்னும் ெெ விெயங்களுக்கரகவும் வருதக தரவும்: Brampton Horticultural Society.
அறிஞர் கூற்றுக்கள்
“ப்ராம்ப்ட்டன் ஒரு பசுதை நகரமரகும்; இங்கு தைாட்டம் அதமப்ெது ைற்றும் தைாட்டக்கதை
பற்றி அறிய குடியிருப்பாளர்கதள ஊக்குெிக்கிதறாம். ைார்ச் 12 ஆம் தததி, சனிக்கிழதையன்று
ப்ராம்ப்ட்டனின் வைய்நிகர் விதத விததக்கும் சனிக்கிழதை ைற்றும் ததரட்டக் கண்கரட்சிதயக்
கண்டு களித்து, இந்ை உன்னைைான நிகழ்ெின் 10 ஆம் ஆண்டு ெிகழ்ெிதன எங்களுடன் தசர்ந்து
வகாண்டாடுங்கள்!”
-

தெட்ரிக் ப்ரவுன், தமயர், ப்ரரம்ப்ட்டன் ெகரம்

“ஒவ்வொரு ஆண்டும், ப்ராம்ப்ட்டனின் விதத விததக்கும் சனிக்கிழதை ைற்றும் ததரட்டக்
கண்கரட்சியரனது, வரவிருக்கும் ெசந்ை காைத்தைத் வைாடங்க, ததரட்டக்கதை நிபுணர்கள்,
ஆர்ெைர்கள் ைற்றும் தைாட்டக்கதைக்கு புைியெர்கதள ஒன்றாகக் வகாண்டுெருகிறது. நிபுணர்
கருத்ைரங்கு வீடிதயாக்கதளப் பார்க்கவும், ைற்றும் சமூகத்ைின் ஒரு பகுைியாக இருக்கின்ற
தைாட்டக்கதை ைகெல் ைற்றும் ஆைார வளங்கதள அணுகவும், ைார்ச் 12 அன்று எங்களுடன்
இதணயுங்கள்.”
-

பரரவீனர சரன்ட்தடரஸ், ெிரரந்திய கவுன்சிெர், வரர்டுகள் 1 & 5; ததெவர், சமுதரய
தசதவகள், ப்ரரம்ப்ட்டன் ெகரம்

“தைாட்டம் அதைப்பது என்பது சமூகத்ைிற்கு ஆதராக்கியம் ைற்றும் நல்ொழ்தெ அளித்து
ஆைாிக்கும் ஒரு சிறந்ை வசயைாகும். இந்ை ஆண்டு, ைார்ச் 12 அன்று, ப்ராம்ப்ட்டனின் 10ெது
ெருடாந்ைிர விதத விததக்கும் சனிக்கிழதை ைற்றும் ததரட்டக் கண்கரட்சியில், நிபுணர்களின்
வீடிதயாக்கள், குழந்தைகளின் வசயல்பாடுகள், தபாகிறதபாக்கில் ெிதை
தசகாிப்பது/தசர்ப்பிப்பது ைற்றும் பைெற்தறக் கண்டு ைகிழுங்கள்.”

-

சார்வைய்ன் ெில்லியம்ஸ், வரர்டுகள் 7 & 8; ததெவர், சமுதரய தசதவகள், ப்ரரம்ப்ட்டன்
ெகரம்

“இந்ை ஆண்டு ப்ராம்ப்ட்டனின் 10ெது ெருடாந்ைிர விதத விததக்கும் சனிக்கிழதை ைற்றும்
ததரட்டக் கண்கரட்சிதய ப்ராம்ப்ட்டன் தைாட்டக்கதை சங்கத்துடன் இதணந்து ஆன்தைனில்
ெழங்க ஆெலுடன் காத்ைிருக்கிதறாம். தைாட்டக்கதை, நிதைத்து நிற்கெல்ை ைன்தை, ைற்றும்
பசுதையான ொழ்க்தக பற்றி அறிந்து வகாள்ளுங்கள்!!”
-

பால் தைார்ாிஸன், இதடக்காை ைதைதை வசயல் அைிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்

-30கனடா நாட்டில் ைிக ெிதரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் ைன் ெசத்ைில் 700,000 ைக்கதளயும் 75,000
ெணிக அதைப்புக்கதளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்ைிலும் வபாதுைக்கதள ைனத்ைில் தெத்தை
வசய்கின்தறாம். பைைரப்பட்ட சமுைாயத்ைினர் எங்களுக்கு ெலு தசர்க்கின்றனர், முைலீட்தட நாங்கள் ஈர்க்கிதறாம்,
வைாழில்நுட்பாீைியில் ைற்றும், சுற்றுச்சூழல்ாீைியிைான புதுதைப் பதடத்ைலில் முன்னணி ெகிப்பைற்கான பயணத்ைில் நாங்கள்
வசன்றுவகாண்டிருக்கிதறாம். பாதுகாப்பான, நிதைத்து நிற்கெல்ை ைற்றும் வெற்றிகரைான ஆதராக்கியைிக்க ஒரு நகதரக்
கட்டதைப்பைற்கான ெளர்ச்சிப்பாதையில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிதறாம். Twitter, Facebook, ைற்றும் Instagram ஆகியெற்றில்
எங்களுடன் இதணயுங்கள். www.brampton.ca இல் இன்னும் வைாிந்துவகாள்ளுங்கள்.
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