உடனடி வெளியீட்டுக்காக

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் ககாடடப்பருெம் முழுக்கவுமாக ெிழாக்கள் மற்றும்
நிகழ்ச்சிகளின் ொிடசடை அனுபெியுங்கள்

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (கம 19, 2022) – முழுக் குடும்பத்தினரும் மகிழ்ந்து அனுபெிக்கும் ெடகைிலான
பரெசமூட்டுகின்ற ககாடடப்பருெ ெிழாக்கள் மற்றும் நிகழ்ச்சிகடள நகரம் தன் ெசம் வகாண்டிருக்கிறது.
கம 20 வதாடங்கி வசப்டம்பர் 11 ெடரைிலும், குடிைிருப்புொசிகளும் நகருக்கு ெருடக தருபெர்களும்
நகாின் ககாடடப்பருெத்டத மகிழ்ந்து அனுபெிக்க ெரகெற்கப்படுகிறார்கள்; 114 நாட்கள் வகாண்ட
இந்தப் பருெத்தில் ெரெிருக்கக் கூடிை 100 நாள் நிகழ்ச்சிகள்:
•

ப்டரட் (Pride) 2022 கபான்ற ெிழாக்கள் மற்றும் நிகழ்ச்சிகள், கதசிை ஆதிொசி மக்களுக்கான
தினம் மற்றும் கனடா தினம்;

•

கொர்ல்ட் ஆஃப் ஜாஸ் (World of Jazz) மற்றும் டெப்ரண்ட் ப்ராம்ப்ட்டன் (Vibrant Brampton)
கபான்ற, சமுதாைத்தினரால் நடத்தப்படும் நிகழ்ச்சிகள்;

•

கநசத்திற்குாிை ப்ராம்ப்ட்டன் ெிெசாைிகள் சந்டத மற்றும் திடரப்பட இரவுகள் கபான்ற
ொராந்திர நிகழ்ச்சி நிரல்; மற்றும்

•

இன்னும் பலவும்!

ப்ராம்ப்ட்டனின் பன்முகத்தன்டமடைக் வகாண்டாடுகின்ற, குடிடமப் வபருடமடை ஊக்குெிக்கின்ற,
வபாது இடங்கடளச் வசைல்பட டெக்கின்ற மற்றும் கடல மற்றும் கலாச்சாரக் காட்சிகடள
முன்னிடலப்படுத்துகின்ற ெடகைில் நகரவமங்கும் உள்ள கநாில் நடக்கும் நிகழ்வுகளுக்கு
குடிைிருப்பாளர்கடளயும் நகருக்கு வருகக தருபவர்கடளயும் ெரகெற்பதில் ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்
உற்சாகமாக உள்ளது.
இந்த ப்ராம்ப்ட்டன் நிகழ்வுகளுக்கான நாட்காட்டிைானது, ககாடடகால நிகழ்வுகளின் திட்டமிடலுக்காக,
ஒகர கடடைில் அகைத்தும் ொங்குெது கபால வசைல்படும். நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்கள் நகரம் முழுெதும்
தங்கள் நிகழ்வுகடள ெிளம்பரப்படுத்த உதவுெதற்காக நிகழ்ச்சி ெிெரங்களுடன் நாட்காட்டிடை
ெினிகைாகிக்க அடழக்கப்படுகிறார்கள். நாட்காட்டிைில் தங்கள் நிகழ்டெச் கசர்க்கவும் மற்றும் என்ன
திட்டமிடப்பட்டுள்ளது என்படதப் பார்ப்பதற்கும், brampton.ca/events க்கு ெருடக தரவும்.
ககாடடப்பருெம் முழுெதிலுமாக நிகழ்வுகள் கசர்க்கப்படுெது வதாடரும்.
உள்ளூடர ஆதாியுங்கள்

ஒரு நிகழ்ெிற்காக நீங்கள் ப்ராம்ப்டனில் இருக்கும்கபாது, அடத ஏன் உங்களுக்கான முழு நாளாக ஆக்கிக்
வகாள்ளக்கூடாது? ப்ராம்ப்ட்டன் உணவு ெழிகாட்டிைின் பக்கங்கடளப் புரட்டிப் பார்த்து, உள்ளூர்
உணெகங்களுக்கு ஆதரவு தாருங்கள். ப்ராம்ப்ட்டனின் மாறுபட்ட உணவுக் கண்காட்சி உலகம்
முழுெதிலும் இருந்து வபறப்படும் தனித்துெமான சுடெகடள ெழங்குகிறது. இன்கற ெழிகாட்டிைின்
பக்கங்கடளப் புரட்டிப் பார்த்து, உங்களுக்குப் பிடித்த புதிை இடத்டதக் கண்டறியுங்கள்.
brampton.ca/tourism இல் கமலும் அறிந்துவகாள்ளுங்கள்.
டவுண்டவுன் மறுசக்தியூட்டுதல்
டவுண்டவுன் ப்ராம்ப்டன் பகுதிைில் உள்ள தண்ணீர்க்குழாய்கள் மற்றும் சுகாதாரம் கபணும்
சாக்கடடகடள பழுது நீக்கி மாற்றுெதற்கு, பீல் பிராந்திை நிர்ொகத்தின் தடலடமைில் ஒரு மாற்றத்திற்கு
உட்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதனால், பல இடங்களில் சாடலகள் மூடப்பட்டுள்ளன. நீங்கள் ஒரு திருெிழா
அல்லது நிகழ்வுக்காக நகரத்திற்குச் வசல்கிறீர்கள் என்றால் முன்கூட்டிகை திட்டமிடுங்கள்.
நகராட்சி வாகை நிறுத்துமிடம் பற்றிய புது செய்திககள brampton.ca இல் காணலாம் அல்லது
ப்ராம்ப்ட்டன் பபாக்குவரத்து பபருந்துககள உபபயாகியுங்கள். Triplinx உபபயாகித்து உங்கள்
பைணத்டத முன்கூட்டிகை திட்டமிடுங்கள்.

அறிஞர் கூற்றுக்கள்
“ககாடடப்பருவம் இபதா வநருங்கி வந்து ெிட்டது, இங்கு ப்ராம்ப்ட்டனில் நடக்கும் அற்புதமான
திருெிழாக்கள் மற்றும் நிகழ்வுகளில் ஒன்டறக் கண்டு மகிழும்படி அடனெடரயும் நான் ஊக்குெிக்கிகறன்.
எங்கள் முக்கிய நிகழ்வாை கனடா தினம் சதாடங்கி, ொராந்திர ப்ராம்ப்ட்டன் உழெர் சந்டத ெடர,
அடனெருக்கும் ஏபதா ஒன்று இருக்கும்தாபை!

-

பபட்ாிக் ப்ரவுன், பமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்

“இந்த ககாடடப்பருவத்தில், எங்கள் குடிைிருப்புவாெிகள் மற்றும் நகருக்கு வருகக தருபவர்கள்
ஆகிபயார், வீட்டிற்கு வெளிகை ெந்து, உண்டமைிகலகை ப்ராம்ப்ட்டகை அனுபெிப்பதற்காக, முடிபவ
இல்லாத அளெிலான நிகழ்ச்ெி நிரல்கடள திட்டமிட்டது பற்றி நாங்கள் மகிழ்ச்சிைடடகிகறாம். இந்த
பருவத்தில் குடியிருப்புவாெிகளும் நகருக்கு வருகக தருபவர்களும் மகிழ்ெதற்காக, ப்ராம்ப்ட்டன்
சமூகத்தில் என்ன நடக்கிறது என்படதப் பகிர்ந்து வகாள்ெதற்காக, நிகழ்வுகள் நாட்காட்டிகய பலருக்கும்
விைிபயாகிக்குமாறு எங்கள் சமூகக் கூட்டாளர்கள் அடனெடரயும் நான் ஊக்குெிக்கிகறன்.”

-

ஹர்கிரத் ெிங், நகர கவுன்ெிலர், வார்டுகள் 9 & 10; தகலவர், சபருநிறுவை பெகவகள்,
ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்

“ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் மற்றும் அதன் சமூகப் பங்காளிகள், நகரம் முழுெதும் உள்ளவர்கள் அடனெருபம
ரசிப்பதற்சகை பல்கெறு அற்புதமான ககாடடகால நிகழ்ச்சிகடள திட்டமிட்டுள்ளனர். இந்த ககாடடைில்
இடணெதற்கும், ஈடுபடுெதற்கும், கெடிக்டகைாக இருப்பதற்கும் ப்ராம்ப்ட்டன் சிறந்த இடமாகும்!”

-

பால் பமார்ாிஸன், இகடக்கால தகலகம நிர்வாக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்
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கைடா நாட்டில் மிக விகரவாக வளர்ந்து வரும் நகரங்களில் ஒன்றாை ப்ராம்ப்ட்டன் தன் வெத்தில் 700,000 மக்ககளயும் 75,000
வணிக அகமப்புக்ககளயும் சகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் செய்யும் ஒவ்சவாரு காாியத்திலும் சபாதுமக்ககள மைத்தில் கவத்பத
செய்கின்பறாம். பலதரப்பட்ட ெமுதாயத்திைர் எங்களுக்கு வலு பெர்க்கின்றைர், முதலீட்கட நாங்கள் ஈர்க்கிபறாம்,
சதாழில்நுட்பாீதியில் மற்றும், சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலாை புதுகமப் பகடத்தலில் முன்ைணி வகிப்பதற்காை பயணத்தில் நாங்கள்
சென்றுசகாண்டிருக்கிபறாம். பாதுகாப்பாை, நிகலத்து நிற்கவல்ல மற்றும் சவற்றிகரமாை ஆபராக்கியமிக்க ஒரு நககரக்
கட்டகமப்பதற்காை வளர்ச்ெிப்பாகதயில் நாங்கள் பங்கு வகிக்கிபறாம். Twitter, Facebook, மற்றும் Instagram ஆகியவற்றில்
எங்களுடன் இகணயுங்கள். www.brampton.ca இல் இன்னும் சதாிந்துசகாள்ளுங்கள்

ஊடக வதாடர்பு
ப்ராம்ப்ட்டன் நகர பன்முக கலாச்சார ஊடகம்
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