உடனடி வெளியீட்டுக்காக

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம், பீல் மாெட்ட பள்ளி ொாியம் மற்றும் ஜேய்ஸ் ஜகர்
ஃபவுண்ஜடஷன் ஆகியவெ ஒன்று ஜேர்ந்து ஃபீல்ட் ஆஃப் ட்ாீம்ஸ் அக்வேஸிபிள்
ஜபஸ்பால் வடயமண்ட் (Field of Dreams Accessible Baseball Diamond) திறப்பு
ெிழாவுக்கு உபோிப்பு ெழங்குகின்றன

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் ேமுதாயத்தினர் அவனெரும் அணுகி உபஜயாகிக்கும்
ெவகயிலான ஜபஸ்பால் வெரெடிெ வமதானம் தயாராகி ெிட்டது.

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (April 29, 2022) – இன்வறய தினம், ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம், பீல் மாெட்ட பள்ளி
ொாியம் (PDSB) மற்றும் ஜேய்ஸ் ஜகர் ஃபவுண்ஜடஷன் ஆகிஜயாரால் திறந்து வெக்கப்படும் ஃபீல்ட்

ஆஃப் ட்ாீம்ஸ் அக்வேஸிபிள் ஜபஸ்பால் வடயமண்ட் வமதானத்தின் மகத்தான துெக்க ெிழாவுக்கு
ேமுதாயத்தினர் திரண்டு ெந்தனர். டிேம்பர் 2021 இல் கட்டி முடிக்கப்பட்ட இந்த வமதானம், இப்ஜபாது
ேமுதாயத்தினர் உபஜயாகம் வேய்ய தயாராகிெிட்டது.
2020 இல் கனடாெில் ஜேய்ஸ் ஜகர் ஃபவுண்ஜடஷன் ஃபீல்ட் ஆஃப் ட்ாீம்ஸ் (Jays Care Foundation Field
Of Dreams) மானியத்வதப் வபற்ற 12 நகரங்களில் ப்ராம்ப்ட்டன் நகரமும் ஒன்றாகும். குழந்வதகள் மற்றும்
இவளஞர்கள் ஜபஸ்பால் ெிவளயாடுெதற்கும், ஆஜராக்கியமாகவும் சுறுசுறுப்பாகவும் இருக்கவும் மற்றும்
ொழ்க்வகத் திறன்கவள ஜமம்படுத்தவும், அதற்காக அணுகக்கூடிய இடங்கவள ெடிெவமக்கவும்,
புதுப்பிக்கவும் மற்றும் உருொக்கவும், இந்த மானியம் நிதியுதெி ெழங்குகிறது. ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்
இந்தத் திட்டப்பணிக்கான நிதியில் மூன்றில் ஒரு பங்வக ெழங்கியது; மற்வறாரு மூன்றில் ஒரு பங்கிவன
PDSB யும் மற்றும் மீதமுள்ள மூன்றில் ஒரு பங்வக ஜேய்ஸ் ஜகர் அறக்கட்டவளயும் ெழங்குகின்றன.
ப்ராம்ப்ட்டனில் இதன் ெவகயில் முதலாெதாகிய இந்த வமதானமானது, ேூடித் வநமன் ஜமல்நிவலப்
பள்ளி மற்றும் ெில்லியம்ஸ் பார்க்ஜெ ேீனியர் பப்ளிக் பள்ளி ஆகியெற்றுக்கு இவடஜயயான பசுவமயான
இடத்தில் அவமந்துள்ளது. 1305 ெில்லியம்ஸ் Pkwy யில் அவமந்துள்ள இந்த ஜபஸ்பால் வெர ெடிெ
வமதானமானது ேிங்க்ொகவ்ஸி (Chinguacousy) ஜமல்நிவலப் பள்ளி மாணெர்கள் பயன்படுத்தும்
ெவகயில் அதற்கு மிக அருகாவமயில் உள்ளது மற்றும் வநடுஞ்ோவல 410 லிருந்து எளிதாக அணுகலாம்;
இதனால் அவனத்து ப்ராம்ப்ட்டன் குடியிருப்பாளர்களுக்கும் இந்த தளம் ெேதியாக அவமந்துெிட்டது.
இந்த திட்டம் பீல் மாெட்ட பள்ளி ொாியத்துக்கும் ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகத்தினருக்கும் இவடஜய
உள்ள வபாது கூட்டுறெின் மற்வறாரு ேிறந்த உதாரணம் ஆகும்; இது மாணெர்கள் மற்றும் ப்ராம்ப்ட்டன்
முழுெதிலுமாக ெேிப்பெர்களுக்கு வபாழுதுஜபாக்கு ெேதிகவள அணுகுெவத அதிகாிக்க, பீல் ொாியம்
மற்றும் ேமூக நல அவமப்புகளால் ஜேலஞ்ேர் ஜபஸ்பால் மற்றும் ேிறப்பு ஒலிம்பிக் ஆகியெற்றுக்காக நன்கு
பயன்படுத்தப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்தப் புதிய ஃபீல்ட் ஆஃப் ட்ாீம்ஸ் வமதானமானது, கணிேமான அணுகல்தன்வம மற்றும் வேயல்பாட்டு
அம்ேங்கவள வபருமளெில் வகாண்டுள்ளது: ஒரு வேயற்வக புல்வெளி உட்களம்; மாற்றியவமக்கப்பட்ட
ஜபஸ் பாவதகள் (60'); ஒரு குறுகிய வெளிக்களம்; தர மாற்றம் ஏதும் இல்லாமல் மாற்றியவமக்கப்பட்ட
பந்து வீசுபெருக்கான ஜமடு; ெிவளயாடக் காத்திருக்கும் வீரர்களுக்கான இருக்வக வகாண்ட பகுதி;
மற்றும் களத்திற்கு வேல்ல உதவும் கான்கிாீட் பாவதகள். வெளிக்களமானது, இயற்வகயான
புல்வெளியால் ஆனது மற்றும் எச்ோிக்வக பாவதயானது இறுகப் பதிக்கப்பட்ட ேரவளகளால் ஆனது.
ஃபீல்ட் ஆஃப் ட்ாீம்வைப் பயன்படுத்தும் மக்களுக்காக வடர்ாி மில்லர் வபாழுதுஜபாக்கு வமய ொகன
நிறுத்துமிடத்வத இலகுொக அணுகும் ெவகயிலான ோய்வுதளம் மற்றும் ொகன நிறுத்த இடங்கள்
ஜேர்க்கப்பட்டுள்ளன. ஜபஸ்பால் வெர ெடிெ வமதானத்தின் மற்ற அம்ேங்கள் பின்ெருமாறு: ஜ ாம்
ப்ஜளட்டுக்குப் பின்னால் ரேிகர்களுக்கான ப்ளீச்ேர் இருக்வக; வெவ்ஜெறு பயனர் குழுக்களுக்கு பந்து
வீசுபெருக்கான நான்கு முகடுகள்; மற்றும் ஜ
ஜெலி.

ாம் ப்ஜளட்டில் இருந்து 225 அடி தூரத்தில் வெளிக்கள

ஃபீல்டு ஆஃப் ட்ாீம்ஸ் ஜபஸ்பால் வெர ெடிெ வமதானத்திற்கு முன்பதிவு வேய்ய, குடியிருப்புொேிகள்,
ெிவளயாட்டுக் குழுக்கள் மற்றும் தடுப்புகள் இல்லாத ெேதிகள் ஜதவெப்படும் ேமூக நிறுெனங்கள்,
நகாின் ெிவளயாட்டு வமதானங்கள் ொடவகக்கு ெிடும் அலுெலகத்வத 905-874- BOOK (2665) இல்
வதாடர்பு வகாள்ளலாம் அல்லது facilityrentals@brampton.ca க்கு மின்னஞ்ேல் வேய்யலாம்.
பீல் மாெட்ட பள்ளி ொாியம் பற்றி
பீல் மாெட்ட பள்ளி ொாியம் (PDSB) என்பது இனம், கலாச்ோரம் மற்றும் வமாழியியல் ாீதியாக
பரந்துபட்ட ொாியமாகும்; இது ப்ராம்ப்ட்டன், கலிஜடான் மற்றும் மிஸ்ஸிஸ்ைாகாெில் உள்ள 259
பள்ளிகளில் 155,000 க்கும் கூடுதலான மாணெர்களுக்கு ஜேவெ வேய்கிறது. PDSB கனடாெில்
இரண்டாெது வபாிய பள்ளி ொாியமாகவும், பீல் பிராந்தியத்தில் மிகப்வபாிய ஜெவலொய்ப்ப்பு
அளிப்பெராகவும் உள்ளது. ஜமலும் அறிய ெருவகதரவும்: www.peelschools.org.

ஜேய்ஸ் ஜகர் ஃபவுண்ஜடஷன் பற்றி
வடாராண்ஜடா ப்ளூ ஜேய்ஸ் (Toronto Blue Jays) இன் வதாண்டு நிறுென அங்கமாகிய ஜேய்ஸ் ஜகர்
ஃபவுண்ஜடஷன் ஆனது, கனடா முழுெதும் 35,000 க்கும் ஜமற்பட்ட குழந்வதகள் மற்றும்
இவளஞர்களுக்கு ொழ்க்வகத் திறன்கவளக் கற்பிப்பதற்கும் நீடித்து நிற்கும் ெவகயிலான ேமூக
மாற்றத்வத உருொக்குெதற்கும் ஒரு கருெியாக ஜபஸ்பால் ெிவளயாட்வடப் பயன்படுத்துகிறது. ஜேய்ஸ்
ஜகர் (Jays Care) அவனத்து பத்து மாகாணங்களிலும் மற்றும் இரண்டு பிரஜதேங்களிலும் வபருவமயுடன்
வேயல்பட்டு, தவடகவள எதிர்வகாள்ளும் கனடிய குழந்வதகளுக்கான ெிவளயாட்டுக் களத்வத
அவனெருக்கும் ேமன் வேய்யும் ெிதமாக, ேமூக நிகழ்ச்ேிகவள நடத்துகிறது; இந்த நிறுென
அவமப்பானது, 100 க்கும் ஜமற்பட்ட வெர ெடிெ வமதானங்கள் மற்றும் வபாழுதுஜபாக்கு இடங்கவள
கட்டுெதற்கு அல்லது புதுப்பிப்பதற்கு ஆதரெளிக்கும் ெவகயில் ஃபீல்ட் ஆஃப் ட்ாீம்ஸ் (Field Of Dreams)
மூலமாக $10 மில்லியனுக்கும் ஜமல் முதலீடு வேய்துள்ளது. 2020 ஆம் ஆண்டில், ப்ளூ ஜேய்ஸ் ேமூக
அர்ப்பணிப்வப அங்கீகாித்து, ஜேய்ஸ் ஜகர் ஃபவுண்ஜடஷனுக்கு, பஜராபகார ேிறப்புக்கான MLBயின்
ஆலன் எச். வேலிக் ெிருது ெழங்கப்பட்டது; இது கனடா முழுெதும் வபருந்வதாற்று பரெலால்
பாதிக்கப்பட்டெர்களுக்கு ஆதரெளிக்கும் ெவகயில் $7.5 மில்லியன் நிதிவகாண்ட ஜகாெிட்-19 க்கு
தீர்வுகாணும் திட்டமாகும்.
அறிஞர் கூற்றுகள்
“வதாவட தட்டுங்கள் ப்ராம்ப்ட்டன்ொேிகஜள! ஃபீல்ட் ஆஃப் ட்ாீம்ஸ் அக்வைேிபிள் ஜபஸ்பால் டயமண்ட்
வமதானம் முன்பதிவு வேய்துவகாள்ெதற்காக அதிகாரப்பூர்ெமாக திறக்கப்பட்டுள்ளது என்பவத
அறிெிப்பதில் வபருமிதம் வகாள்கிஜறாம். ப்ராம்ப்ட்டனின் முதல்முதலான முழுவமயாக அணுகக்கூடிய
ஜபஸ்பால் வெரெடிெ வமதானத்வத நிேத்தில் வகாண்டுெர உதெிய பீல் மாெட்ட பள்ளி ொாியம்
ஜபார்டு மற்றும் ஜேய்ஸ் ஜகர் ஃபவுண்ஜடஷனில் உள்ள எங்கள் கூட்டாளர்களுக்கு நன்றி.”
-

ஜபட்ாிக் ப்ரவுன், ஜமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்

“ப்ராம்ப்ட்டன் ஒரு ஆஜராக்கியமான மற்றும் பாதுகாப்பான நகரமாகும்; ஜமலும் அவனெரும்
ஜெடிக்வகயாகவும் சுறுசுறுப்பாக இருக்கவும், ெிவளயாடவும் புதிய இடங்கவளயும் ொய்ப்புகவளயும்
ெழங்குெதில் நாங்கள் மகிழ்ச்ேியவடகிஜறாம். பீல் மாெட்ட பள்ளி ொாியம் மற்றும் ஜேய்ஸ் ஜகர்
ஃபவுண்ஜடஷன் ஆகிஜயார் இவணந்து ெழங்கிய இந்த ஃபீல்ட் ஆஃப் ட்ாீம்ஸ் வமதானமானது, எங்கள்
ேமூகத்திற்கு ஒரு கூடுதலான ேிறந்த ெிஷயமாகும்.”
-

வராவீனா ோன்ட்ஜடாஸ், பிராந்திய கவுன்ேிலர் ொர்டுகள் 1 & 5; தவலெர், ேமுதாய
ஜேவெகள் துவற, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்

“ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம், பீல் மாெட்ட பள்ளி ொாியம் மற்றும் ஜேய்ஸ் ஜகர் ஃபவுண்ஜடஷன்
ஆகியவெ ஒன்றிவணந்து ஃபீல்ட் ஆஃப் ட்ாீம்ஸ் ஜபஸ் பால் களத்வத ெழங்குெதில் வபருமிதம்
வகாள்கின்றன, இது அவனெவரயும் உள்ஜேர்க்கும் ெவகயிலான இடமாகும். அவனத்து திறன் வகாண்ட
குழந்வதகள் மற்றும் இவளஞர்கள், குடியிருப்புொேிகள், ெிவளயாட்டு குழுக்கள், ேமூக அவமப்புகள்
மற்றும் ஜபஸ்பால் வெர ெடிெ வமதானத்தில் ேிறிது ஜநரம் கழிக்க ெிரும்பும் எெரும் ப்ராம்ப்ட்டன்
வபாழுதுஜபாக்கு வமயத்வத வதாடர்பு வகாண்டு தங்களுக்கான ஜநரத்வத முன் பதிவு வேய்யலாம்.”
-

ோர்ஜமய்ன் ெில்லியம்ஸ், நகர கவுன்ேிலர் ொர்டுகள் 7 & 8; உப-தவலெர், ேமுதாய
ஜேவெகள் துவற, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்

“ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் நமது ேமூகத்திற்கு முதலீட்வடக் வகாண்டுெர அர்ப்பணிப்பு
வகாண்டுள்ளது. ஃபீல்ட் ஆஃப் ட்ாீம்ஸ் வமதானமானது, எங்கள் ேமூகத்தின் ஆஜராக்கியம் மற்றும்
நல்ொழ்ெிற்காக வேய்யப்பட்ட ஒரு முக்கிய முதலீடாகும்; ஜமலும் பீல் மாெட்ட பள்ளி ொாியம் மற்றும்
ஜேய்ஸ் ஜகர் ஃபவுண்ஜடஷனில் உள்ள எங்கள் கூட்டாளர்களுக்கு நன்றி வதாிெித்துக் வகாள்கிஜறாம்.”
-

பால் ஜமார்ாிைன், இவடக்கால தவலவம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்

“ஆஜராக்கியம் மற்றும் நல்ொழ்வெ ஜமம்படுத்தும் ெவகயிலான, அவனெவரயும் உள்ளடக்கிய
சூழல்கவள உருொக்குெதில் பீல் மாெட்ட பள்ளி ொாியம் வதாடர்ந்து கெனம் வேலுத்துெதற்கான ஒரு
முக்கிய முதலீட்வட வேய்ெதாக, பீல் மாெட்ட பள்ளி ொாியம் மற்றும் ப்ராம்ப்ட்டன் நகர ஃபீல்ட் ஆஃப்
ட்ாீம்ஸ் ஆகியவெ குறிக்கின்றன. எங்கள் கூட்டாளர்களான ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் மற்றும்
ஜேய்ஸ் ஜகர் ஃபவுண்ஜடஷன் ஆகிஜயாாின் ஆதரவு இல்லாமல் நாங்கள் இன்று இங்கு இருந்திருக்க
மாட்ஜடாம். ேமூகத்வதக் கட்டிவயழுப்ப நாம் ஒன்றிவணந்து வேயல்படும்ஜபாது வபாிய காாியங்கவளச்
ோதிக்க முடியும் என்பதற்கு இதுஜெ உண்வமயான ோன்றாகும்."
-

ராஷ்மி ஸ்ெரூப், கல்ெித்துவற இயக்குனர், PDSB

“ஜேய்ஸ் ஜகர் ஃபவுண்ஜடஷன் ஆனது, ேூடித் வநமன் ஃபீல்ட் ஆஃப் ட்ாீம்வை உயிர்ப்பிக்க ேிறந்த
கூட்டாளர்களுடன் இவணந்து பணியாற்றியதில் வபருமிதம் வகாள்கிறது - ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்தில்

முற்றிலும் அணுகக்கூடிய ெவகயிலான ஜபஸ்பால் வெர ெடிெ வமதானம் என்பது இதுஜெ முதல்
முதலானதாகும். ஜேலஞ்ேர் ஜபஸ்பாலில் உள்ள அவனத்துத் திறன்கவளக் வகாண்ட குழந்வதகளும்
ஒன்றிவணெதற்கும், சுறுசுறுப்பாக இருப்பதற்கும், அெர்களின் ேமூகத்தின் மற்ற உறுப்பினர்கள்
ஜெடிக்வக பார்ப்பதற்கும், அவனெவரயும் உள்ளடக்கிய மற்றும் பாதுகாப்பான இடத்வத ெழங்குெதில்
நாங்கள் மகிழ்ச்ேியவடகிஜறாம். இந்த திட்டத்வத உயிர் வபறச் வேய்ெதற்கு உதெிய பீல் மாெட்ட பள்ளி
ொாியம் மற்றும் எங்கள் நம்பமுடியாத நன்வகாவடயாளர்கள் ஆகிய இரு தரப்பினருக்கும் நாங்கள்
நன்றிவய உாித்தாக்குகிஜறாம்.”
-

ராபர்ட் ெிட்ச்வேல், வேயல் இயக்குனர், ஜேய்ஸ் ஜகர் ஃபவுண்ஜடஷன்
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கனடா நாட்டில் மிக விரைவாக வளர்ந்து வரும் நகைங்களில் ஒன்றான ப்ைாம்ப்ட்டன் தன் வசத்தில் 700,000 மக்கரளயும் 75,000
வணிக அரமப்புக்கரளயும் ககாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் கசய்யும் ஒவ்கவாரு காாியத்திலும் க ாதுமக்கரள மனத்தில் ரவத்தத
கசய்கின்தறாம். லதைப் ட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு வலு தசர்க்கின்றனர், முதலீட்ரட நாங்கள் ஈர்க்கிதறாம்,
கதாழில்நுட் ாீதியில் மற்றும், சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுரமப் ரடத்தலில் முன்னணி வகிப் தற்கான யணத்தில் நாங்கள்
கசன்றுககாண்டிருக்கிதறாம். ாதுகாப் ான, நிரலத்து நிற்கவல்ல மற்றும் கவற்றிகைமான ஆதைாக்கியமிக்க ஒரு நகரைக்
கட்டரமப் தற்கான வளர்ச்சிப் ாரதயில் நாங்கள் ங்கு வகிக்கிதறாம். Twitter, Facebook, மற்றும் Instagram ஆகியவற்றில்
எங்களுடன் இரணயுங்கள். www.brampton.ca இல் இன்னும் கதாிந்துககாள்ளுங்கள்.
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multiculturalmedia@brampton.ca

ஜமலன் எட்ொர்ட்ஸ்
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