உடனடி வெளியீட்டுக்காக

ப்ராம்ப்ட்டன் குடிமகன் ெிருதுகள் அமமப்பு தனித்ததாங்கி விளங்கும்
குடியிருப்புொசிகமள அங்கீகாிக்கிறது

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (தம 12, 2022) – 2021 ஆம் ஆண்டில் சிறந்த சாதமனகமளப் பமடத்த
தனித்ததாங்கி விளங்குகின்ற சமூக ெிமளயாட்டு வீரர்கள், தன்னார்ெலர்கள் மற்றும் உள்ளூர்
கதாநாயகர்கமள ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் அங்கீகாித்து வகாண்டாடுகிறது.
ப்ராம்ப்ட்டன் குடிமக்கள் ெிருதுகள் 2021 காலண்டர் ஆண்டில் பின்ெரும் ெமககளில் ஒன்றில்
அர்த்தமுள்ள பங்களிப்மப ெழங்கிய அல்லது குறிப்பிடத்தக்க சாதமனகமள அமடந்த
குடியிருப்புொசிகமள அங்கீகாிக்கிறது:

•

ஸ்தபார்ட்ஸ் சாதமன ெிருது (Sports Achievement Award) இது மாகாண, ததசிய
அல்லது சர்ெததச அளெில் ெிமளயாட்டுக்களில் சாதமனகமள எட்டிய தனி நபர்கள்
மற்றும் அணிகமள அங்கீகாிக்கிறது.

•

இந்த ஆண்டின் வகன் மகல்ஸ் அவமச்சூர் ெிமளயாட்டு வீரர் ெிருது (Ken Giles Amateur
Athlete of the Year Award) இது அெரெர் ெமகயில் அவமச்சூர் மட்டத்தில்
குறிப்பிடத்தக்க தாக்கம் மற்றும்/அல்லது ெிதிெிலக்கான சாதமன புாிந்த தனி நபருக்கு
ெழங்கப்படுகிறது.

•

ஆர்ட்ஸ் அக்ளளய்ம் விருது (Arts Acclaim Award) இது உள்ளூர் மாகாண, தேசிய
அல்லது சர்வதேச பாராட்டு ளபற்றேன் தபாில் குறிப்பிடத்ேக்க ோக்கத்தேக்
ளகாண்டிருந்ே பங்களிப்புக்கதளச் ளசய்ே ேனி நபர்களுக்கு அங்கீகாரம் அளிப்பது.

•

நீண்டகால தசதவக்கான விருது (Long Term Service Award) இது
ளபாழுதுதபாக்குாீேியிலான விதளயாட்டுக்கள், கதலகள் மற்றும் சமுோயத்ேிற்கான
சமூக தசதவகதள உருவாக்கி வளர்ப்பேற்கான குறிப்பிடத்ேக்க ோக்கத்தேக்

ளகாண்டிருந்ே, பங்களிப்புக்கான முயற்சிகதளச் ளசய்ே, அர்ப்பணிப்பு ளகாண்ட ேனி
நபர்களுக்கு அங்கீகாரம் அளிப்பது.
•

உற்சாகத்தே தூண்டும் விேமான விருது (Inspirational Award) இது மனிோபிமான
ளசயலுக்கு ஆதலாசதன கூறியவர் அல்லது ளசய்துகாட்டியவர் அல்லது மற்ற மக்கள் மீது
உற்சாகத்தே தூண்டும்விேமானளசல்வாக்கு ளசலுத்ேியவதர அங்கீகாிக்கிறது.

•

இந்ே ஆண்டின் குடிமக்கள் விருதுகள் (Citizens of the Year Awards) இது 2021 ஆம்
ஆண்டில் தபரார்வம் மற்றும் அர்ப்பணிப்புடன் சமுோயத்ேின்பால் ஈடுபாடு காட்டிய
ப்ராம்ப்ட்டன் நகர அதனத்து வயது ளகாண்ட ேன்னார்வலர்கதள அங்கீகாிக்கிறது.

ததர்ந்வதடுக்கப்பட்ட அதிகாாிகள், ப்ராம்ப்ட்டன் தீயமணப்பு மற்றும் அெசர தசமெகள்
அதமப்பு, ப்ராம்ப்ட்டன் ஸ்தபார்ட்ஸ் அமலயன்ஸ், ப்ராம்ப்ட்டன் சீனியர்ஸ் கவுன்சில் மற்றும்
பீல் பிராந்திய காெல்துமற ஆகியெற்றுடன் ெிருது ெமககளில் துதற நிபுணத்துெம் வகாண்ட
சமூக உறுப்பினர்களின் ததர்வுக் குழுொல் அமனத்து பாிந்துமரகளும் மதிப்பாய்வு
வசய்யப்பட்டன.

2021 ப்ராம்ப்ட்டன் குடிமகன் ெிருது வபறுபெர்கள் தம 25 அன்று தராஸ் திதயட்டாில் நடக்கும்
ெிழாெில் அங்கீகாிக்கப்படுொர்கள். அமனத்து ெிருது வபற்றெர்களின் பட்டியமல
brampton.ca/citizensawards இல் பார்க்கவும்

அறிஞர் கூற்றுக்கள்
“ெிமளயாட்டு வீரர்கள், கமலஞர்கள், தன்னார்ெத் வதாண்டர்கள் மற்றும் உள்ளூர்
வீராங்கமனகள் தபான்ற சிறந்த குடியிருப்பாளர்கமளயும் அெர்களின் பங்களிப்புகமளயும்
அங்கீகாிக்க, ப்ராம்ப்ட்டன் குடிமக்கள் ெிருதுகள், முக்கியமான ொய்ப்மப எங்களுக்கு
ெழங்குகிறது. விருதுக்கு மனு தாக்கல் வசய்த உங்கள் அமனெருக்கும் நன்றி. இந்த ெிருதுகள்
வபருமமதய பேிக்கின்றன, உள்ளூர் குடிமக்களின் அர்த்தமுள்ள பங்களிப்பிற்காக அவர்கதள
அங்கீகாிக்கின்றன மற்றும் ப்ராம்ப்ட்டனில் உள்ள எங்கள் சமூகத்திற்கு பங்களிக்க
அமனெமரயும் ஊக்குெிக்கின்றன.”

-

தபட்ாிக் ப்ரவுன், தமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்

“ 1974 ஆம் ஆண்டு முதல், நமது சமூகத்தில் உள்ளெர்களின் பங்களிப்புகமள அங்கீகாித்து
ப்ராம்ப்ட்டன் குடிமக்கள் ெிருதுகள் வழங்கி வருவது நீண்டகால பாரம்பாியமாக இருந்து
ெருகிறது. 2021 இல் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்மத ஏற்படுத்திய குடியிருப்பாளர்கமள தராஸ்
திதயட்டாில் தவத்து வகாண்டாடுெதில் நாங்கள் மகிழ்ச்சியமடகிதறாம்,
தமலும் brampton.ca/citizensawards இல் அெர்கமளப் பற்றி தமலும் அறிய
குடியிருப்புவாசிகமள ஊக்குெிக்கிதறாம்.”
-

மார்ட்டின் ளமளடய்தராஸ், பிராந்ேிய கவுசிலர், வார்டுகள் 3 & 4; ேதலவர்,
குடிமக்கள் ெிருதுகள் குழு, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்

“ப்ராம்ப்டன் குடியிருப்புவாசிகள் ஒவ்வொரு நாளும் நமது சமூகத்தில் ஒரு மாற்றத்மத
ஏற்படுத்துகிறார்கள், தமலும் குடிமக்கள் ெிருதுகள் அெர்களின் தபரார்ெத்மதயும்
பங்களிப்புகமளயும் அங்கீகாிக்கும் ொய்ப்மப எங்களுக்கு ெழங்குகின்றன. 2021 முழுெதும்
உங்கள் அர்த்தமுள்ள பங்களிப்புகளுக்காக அமனத்து விருது வபறுபவர்களுக்கும் நன்றி.”
-

ஹர்கிரத் சிங், நகர கவுன்சிலர், வார்டுகள்; ேதலவர், ளபருநிறுவன தசதவகள்,
ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்

“ப்ராம்ப்ட்டன் நமது சமூகத்தில் உண்மமயான மாற்றத்மத ஏற்படுத்தும் தபரார்ெமுள்ள மற்றும்
ஊக்கமளிக்கும் குடியிருப்பாளர்களால் நிமறந்துள்ளது. 2021 ஆம் ஆண்டுக்கான ப்ராம்ப்ட்டன்
குடிமக்கள் ெிருதுகதளப் வபறுபெர்களின் சிறந்த பங்களிப்மப அங்கீகாிப்பதில் ப்ராம்ப்ட்டன்
நகரம் வபருமிதம் வகாள்கிறது.”
-

பால் தமார்ாிஸன், இதடக்கால ேதலதம நிர்வாக அேிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்
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கனடா நாட்டில் மிக விதரவாக வளர்ந்து வரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் ேன் வசத்ேில் 700,000 மக்கதளயும் 75,000
வணிக அதமப்புக்கதளயும் ளகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் ளசய்யும் ஒவ்ளவாரு காாியத்ேிலும் ளபாதுமக்கதள மனத்ேில் தவத்தே

ளசய்கின்தறாம். பலேரப்பட்ட சமுோயத்ேினர் எங்களுக்கு வலு தசர்க்கின்றனர், முேலீட்தட நாங்கள் ஈர்க்கிதறாம்,
ளோழில்நுட்பாீேியில் மற்றும், சுற்றுச்சூழல்ாீேியிலான புதுதமப் பதடத்ேலில் முன்னணி வகிப்பேற்கான பயணத்ேில் நாங்கள்
ளசன்றுளகாண்டிருக்கிதறாம். பாதுகாப்பான, நிதலத்து நிற்கவல்ல மற்றும் ளவற்றிகரமான ஆதராக்கியமிக்க ஒரு நகதரக்
கட்டதமப்பேற்கான வளர்ச்சிப்பாதேயில் நாங்கள் பங்கு வகிக்கிதறாம். Twitter, Facebook, மற்றும் Instagram ஆகியவற்றில்
எங்களுடன் இதணயுங்கள். www.brampton.ca இல் இன்னும் ளோிந்துளகாள்ளுங்கள்

ஊடக வதாடர்பு
ப்ராம்ப்ட்டன் நகர பன்முக கலாச்சார ஊடகம்
multiculturalmedia@brampton.ca

