உடனடி வெளியீட்டுக்காக

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம், பஞ்சாபி சமூக சுகாதார சசவெகள் அவைப்பினர் ைற்றும்
வபக் ப்ராம்ப்ட்டன் (Bike Brampton) ஆகிச ார் இவைந்து டவுண்டவுன்
ப்ராம்ப்ட்டன் வபக் ஹப்- ஐத் திறந்தனர்.

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (August 25, 2022) – கடந்த ொரத்தில், தனது கூட்டாளிகளான பஞ்சாபி சமூக சுகாதார
சசவெ அவைப்பு (PCHS) ைற்றும் வபக் ப்ராம்ப்ட்டன் ஆகிச ாருடன் இவைந்து ப்ராம்ப்ட்டன் நகர
நிர்ொகம், டவுண்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டன் வபக் ஹப்-ஐத் திறந்தது; இது பாதுகாப்பாக ைிதிெண்டி ஓட்டுெது
பற்றி ெிளம்பரம் வசய் வும் அதவன ஆதாிப்பதற்குசை ாகும்; இந்த இ க்கத்தின் வப ர்: டிஃபரண்ட்
ஸ்ப்சபாக்ஸ் (Different Spokes).
ப்ராம்ப்ட்டன் ஒரு ஆசராக்கி ைான ைற்றும் பாதுகாப்பான நகரைாகும், சைலும் வதருக்கவள
உபச ாகிக்கின்ற அவனெருக்கும் பாதுகாப்பான, ெசதி ான ைற்றும் ைகிழ்ச்சி ான ப ை
அனுபெத்வத உருொக்குெதற்கும், சுறுசுறுப்பான சபாக்குெரத்வத ஊக்குெிப்பதற்கும் நகரம்
அர்ப்பைிப்பு வகாண்டுள்ளது. ைார்ச் 2, 2022 அன்று நடந்த கூட்டத்தில், 8 வநல்சன் சைற்கு வீதி, யூனிட்
104 இல் அவைந்துள்ள, நகரத்திற்குச் வசாந்தைான, ப்ராம்ப்ட்டன் வபக் ஹப்-ஐ இ க்க, PCHS உடன்
குறுகி கால குத்தவகவ சைற்வகாள்ளுைாறு, ப்ராம்ப்ட்டன் நகர சவப ானது தனது ஊழி ர்களுக்கு
அறிவுறுத்தி து. இந்த வபக் ஹப் ஆனது ப்ராம்ப்ட்டன் குடி ிருப்பாளர்களுக்கு சசவெ வசய்கின்ற
தனித்துெைான கூட்டு சசர்தலுக்கு ஒரு கிாி ா ஊக்கி சபால வச ல்படும்.

டிஃபரண்ட் ஸ்ப்சபாக்ஸ் (Different Spokes) என்பது அடித்தள செர் சபான்ற, சமூகம் ெழிநடத்துகின்ற
வை ைாகும், இது ப்ராம்ப்ட்டனில் பாதுகாப்பாக ைிதிெண்டி ஓட்டுதல் பற்றி ெிளம்பரம் வசய்யும்; ைற்றும்
ஆசலாசவன ெழங்கும், ஊக்குெிக்கும் ைற்றும் பாிந்துவரக்கும். இந்த டவுண்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டன் வபக்
ஹப் -இல், PCHS வசய் ெிருப்பவெ:
•

ைிதிெண்டி பழுதுபார்த்தலுக்கு உதவுதல், ைறுசீரவைக்கப்பட்ட ைிதிெண்டிகள் ைற்றும்
பாகங்கள் ைறுெிற்பவன வதாடர்பான சசவெகவள ெழங்குதல்;

•

ப்ராம்ப்ட்டனில் பாதுகாப்புடன் ைிதிெண்டி சொாி வசய்தவல, வசக்கிள் ஓட்டுதவல
ஊக்குெித்தல், ெிளம்பரம் வசய்தல் ைற்றும் ஆசலாசவன ளித்தல்;

•

ைறுசீரவைக்கப்பட்ட ைிதிெண்டிகவள ெிற்பவன வசய்தல் ைற்றும் ொடவகக்கு
ெிடுெதற்கு உதவுதல்;

•

ைிதிெண்டி ஓட்டுெதில் ஆர்ெமுள்ள எெருக்கும் சமூக ெழிகாட்டுதல் நிகழ்ச்சிகவள
ெழங்குதல்; ைற்றும்

•

ஆசராக்கி ைான சமூகங்கள் ைற்றும் ஆசராக்கி ைான ொழ்க்வக முவறகவள
ஊக்குெித்தல்.

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 'ைக்களுக்கான வதருக்கவள' வதாடர்ச்சி ாக உருொக்கி ெருெதுடன், சுறுசுறுப்பான
சபாக்குெரத்வத சைம்படுத்துகிறது. இந்த ஆண்டில், நகர நிர்வாகைானது, வசக்கிள் ஓட்டுதல்,
நவடப ைம், நநடிய நடைப்பயணம் ஆகியவற்றுக்கான தற்பபாது இருக்கின்ற நெயல்பாடுமிக்க 530
கிசலாைீட்டருக்கும் அதிகைான நீளம் நகாண்ை நநட்நவார்க் உள்கட்டவைப்புைன், புதிதாக 30
கிப ாமீட்ைர் தூரத்திற்கான மிதிவண்டி ஓட்டுெதற்கும் நடைப்பயிற்ெிக்குைான பாடதடய சசர்க்கிறது.
ப்ராம்ப்ட்ைனில் மிதிவண்டி ஓட்டுதல் பற்றி இன்னும் அறிய இங்கு வரவும் மற்றும் ப்ராம்ப்ட்ைனில்
நெயல்பாடு மிக்க பபாக்குவரத்து பற்றி அறிய இங்கு வரவும்.
அறிஞர் கூற்றுக்கள்
"ப்ராம்ப்ட்டன் ஒரு ஆசராக்கி ைான ைற்றும் பாதுகாப்பான நகரைாகும், ைற்றும் மிதிவண்டி ஓட்டுதல் ,
அதவனக் கற்பித்தல் பற்றி

ெிழிப்புைர்வு ைற்றும் சுறுசுறுப்பான நைமாட்ைம் ைற்றும் வபாழுதுசபாக்கு

ஆகியவற்றின் மூலம் ஒட்டுவைாத்த ைனநலத்வத சைம்படுத்த உதவி நெய்து, எங்கள் சமூகத்தின்
சதவெகவள ஆதாிப்பதில் நாங்கள் அர்ப்பைிப்பு நகாண்டுள்சளாம். டவுண்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டனில் உள்ள
டிஃபரண்ட் ஸ்ப்பபாக்ஸ் டமயத்டதத் திறந்து டவக்கும் நிகழ்ச்ெிக்கு ஆதரவு தருவதில் நாங்கள்
ைகிழ்ச்சி வடகிசறாம். இது இப்பகுதிக்கு ஒரு ெரசெற்கத்தக்க கூடுதல் வெதியாகும், சைலும் எங்களின்
ஏற்கனசெ ெிாிவடைந்துள்ள, வச ல்பாட்டில் உள்ள, சபாக்குெரத்து வநட்வொர்க்வக சைம்படுத்த இது
உதவும்”.

- பபட்ாிக் ப்ரவுன், பமயர், ப்ராம்ப்ட்ைன் நகரம்
“ப்ராம்ப்ட்டன் வபக் ஹப் என்பது டவுண்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டனுக்கு சிறந்தவதாரு கூடுதல்
வெதியடமப்பாகும். டிஃபரண்ட் ஸ்ப்சபாக்ஸ் என்பது, மிதிவண்டி ெவாாி நெய்பவர்களுக்கான
சசவெகவள ெழங்குெது ைட்டுைல்லாைல், புதிதாக மிதிவண்டி ஓட்ட மு லும் எல்லா ெ தினருக்கும்
கற்றுக் நகாடுப்பதற்கும் ஆதரெளிப்பதற்கும், ஆசராக்கி ைான ைற்றும் சுறுசுறுப்பான ொழ்க்வக
முவறவ

சைம்படுத்துெதற்கும் உதவும். எங்கள் நகரத்தில் இந்த கூட்டாண்வைவ க் காண்பதில் நான்

பரவெடமவடகிசறன்; சைலும் PCHS ெழங்கவிருக்கும் கற்பித்தல் அறிவெப் ப ன்படுத்திக்
வகாள்ளுைாறும் ப்ராம்ப்ட்டனின் அழகான ைற்றும் இ ற்வக ான பாவதகளில் மிதிவண்டி ெவாாிநெய்து
மகிழுமாறும் அவனெவரயும் நான் ஊக்குெிக்கிசறன்.”

- மார்ட்டின் நமநைய்பராஸ், பிராந்திய கவுன்ெி ர், வார்டுகள் 3 & 4, தட வர், திட்ைமிைல் மற்றும்
பமம்பாட்டுக் குழு, ப்ராம்ப்ட்ைன் நகரம்
“ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில், வச ல்பாடு மிக்க சபாக்குெரத்து வெதிடயக் கருத்தில் நகாண்டு ைக்களுக்கான
வதருக்கவள உருொக்க நாங்கள் பைி ாற்றி ெருகிசறாம். ஆசராக்கி ைான ைற்றும் சுறுசுறுப்பான
ொழ்க்வக பாவடனவ

உயர்த்துெதற்கும் நமது குடி ிருப்பாளர்களுக்கு சிறந்த ெசதிகவள

ெழங்குெதற்கும் நகரம் முழுெதும் உள்ள கூட்டாளர்களுடன் வதாடர்ந்து பைி ாற்றி படி இருப்பவத
நாங்கள் எதிர்சநாக்குகிசறாம்.”

- பால் பமார்ாிஸன், இடைக்கா

தட டம நிர்வாக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்ைன் நகரம்

-30கனடா நாட்டில் ைிக ெிவரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 700,000 ைக்கவளயும் 75,000
ெைிக அவைப்புக்கவளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாி த்திலும் வபாதுைக்கவள ைனத்தில் வெத்சத
வசய்கின்சறாம். பலதரப்பட்ட சமுதா த்தினர் எங்களுக்கு ெலு சசர்க்கின்றனர், முதலீட்வட நாங்கள் ஈர்க்கிசறாம்,
வதாழில்நுட்பாீதி ில் ைற்றும், சுற்றுச்சூழல்ாீதி ிலான புதுவைப் பவடத்தலில் முன்னைி ெகிப்பதற்கான ப ைத்தில் நாங்கள்
வசன்றுவகாண்டிருக்கிசறாம். பாதுகாப்பான, நிவலத்து நிற்கெல்ல ைற்றும் வெற்றிகரைான ஆசராக்கி ைிக்க ஒரு நகவரக்
கட்டவைப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பாவத ில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிசறாம். Twitter, Facebook, ைற்றும் Instagram ஆகி ெற்றில்
எங்களுடன் இவையுங்கள். www.brampton.ca இல் இன்னும் வதாிந்துவகாள்ளுங்கள்.
ஊடக வதாடர்பு
ப்ராம்ப்ட்டன் நகர் பன்முக கலாச்சார ஊடகம்
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