உடனடி வெளியீட்டுக்காக

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் ஜூன் மாதமானது பூங்காக்கள் மற்றும்
வ ாழுதுப ாக்குகளுக்கான மாதம் மற்றும் மூத்த குடிமக்களுக்கான மாதம் ஆகும்!
ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஜூன் 1, 2022) – ப்ராம்ப்ட்டன் நகரமானது ஜூன் மாதத்தை பூங்காக்கள்
மற்றும் வ ாழுதுப ாக்குகளுக்கான மாதம் மற்றும் மூத்த குடிமக்களுக்கான மாதம் எனக்
ககாண்டாடுகிறது; இைில் சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள், கசயல்பாடுகள் மற்றும் இலவச நிகழ்ச்சிகள்
ஆகியதவ அடங்கும்.
மாைம் முழுக்கவுமாக, நகர நிர்வாகத்ைினால் உபசாிப்பு வழங்கப்படும் வவடிக்தக நிதறந்ை
நிகழ்ச்சிகளில் பங்ககடுங்கள்:
பதசிய சுகாதாரம் மற்றும் உடற்வ ாருத்த நாள் – சனிக்கிழமம, ஜூன் 4, காமை 10 மணி முதல்
12 மணி ெமர
ஃ ிட்னஸ் ஸ்பகவெஞ்சர் வவட்தட, ைிறந்ைவெளி ஜூம் ா(™) ெகுப்பு மற்றும் ஸ்வெட் அண்ட்
ஃவ ட் கார்டிபயா கிளாஸ் (Sweat and Fete cardio class) கசய்முதற விளக்கத்ைில் ங்பகற்று,
சிங்க்வாகவ்சி பூங்காெில் உள்ள உடற் யிற்சி மற்றும் ஆபராக்கிய கூண்டுகளில்
வைடிக்கண்டறியுங்கள். முதல் 150 ங்பகற் ாளர்கள், ப்ராம்ப்ட்டன் வ ாழுதுப ாக்கு
மமயங்களில் 10 நாள் உடற் யிற்சி உறுப் ினர் பசாதமன முயற்சிக்காக, பாிசுகதள
மீட்டுககாள்ளக்கூடிய கூப் ன் வ றுொர்கள். திவு கசய்வது பதமெயில்மை. விபரங்களுக்கு
இங்கு க்ளிக் கசய்யவும்.
மூத்ைகுடிமக்கள் வகாதடப்பருவ நிகழ்ச்சிக்கு பைிவு கசய்ைல் – ஜூன் 6, ைிங்கட்கிழதம
துவங்குகிறது
மூத்ைகுடிமக்கள் தமயத்ைின் உறுப்பினர் வசர்க்தக பாப் கால்லஹன் ஃப்ளவர் சிட்டி (Bob
Callahan Flower City) மூத்ை குடிமக்கள் தமயத்ைில் மீண்டும் துவங்குகிறது. அமர்வுகளுக்கான
நிகழ்ச்சிக்கு பைிவு கசய்ைல் ஜூன் 6 ஆம் வைைி துவங்குகிறது மற்றும் நிகழ்ச்சிகள் ஜூதல 4 ஆம்
வைைி துவங்குகின்றன. விபரங்களுக்கு இங்கு க்ளிக் கசய்யவும்.

மூத்ைகுடிமக்கள் வசந்ை விழா – கவள்ளிக்கிழதம, ஜூன் 17, மைியம் 12 மணி முைல் 3 மணி வதர
55+ ெயது ககாண்ட ப்ராம்ப்ட்டன் குடியிருப்புவாசிகள் மற்றும் ராமாிப் ாளர்கள் வசஞ்சுாி
கார்டன்ஸ் வ ாழுதுப ாக்கு மமயத்தில் மதிய உணவு மற்றும் நடன நிகழ்வுக்கு
அமழக்கப் டுகின்றனர். இந்த நிகழ்மெ அமிக்கா பீல் வில்வலஜ் (Amica Peel Village)
வ ருமமயுடன் ெழங்குகிறது. திவு கசய்ைல் அவசியம். விபரங்களுக்கும் பைிவு கசய்வைற்கும்
இங்கு க்ளிக் கசய்யவும்.
சர்வவைச வயாகா ைினம் – வியாழக்கிழதம, ஜூன் 21, மாதல 7 மணி முைல் 9 மணி வதர
மவுண்ட் ப்வளசண்ட் சமுைாய மமயத்தில் இைெச ைிறந்ைவெளி பயாகா ெகுப் ில் பசருங்கள்.
ங்பகற் ாளர்கள் வகட்டுப்ப ாகாத உணவுப் வ ாருமள நன்வகாமடயாக அளிக்குமாறு
பகட்டுக் வகாள்ளப் டுகிறார்கள்; மற்றும், புல்ைதர மீது யன் டுத்துெதற்கு தங்களின் வசாந்த,
வழுக்காை, பயாகா பாய் அல்ைது துவாதல வகாண்டு ெர பெண்டும். முதல் 100
ங்பகற் ாளர்கள் ப்ராம்ப்ட்டன் வ ாழுதுப ாக்கு மமயங்களில் 10 நாள் உடற் யிற்சி
உறுப் ினர் பசாதமனமுயற்சிக்காக பாிசுகதள மீட்டுக்ககாள்ளக்கூடிய கூப் மனப்
வ றுொர்கள். திவு பதமெயில்மை. விபரங்களுக்கு இங்கு க்ளிக் கசய்யவும்.
இலவசமாக வந்து கசல்லும் நிகழ்ச்சிகள் -மாைம் முழுக்கவும்
ஜூன் மாதமானது, பூங்காக்கள் மற்றும் வ ாழுதுப ாக்குகளுக்கான மாதம் மற்றும் ஜூன் மாதம்
முதிபயார்களுக்கான மாதமாக ககாண்டாடுவைற்காக இைெசமாக வந்து கசல்லும் நிகழ்ச்சிகமள
நகர நிர்வாகம் ெழங்கும். வ ாழுதுப ாக்கு மமயங்களுக்குச் வசல்ெதற்கு, முன் திவு கசய்வது
பதமெயில்மை, இருப் ினும், முதலில் ெரு ெர்களுக்கு முன்னுாிமம என்ற அடிப் மடயில்
ார்மெயாளர்கள் நிகழ்ச்சிகளுக்கு முன்கூட்டிபய அமனத்து பசமெகளுக்கும் திவு
வசய்துககாள்ள ாிந்துமரக்கப் டுகிறார்கள்.
ஜூன் மாைம் பூங்காக்கள் மற்றும் கபாழுதுவபாக்கிற்காக இலவசமாக வந்து கசல்லும்
நிகழ்ச்சிகளுக்கான மாைம் என்பது பற்றிய விபரங்களுக்கு இங்கு க்ளிக் கசய்யவும்.
ஜூன் மாைம் மூத்ைகுடிமக்கள் இலவசமாக வந்து கசல்லும் நிகழ்ச்சிகளுக்கான மாைம் என்பது
பற்றிய விபரங்களுக்கு இங்கு க்ளிக் கசய்யவும்.

பூங்காக்கள் மற்றும் கபாழுதுவபாக்கு வழித்ைடங்கதளத் வைடிக்கண்டறியுங்கள்- மாைம்
முழுக்கவும்
பூங்காக்கள் மற்றும் கபாழுதுவபாக்கு வழிைடங்களில் ைாவிக்குைியுங்கள், தசக்கிளில்
கசல்லுங்கள், நடந்து கசல்லுங்கள். நகர நிர்வாகமானது ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் முழுக்கவுமாக
வழிகாட்டுைலுடன் கூடிய கற்களால் நன்கு வவயப்பட்ட 40 கிவலாமீட்டருக்கும் அைிக நீளம்
ககாண்ட கபாழுதுவபாக்கு ைடங்கதள அதமத்துள்ளார்கள். விபரங்களுக்கு இங்கு க்ளிக்
கசய்யவும்.
அறிஞர் கூற்றுக்கள்
“ப்ராம்ப்ட்டனில், ஜூன் மாதம் பூங்காக்கள் மற்றும் வ ாழுதுப ாக்குகளுக்கான மாதம் ஆகும்
மற்றும் முதிபயார்களுக்கான மாைமும் ஆகும்! ப்ராம்ப்ட்டன் ஒரு ஆபராக்கியமான மற்றும்
ாதுகாப் ான நகரம், பமலும் எங்கள் சமூகத்தில் ங்பகற்கவும் வகாண்டாடவும் அமனெமரயும்
ஊக்குெிக்கிபறன். ஆபராக்கியமாகவும் சுறுசுறுப் ாகவும் இருங்கள், வவடிக்தகதய
அனுபவியுங்கள்.”
-

வபட்ாிக் ப்ரவுன், வமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்

“ப்ராம்ப்ட்டன் நகரவம!, உங்களுக்கான மகிழ்ச்சியான பூங்காக்கள் மற்றும் வ ாழுதுப ாக்கு
மாதம் மற்றும் மூத்ை குடிமக்களுக்கான மாதம் இவைா! ப்ராம்ப்ட்டன் எல்ைா ெயதினரும்,
திறமமயும் உள்ளெர்கள் ொழ, பெமை வசய்ய மற்றும் ெிமளயாடுெதற்கான சிறந்த இடமாகும்.
இந்ை மாதத்திற்கான எங்கள் நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் அமனத்மதயும் வைடி ஆராய்ந்து, எங்கள்
நகரத்தின் அழகிய பூங்காக்கள் மற்றும் வ ாழுதுப ாக்கு ாமதகளில் ைிறந்ைவெளி காட்சிகமள
அனு ெிக்க மறக்காதீர்கள்.”

- கராவீனா சான் ட்வடாஸ், பிராந்ைிய கவுன்சிலர், வார்டுகள் 1 & 5; ைதலவர், சமுைாய நல
வசதவகள் துதற, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்
“பூங்காக்கள் மற்றும் வ ாழுதுப ாக்குகளுக்கன மாதம் மற்றும் மூத்ைகுடிமக்களுக்கான மாதத்தின்
ஒரு குதியாக இந்த ஜூன் மாதத்தில் எங்கள் சமூகத்தின் உடல்நைம் மற்றும்
ஆபராக்கியத்திற்காக ப்ராம்ப்ட்டன் ஏராளமான ொய்ப்புகதளக் ககாண்டிருக்கிறது.

வகாண்டாட்டத்தில் பங்ககடுக்க, எங்கள் சிறப்பு நிகழ்வுகள், வசயல் ாடுகள் மற்றும் இைெச
நிரைாக்கங்களில் பசரவும்.”

- சார்வமய்ன் வில்லியம்ஸ், நகர கவுன்சிலர், வார்டுகள் 7 & 8; துதணத்ைதலவர், சமுைாய நல
வசதவகள் துதற, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்

“சமூக நைனுக்கான ொய்ப்புகமள ெழங்குெதில் நகரப் பணியாளர்கள் அர்ப்பணிப்பு
ககாண்டுள்ளனர். ஜூன் மாதத்மத பூங்காக்கள் மற்றும் வ ாழுதுப ாக்குகளுக்கான மாதமாகவும்
மூத்ைகுடிமக்களுக்கான மாதமாகவும் வகாண்டாட இந்த மாத நிகழ்வுகளுக்கு திவு வசய்து
ககாள்ளவும்.”

- பால் வமார்ாிஸன், இதடக்கால ைதலதம நிர்வாக அைிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்
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கனடா நாட்டில் மிக விதரவாக வளர்ந்து வரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் ைன் வசத்ைில் 700,000 மக்கதளயும் 75,000
வணிக அதமப்புக்கதளயும் ககாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் கசய்யும் ஒவ்கவாரு காாியத்ைிலும் கபாதுமக்கதள மனத்ைில் தவத்வை
கசய்கின்வறாம். பலைரப்பட்ட சமுைாயத்ைினர் எங்களுக்கு வலு வசர்க்கின்றனர், முைலீட்தட நாங்கள் ஈர்க்கிவறாம்,
கைாழில்நுட்பாீைியில் மற்றும், சுற்றுச்சூழல்ாீைியிலான புதுதமப் பதடத்ைலில் முன்னணி வகிப்பைற்கான பயணத்ைில் நாங்கள்
கசன்றுககாண்டிருக்கிவறாம். பாதுகாப்பான, நிதலத்து நிற்கவல்ல மற்றும் கவற்றிகரமான ஆவராக்கியமிக்க ஒரு நகதரக்
கட்டதமப்பைற்கான வளர்ச்சிப்பாதையில் நாங்கள் பங்கு வகிக்கிவறாம். Twitter, Facebook, மற்றும் Instagram ஆகியவற்றில்
எங்களுடன் இதணயுங்கள். www.brampton.ca இல் இன்னும் கைாிந்துககாள்ளுங்கள்
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ப்ராம்ப்ட்டன் நகர மன்முக கைாச்சார ஊடகம்
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