உடனடி வெளியீட்டுக்காக

நகாின் Nurturing Neighbourhoods (நர்ச்சாிங் வநய்பர்ஹூட்ஸ்) திட்டம் 2022
ஆண்டிலும் திரும்ப ெருகிறது
ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஆகஸ்ட் 4, 2022) – ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் Nurturing Neighbourhoods திட்டமானது
ஆகஸ்ட் 9, 2022 வசவ்ொய்க்கிழமம திரும்பவும் ெரெிருக்கிறது.
Nurturing Neighbourhoods திட்டமானது, வபாதுமக்கமள ஈடுபடுத்தி, தங்களின் அக்கம் பக்கம் இருக்கும்
சுற்றுப்புறங்கமள மமம்படுத்துெதில் வசயல்பாடு மிக்க பங்காற்றலுக்கு குடியிருப்புொசிகளுக்கு
அதிகாரமளித்து, அதற்கான ஆதாரெளங்கமளாடு அெர்கமள இமைக்க இலக்கு வகாண்டுள்ளது.
குடியிருப்புொசிகள் தங்கள் அண்மமயிலிருக்கும் சுற்றுப்புறங்கள் பற்றி வதாிந்துவகாண்டு அதில்
தங்களுக்கு எது முக்கியமானமதா அமதப் பகிர்ந்துவகாள்ள மூன்று ெழிகள் உள்ளன:
•

Neighbourhood நமடப்பயிற்சிகள் – ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் முழுக்கவுமாக ஐந்து நமடப்பயிற்சிகள்
மற்றும் பைிப்பட்டமறகளுக்கு ஏற்பாடு வசய்யப்படும்: ஃப்மளட்ச்சர்’ஸ் வமமடா (Fletcher’s
Meadow) N/S மற்றும் ொன் கிர்க் (Van Kirk), லுண்டி ெில்மலஜ் (Lundy Village) மற்றும்
ஃப்வளட்ச்சர்ஸ் க்ாீக் (Fletcher’s Creek), ப்ரமீலி ஜி-வசக்ஷன் (Bramalea G-Section),
மகஸ்ஸ்ல்மமார் எஸ்மடட்ஸ் (Castlemore Estates) மற்றும் மெட்ஃபீல் ( Wildfield), மற்றும்
வஷாிடான் (Sheridan).

•

வமய்நிகர் சுற்றுலாக்கள் – இதில் பத்து வமய்நிகர் சுற்றுலாக்கள் இருக்கும்; ப்ராம்ப்ட்டன் ஊடாக
இருக்கின்ற அண்மம சுற்றுப்புற ரத்தினக் கற்கள் மபான்ற இடங்கமள எடுத்தியம்புெதாக இது
இருக்கும்.

•

Neighbourhood கருத்தாய்வு – சமூகத்தினர் குடியிருக்கும் சுற்றுப்புறங்கமளயும்
குடியிருப்பாளர்கள் அெர்களுக்குள் எவ்ொறு வதாடர்பு வகாள்கிறார்கள் என்பமதயும் நகரம்
புாிந்துவகாள்ள ெிரும்புகிறது; அமனெரும் ஆன்மலன் கருத்தாய்ெில் கலந்துவகாள்ள
ஊக்குெிக்கப்படுகிறார்கள்

•

ஆன்மலன் மமப்பிங் கருெி - இந்த கருெி குடியிருப்பாளர்கள் தாங்கள் ெிரும்பும் இடங்கள்,
கெமலகள் மற்றும் நகரத்தில் பார்க்க ெிரும்பும் மாற்றங்கமள அமடயாளம் காட்ட உதவும்.

ப்ராம்ப்ட்டன் குடியிருப்பாளர்கள் பாிசுகமள வெல்ெதற்கான ொய்ப்பிற்காக, தங்களுக்குப் பிடித்த
அருகாமமயில் உள்ள ரத்தினங்கள் மபான்ற இடங்கமள எடுத்தியம்பும் ெமகயில் ஒரு சிறிய

வீடிமயாமெப் பகிர்ந்து வகாள்ள அமழக்கப்படுகிறார்கள்! ஆகஸ்ட் 14 ஆம் மததிக்குள் உங்களுக்குப்
பிடித்த உள்ளூர் இடங்கமள நகர நிர்ொகத்திற்குத் வதாியப்படுத்துங்கள். மதர்ந்வதடுக்கப்பட்ட
வீடிமயாக்கள் இந்த ஆண்டு திட்டத்தில், காட்சிப்படுத்த இடம்வபறும்! வீடிமயாக்கமள ஆன்மலனில்
www.brampton.ca/communitysafety எனும் ெமலப்பக்கத்தில் சமர்ப்பிக்கலாம்.
சமுதாயத்தில் உள்ள அமனெரும் அணுகக்கூடிய இலெசமான, தரமான, நிகழ்ச்சி நிரலாக்கத்மத
ெழங்குெதற்கான நகரத்தின் முயற்சிகளுக்கு நிதியாதாரம் அளிப்பெர்கள் ஆதாிக்கிறார்கள். Nurturing
Neighbourhood திட்டத்திற்கு Alectra மற்றும் Enbridge Gas நிறுெனங்கள் மீண்டும் தாராளமாக
நிதியாதாரம் அளித்துள்ளனர்.
Nurturing Neighbourhoods பற்றிய மமலும் தகெல்களுக்கு மற்றும் neighbourhood நமடப்பயிற்சிகள்
பற்றிய வமய்நிகர் நிகழ்ச்சிகள் பற்றிய முழு பட்டியலுக்கு ெருமக
தரவும்: www.brampton.ca/communitysafety.
2021 நிகழ்ச்சி
ப்ராம்ப்ட்டன் முழுெதும் உள்ள 15 அண்மம சுற்றுப்புறங்களில் ப்ராம்ப்ட்டன்ொசிகமள ஈடுபடுத்தவும்,
குடிமக்கள் சமூகக் கட்டமமப்மப ஊக்குெிக்கவும், நகர நிர்ொகம் கடந்த ஆண்டு தைிக்மக வசய்தது.
2021 இல் 1300 க்கும் மமற்பட்ட குடியிருப்பாளர்கள் தங்கள் சமூகத்திற்கு நல்லுருெம் வகாடுப்பதில்
Nurturing Neighbourhoods திட்டத்தின் மூலம் வசயல்பாடுமிக்க பங்கு ெகித்தனர். கருத்தாய்வு மூலம்
நகரம் 900 க்கும் மமற்பட்ட பதில்கமளப் வபற்றது, மமலும் ஆன்மலன் மமப்பிங் கருெியில் 450 க்கும்
மமற்பட்டெர்கள் பின்குத்துதல் வசய்து இடம் காட்டினர். 2021 பற்றிய மமலும் முடிவுகளுக்கு ெருமக
தரவும்: www.brampton.ca/communitysafety.

அறிஞர் கூற்றுக்கள்
“அண்மமயில் இருக்கும் சுற்றுப்புறங்கள் என ெரும்மபாது அெற்மற ப்ராம்ப்ட்டன் குடியிருப்புொசிகள்
தங்கள் வீடாகமெ கருதக்கூடிய ெல்லமம வகாண்டெர்கள்; மமலும் அெர்கள் நமது நகரத்தில் எமத
ெிரும்புகிறார்கள் மற்றும் அெர்கள் எமத மாற்ற ெிரும்புகிறார்கள் என்பதில் அெர்களின் உள்ளீடு
ெிமலமதிப்பற்றது. ஆமராக்கியமான மற்றும் பாதுகாப்பான நகரமாக இருக்கும் ப்ராம்ப்ட்டனில்,
அமனத்து ப்ராம்ப்ட்டன்ொசிகளும் தங்கள் அண்மமச் சுற்றுப்புறங்களில் பாதுகாப்பாக இருப்பதாக
உைர மெண்டும், அந்த இடம் தமக்கும் வசாந்தம் என்ற உைர்வு வகாண்டபடி, தங்கள் சமூகத்தில்
தீெிரமாக பங்மகற்கும் ொய்ப்மபப் வபற மெண்டும் என்று நாங்கள் ெிரும்புகிமறாம். கடந்த காலங்களில்
Nurturing Neighbourhoods திட்டத்தில் பங்மகற்றெர்களுக்கு நன்றி, மற்றும் அதன் மபாில், நமது
குடியிருப்பாளர்களுடன் மீண்டும் ஈடுபட்டு கற்றுக்வகாள்ள ஆெலுடன் காத்திருக்கிமறாம்.”

- மபட்ாிக் ப்ரவுன், மமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்
“ப்ராம்ப்ட்டன் நகமர நமது குடியிருப்பாளர்கள் அமனெரும் வபருமமயுடன் தன்னுமடய வீடு என்று
அமழக்கும் ெமகயில் நகரத்மத உருொக்க உறுதிபூண்டுள்ளது. இந்த ஆண்டு ப்ராம்ப்ட்டன்ொசிகள்
Nurturing Neighbourhoods திட்டப் பகுதிகமள மநாில் சுற்றிப் பார்க்கவும், ஆன்மலனில் அல்லது
நாங்கள் திட்டம் ெகுத்து வகாடுத்திருக்கும் நமடப்பயிற்சிகளில் தங்கள் உள்ளீட்மட ெழங்கவும், பாிசு
வெல்ெதற்கான ொய்ப்பிற்காக தங்களுக்குப் பிடித்த அருகாமமயில் உள்ள ரத்தினக்கற்களாக கருதும்
இடங்கமள குறுகிய வீடிமயா எடுத்து பகிர்ந்து வகாள்ளவும், அமழக்கப்படுகிறார்கள்! உங்கள்
கருத்துக்கள் ஒரு வபாருட்டாகின்றன, மமலும் நிமலத்து நிற்கெல்ல மற்றும் அமனெமரயும் அடக்கிய
சமூகங்கமள உருொக்க எங்களுக்கு உதவுெதில் நீங்கள் முக்கிய பங்கு ெகிக்கிறீர்கள்.”

- வராவீனா சான்ட்மடாஸ், பிராந்திய கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 1 & 5; தமலெர், சமுதாய மசமெகள் துமற,
ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்
“Nurturing Neighbourhoods திட்டமானது, ப்ராம்ப்ட்டன் குடியிருப்பாளர்கள் தங்கள் சமூகத்தில் தாங்கள்
ெிரும்பும் ெிஷயத்மதப் பகிர்ந்து வகாள்ளவும், ெரெிருக்கும் நகரத் திட்டங்கமளப் பற்றி அறிந்து
வகாள்ளவும் மற்றும் உள்நாட்டில் மாற்றத்மத ஊக்குெிக்கவும் ொய்ப்பளிக்கிறது. கடந்த ஆண்டுகளில்
இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்மகற்ற அமனெருக்கும் நன்றி வதாிெித்துக் வகாள்கிமறாம், மமலும் இந்த ஆண்டு
நிகழ்ச்சியின் மூலம் நமது குடியிருப்பாளர்களுடன் மீண்டும் ஈடுபாடு வகாள்ள ஆெலுடன்
காத்திருக்கிமறாம்.”

- பால் மமார்ாிஸன், இமடக்கால தமலமம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்
-30கனடா நாட்டில் மிக ெிமரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 700,000 மக்கமளயும் 75,000 ெைிக
அமமப்புக்கமளயும் வகாண்டிருக்கிறது . நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுமக்கமள மனத்தில் மெத்மத வசய்கின்மறாம்.
பலதரப்பட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு மசர்க்கின்றனர், முதலீட்மட நாங்கள் ஈர்க்கிமறாம், வதாழில்நுட்பாீதியில் மற்றும்,
சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுமமப் பமடத்தலில் முன்னைி ெகிப்பதற்கான பயைத்தில் நாங்கள் வசன்றுவகாண்டிருக்கிமறாம் . பாதுகாப்பான,
நிமலத்து நிற்கெல்ல மற்றும் வெற்றிகரமான ஆமராக்கியமிக்க ஒரு நகமரக் கட்டமமப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பாமதயில் நாங்கள் பங்கு
ெகிக்கிமறாம். Twitter, Facebook, மற்றும் Instagram ஆகியெற்றில் எங்களுடன் இமையுங்கள். www.brampton.ca இல் இன்னும்
வதாிந்துவகாள்ளுங்கள்.
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