எங்கள் ர ொறன்ர ொ, ர ொகுப்பு 6, ரெளியீடு 3

ர ொறன்ர ொப் பனிச்சறுக்கல் (ski/snowboard) மையச் சொிவுகளில்
skiing/snowboarding ரசய்யுங்கள்
பு ி ொக ஆ ம்பிப்பெர் மு ல், ிறன்ரபற்றெர் ெம யுள்ள பனிநமைக்கட்மைமய/பனிப்பலமகமயப்
(skier/snowboarder) பயன்படுத்துபெர்களுக்கொக ெடிெமைக்கப்பட்டுள்ள எங்களுமைய பல
ரசயல்முமற ெகுப்புக்களில் ஒன்றுக்கு ெந்து பனிநமைக்கட்மை ைற்றும் பனிப்பலமக பயன்படுத்தும்
அனுபெத்ம ப் ரபற்றுக்ரகொள்ளும்படி பயிற்றப்பட்ை பயிற்றுனர்கள் உங்கமள அமைக்கின்றொர்கள்.
முடியுைொனெம க்கும் ைிகச் சிறந் அனுபெத்ம நீங்கள் ரபறுெ ற்கொன சிறந் கற்பித் ல்
முமறகமளப் பின்பற்றுெ ற்கொக, எங்களுமைய பயிற்றுனர்கள் ர ொைர்ந்தும் ங்களுமைய ிறன்கமள
ெிருத் ிரசய்து ரகொண்டிருக்கிறொர்கள்.
இந் ப் பனிக்கொலத் ில் முழுக் குடும்பமும் உைல்நலம் குன்றொைலிருக்கவும் ைகிழ்ச்சியொக இருக்கவும்
ர ொறன்ர ொெின் பனிச்சறுக்கல் ரசயல்முமற ெகுப்புக்கள் நல்ல ெைியொக உள்ளன. உங்களுமைய
ெொழ்க்மக முமறக்கும் குடும்பத் ர மெகளுக்கும் ஏற்ப, பல்ரெறு ெமகயொன பருெகொலச் சீட்டுக்கமள
இ ண்டு மையங்களும் ெைங்குகின்றன. இ ண்டு இைங்களிலும் பருெகொலச் சீட்டுக்கள் (season
passes) ஏற்றுரகொள்ளப்படும்.
Centennial Park – 256 Centennial Park Road
(Renforth Drive ன் 1 block ரைற்கு , Rathburn Road ன் ெைக்கு, arenaெின் பின்ரன) 416-394-8754
ெச ிகள் உள்ளைக்குபமெ: ski ைற்றும் snowboard பொைசொமல, இறக்கம் ரநொக்கிச் சொியும் ைற்றும்
snowboard ெொைமககள், மலக்கெசம் (helmet) ெொைமகள், snowmaking, t-bar, carpet lift, இ வு
skiing ைற்றும் சிற்றுண்டியகம்.
Earl Bales Park – 4169 Bathurst Street
(Sheppard Avenue ரைற்கின் 1 light ர ற்கு, Earl Bales Park ன் உள்ரள) 416-395-7931
ெச ிகள் உள்ளைக்குபமெ: ski ைற்றும் snowboard school, இறக்கம் ரநொக்கிச் சொியும் ைற்றும்
snowboard ெொைமககள், மலக்கெசம் (helmet) ெொைமகள், hi-tech snowmaking, நொன்கு ரபர்
இருக்கும் க ிம உயர்வு (chair lift), rope tow, இ வு skiing, சிற்றுண்டியகம் ைற்றும் fireplace.
இ ண்டு மையங்களும் டிசம்பர் நடுப்பகு ியில் ிறப்ப ற்கு ிட்ைைிைப்பட்டுள்ளன (ெொனிமல
அனுை ித் ொல்).
toronto.ca/ski
311

311 ர ொறன்ர ொவுக்கு அ ிகளெிலொன ெொடிக்மகயொளர் ிருப் ி
கிமைத்துள்ளது
ரகள்ெி அல்லது ரசமெக்கொன ரகொொிக்மக ஒன்றுக்கொக 311 ஐ அமைக்கும் ெொடிக்மகயொளர்கள், 311
ர ொறன்ர ொ ைற்றும் அ ன் ர ொைர்பு மையப் பணியொளர்களின் ெொடிக்மகயொளர் ரசமெயில் ைிகுந்
ிருப் ியமைந்துள்ளொர்கள் என்பம Ipsos-Reid ஆல் அண்மையில் நைொத் ப்பட்ை ெொடிக்மகயொளர்
ிருப் ி ஆய்வு ஒன்று ரெளிப்படுத் ியுள்ளது.
இந் ஆய்ெில், 311 ஐ அமைத் 500 ரபர் அந் ச் ரசமெயுைன் ர ொைர்பொன அெர்களின்
ஊைொட்ைத் ின் 48 ைணி ரந த்துக்குள் ஆய்வுக்கு உட்படுத் ப்பட்டிருந் ொர்கள். ஆய்வுக்குப்
ப ிலளித் ெர்களில் ர ொண்னூறு வீ ைொனெர்கள் 311 ரசமெயில் ிருப் ியமைந்துள்ளொர்கள்,
அெர்களில் பலர் (75%) ைிகவும் ிருப் ியமைந்துள்ளொர்கள். ெொடிக்மகயொளர் ரசமெப் பி ிநி ிகளும்
ைிக அ ிகளெிலொன ெொடிக்மகயொளர் ிருப் ிமயப் ரபற்றுள்ளொர்கள். அமைப்பொளர்களில்
ரபரும்பொன்மையொனெர்கள் (94%) பணியொளர்களுைனொன ங்கள் ஒட்டுரைொத் அனுபெத் ில்
ொங்கள் ிருப் ியமைந்துள்ள ொகத் ர ொிெித் ொர்கள்.ரகொொிக்மகக்கொன ீர்வுத் ிறன், முழுமையொன
ைற்றும் துல்லியைொன கெல்கமள ெைங்கல் ைற்றும் ரசயல்முமறமயத் ர ளிெொக ெிளக்கல்
ரபொன்றெற்றுக்கு ைிகவும் அ ிகைொன புள்ளிகள் கிமைத்துள்ளன.
ரசப்ர ம்பர் 2009 ல், ரபொதுைக்களுக்கொகத் ிறக்கப்பட்ை, 311 ர ொைர்பு மையத் ின் மு ல் மு ல்
ெொடிக்மகயொளர் ிருப் ி ஆய்ெொக Ipsos-Reid ஆய்வு உள்ளது. ிருப் ியொன ெொடிக்மகயொளர்கள்
பற்றிய உற்சொகமூட்டும் ரசய் ியுைன், நக த் ின் எல்லொப் பகு ிகளிலும் உள்ள அமைப்பொளர்களும் 311
ரசமெகமள நன்கு பயன்படுத்துெம யும், கிைமையின் எந் நொளில், எந் ரந த் ில் ர ொமலரபசிச்
ரசமெமய அமைப்பொளர்கள் பயன்படுத்துகிறொர்கள் என்ப ில் ங்கியி ொது ிருப் ி ைட்ைங்கள்
எப்ரபொதும் ைிக உயர்ெொக இருப்பம யும் அது அறிந்துரகொண்ைது. அமைப்பொளர்களில் 56 ச வீ ம்
ரபண்களொகவும் 44 ச வீ ம் ஆண்களொகவும் இருப்பம இந் ஆய்வு கண்ைறிந் து.
அமைப்பொளர்களில் பொ ிப் ரபர் ரபொதுெொன கெல்களுக்கும் ைீ ிப் பொ ிப் ரபர் ரசமெக்
ரகொொிக்மகமய உருெொக்க அல்லது பின் ர ொை வும் அமைத்துள்ளனர்.
311
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ர ொறன்ர ொ – ரயொர்க் Spadina subway ெிொிெொக்கம் – முன்ரனற்றத் ின்
இற்மறப்படுத் ல்
ற்ரபொம ய Yonge-University-Spadina subway ன் ெைக்குப் பொம மய, ரயொர்க் ைொநக சமப
பி ர சத்துக்கு ெிொிெொக்கும் பு ியர ொரு 8.6-km subway ஐ TTC நிர்ைொணிக்கிறது. அ ன் ெைிரய ஆறு
பு ிய நிமலயங்கள் ரசர்க்கப்படுகின்றன. 85 ச வீ த்துக்கும் ரைற்பட்ை, சு ங்கம் அமைத் ல்
ரெமலகள் முடிெமைந்து ெிட்ைன. அத்துைன் இ ட்மைச் சு ங்கத் ில் ைங்கள் ரபொருத் ல்
ஆ ம்பிக்கப்பட்டுள்ளது. இச் ரசய் ிட்ைத்துக்கு உட்பட்ை அமனத்து நிமலயங்களும் ற்ரபொது
நிர்ைொணிக்கப்படுகின்றன. ஒட்டுரைொத் ைொக, இந் ச் ரசய் ிட்ைக் கட்டுைொனத் ின் நிமறவுக்
கட்ைத் ின் 50 ச வீ ம் பூர்த் ியொகியுள்ளது. Spadina ெிொிெொக்கம் 2016 இமலயு ிர்கொலத் ில்
பூர்த் ிரசய்யப்படும்.
இந் ச் ரசய் ிட்ைம் பற்றிய சில சுெொ ஸ்யைொன கெல்கள்:
• ரைொத் ைொகத் ர ொண்ைப்பட்ை ரபொருள் - 1,400,000m3 – Rogers Centre ஐ நி ப்பப் ரபொதுைொனது
• ரைொத் ைொக ஊற்ற ரெண்டிய கற்கொம (Concrete) - 400,000m3 – 10 CN ரகொபு த்துக்கு சைனொனது
• ரபொருத் ப்பட்ை Rebar – 70,000 ர ொன்கள்
• ரபொருத் ப்பட்டுள்ள முன்கூட்டி ெொர்க்கப்பட்ை சு ங்க உள்பமையின் ரைொத் அளவு – 9,000
ெமளயங்கள்; 54,000 ரெட்டுத்துண்ைங்கள்
• ரபொருத் ப்பை ரெண்டிய முன்கூட்டி ெொர்க்கப்பட்ை இ ட்மை பிமணப்புக்கள் – 11,000
• சு ங்க அகழ் இயந் ி ங்கள் ஒவ்ரெொன்றினதும் நிமற 430,000 kg – 280 ரைொட்ைொர் ெொகனங்களுக்குச்
சைைொனது
spadina.ttc.ca

நக பி ொ ர ொப் ஃரபொர்ட்டின் ரசய் ி
ஒரு பு ிய ஆண்மை ரநொக்கி, குளிர்கொல ைொ ங்களுக்கு ஊைொக நொம் பயணிக்கும் ரபொது,
ர ொறன்ர ொெின் குடியிருப்பொளர்களும், ெொிரசலுத்துபெர்களும் முன்ரநொக்கி எ ிர்பொர்க்க - பு ிய
subway கள், ஒரு பி கொசைொன ரபொருளொ ொ த் ர ொற்றம், ரைலும் ர ொைில்கள் ைற்றும் ஒரு ெலுெொன
ரபொருளொ ொ ம் என நிமறய உள்ளன.
ெர்த் கங்கமளயும் மு லீடுகமளயும் ஈர்க்கக் கூடிய ஒரு சூழ்நிமலமய உருெொக்குெ ில் எனது
நிர்ெொகம் கெனம் ரசலுத் ியது, அது பயன் ருகிறது. இந் நிர்ெொகத் ின் கீழ் ர ொறன்ர ொ,
ெர்த் கங்களுக்கும் மு லீடுகளுக்குைொன ஒரு கொந் ைொக ைொறியுள்ளது. இன்று, ர ொறன்ர ொ ஒரு
உலகளொெிய ரபொருளொ ொ ெலுச்சக் ியொக இருக்கிறது. உலகிலுள்ள ெர்த் கங்களுக்கும்
மு லீடுகளுக்குைொன உயர்ைட்ை இைங்களில் ஒன்றொக நொங்கள் ர ொைர்ந்தும் ை ிப்பிைப்படுகின்ரறொம்.
ர ொறன்ர ொெின் ரபொருளொ ொ ெளர்ச்சிமயயும் ர ொைில் உருெொக்கத்ம யும் துொி ப்படுத்துெ ற்கொன
ஒரு உத் ிப்பூர்ெத் ிட்ைம், ரபொட்டித் ன்மைக்கு இமசெொக இருத் ல் – எனப்படும் ஒரு பு ிய
ரபொருளொ ொ ெளர்ச்சித் ிட்ைத்ம எனது நிர்ெொகம் உருெொக்கியுள்ளது. ர ொறன்ர ொெில் உள்ள
ர ொைில் த்ம உயர்த்துெம யும், ெர்த் கங்களுக்கும் மு லீடுகளுக்கும் ரைல ிக ஈர்ப்மபக்
ரகொடுக்கும் ஒரு சூழ்நிமலமய உருெொக்குெ ற்கு உ வும்முகைொக ர ொறன்ர ொ நகொினதும் அ ன்
முகெர்களினதும் ரகொள்மககள்/ரசயற்பொடுகள் இணங்குெம உறு ிப்படுத்துெம யும் இத் ிட்ைம்
குறிக்ரகொளொகக் ரகொண்டுள்ளது.
நொன் அலுெலகத்ம ப் ரபொறுப்ரபற்ற ரபொது ர ொறன்ர ொெின் ரெமலெொய்ப்பின்மை 11 ச
வீ த் ினுள் ளம்பிக் ரகொண்டிருந் து. மூன்று ெருைங்களின் பின்னர், இப்ரபொது ர ொறன்ர ொெின்
ரெமலெொய்ப்பின்மை வீ ம் 7.1% ஆக உள்ளது. பருெகொலத் ிற்ரகற்ப சொிரசய்யப்படும் கனைொ
புள்ளிெிப ெியல் ிமணக்களத் ின் ைொ ொந் ரெமலெொய்ப்புத்

வு, ஆகஸ்ட் 2013 ல்

ர ொறன்ர ொெின் ரெமலெொய்ப்பின்மை வீ ம் 7.1% எனத் ர ொிெிக்கிறது, இது ஆகஸ்ட் 2012 ல்
இருந் 10% ஐ ெிை 2.9% குமறெொனது. அத்துைன் 23 ெருைங்களில் அ ிகபட்சத் ர ொைில் அளமெ
ர ொறன்ர ொ எ ிர்பொர்க்கின்றது. கைந் ெருைத்ம ெிை, ற்ரபொது ரைலும் 58,000 குடியிருப்பொளர்கள்
ரெமல ரசய்கிறொர்கள்.
ர ொறன்ர ொெின் கமல ைற்றும் ரபொழுதுரபொக்குத் துமறயின் ெளர்ச்சி அந் த் ர ொைில்களின் 13,000
ஐப் பி

ிநி ித்துெப்படுத்துகிறது. அ னொல் ொன் சைீபத் ில் நொன் ஒரு இமச ெர்த் கத் தூதுக்குழுமெ

Austin, Texas க்குத் மலமை ொங்கிச் ரசன்ரறன். Austin உலக ரந டி இமசயின் மலநகர் ஆகும்,
ெை அரைொிக்கொெில் உள்ள ரபொருளொ ொ ைற்றும் கலொச்சொ ப் பன்முகத்துெம் ைிகுந் நகர்களில்
ர ொறன்ர ொ ஒன்றொகும். Austin ர ொறன்ர ொெில் மூன்றில் ஒரு பங்கொக இருந்தும்கூை, ஒவ்ரெொரு

ெருைமும் ரபொருளொ ொ ச் ரசயற்பொட்ைொல் $1.6 பில்லியமன உருெொக்கும், ைனம ஈர்க்கக்கூடிய ஒரு
இமசத் ர ொைில்துமறமய அெர்கள் உருெொக்கியுள்ளொர்கள், இந் அளவு, ர ொறன்ர ொெில் இருக்கும்
எங்களுமைய இமசத் ர ொைில்துமறயின் மூன்று ைைங்கொகும். கமலக்கும் ஒப்பீட்ைளெில் ரைலொன
ரபொருளொ ொ த்துக்கும் இமைரயயொன ரந டி இமணப்மப நொம் ெிளங்கிக்ரகொண்ை ொரலரய நொம்
Austinக்குச் ரசன்ரறொம். ரைலும், சர்ெர ச அளெில் ை ிக்கப்படும் ர ொறன்ர ொெின் இமசத் ர ொைில்
துமறமய நகர் எவ்ெமகயில் ஊக்குெிக்கலொம் ைற்றும் ரபணி ெளர்க்கலொம் என்ற புொி மலயும் இந்
பயணம் ெைங்கியது. அத்துைன், ஒரு சர்ெர ச ரந டி இமசச் சுற்றுலொ இைைொக ர ொறன்ர ொமெ
நிமலநிறுத்துெ ற்கு நகர், இமச ர ொைில்துமறயுைன் ரசர்ந்து எப்படி ரெமல ரசய்யலொம் என்ற
புொி மலயும் ந் து.
நொன் ஏற்கனரெ குறிப்பிட்ைதுரபொல, ர ொறன்ர ொெின் ிம ப்பைம், ர ொமலக்கொட்சி, ெிளம்ப ங்கள்
ைற்றும் அமசவூட்ைத் துமறகள் ைிகப் ரபொிய ரெற்றிமய அமைந்து ெருகின்றன. 2012ன், $1.2
பில்லியன் ரந டித் யொொிப்புச் ரசலவுகள், 2000 மு ல் நகர் அமைந் ைிக உச்ச அளவுக்கு சைனொகவும்,
2011 ஐ ெிை 5.9 ச வீ ம் அ ிகைொகவும் உள்ளன. இது, ஒரு பில்லியன் ைொலர்கமள ெிை அ ிகைொன
ரசலவுகள் உள்ள இ ண்ைொெது ெருைைொக இருக்கின்றது. இது ைீண்டும், ர ொறன்ர ொமெ ெர்த் கம்
ரசய்ெ ற்கும், ர ொைில்கமள உருெொக்கவும் ஒரு சிறந் இைைொகவும், ரபொருளொ ொ ெளர்ச்சி ைற்றும்
சுபீட்சம் நிமறந்

ொகவும் ைொற்றுகிறது.

யொவும் நன்கு நிகழ்ெ ற்கு, நகருக்குள்ளொன ைக்களின் ரபொக்குெ த்ம ர ொறன்ர ொ நகர் ரைம்படுத்
ரெண்டும். இது சுலபைொன ல்ல, ஆனொல் இப்ரபொது அ சொங்கத் ின் அமனத்து மூன்று ைட்ைங்களும்
ர ொறன்ர ொெில் பு ிய subwayகமள நிர்ைொணிக்க உறு ி எடுத்துள்ளன. நொன் நக பி ொெொகத்
ர ொிவுரசய்யப்பட்ைொல் நொங்கள் ர ொறன்ர ொெில் பு ிய subwayகமள நிர்ைொணிப்ரபொம் என மூன்று
ெருைங்களுக்கு முன் உறு ிரைொைி அளித் ிருந்ர ன். அம த் ொன் நொங்கள் ரசய்கின்ரறொம். ஒரு
முள்ள ெிம ெொன ரபொக்குெ த்துக்கொக ஸ்கொரபொர ொ குடியிருப்பொளர்கள் நீண்ைகொலைொகக்
கொத் ிருக்கிறொர்கள். அந் க் கொத் ிருப்பு கிட்ைத் ட்ை முடிந்துெிட்ைது. ஸ்கொரபொர ொ
குடியிருப்பொளர்களுக்கும் ர ொறன்ர ொ முழுக்க உள்ளெர்களுக்குைொன கனைொ அ சொங்கத் ினதும்
ஒன் ொறிரயொ அ சொங்கத் ினதும் அர்ப்பணிப்புக்கொக நொன் அெர்களுக்கு நன்றி ரசொல்ல
ெிரும்புகிரறன்.
ர ொறன்ர ொ நக த் ெொின் நகர்மெ ரசயலொக்குெ ற்கு, ஸ்கொரபொர ொ subway ெிொிெொக்கம் மூலம் நொம்
மு லிடுகின்ரறொம். ர ொறன்ர ொ குடியிருப்பொளர்களுக்கு, அடுத் 100 ெருைங்களுக்கு நன்மையளிக்கக்
கூடிய ரபொக்குெ த்ம நொம் ஒன்றுரசர்ந்து கட்டிஎழுப்புகின்ரறொம். ஸ்கொரபொர ொ மையத் ினூைொன
subway ெிொிெொக்கம், பயணிகள் ெொழ்க்மகத்

த்ம ரைம்படுத்தும், ரநொிசமலக் குமறக்கும் ைற்றும்

சமூகங்கமள ைொற்றைமையச் ரசய்யும். அத்துைன் இது எண்ணற்ற ர ொைில்ெொய்ப்புக்கமளயும்
குறிப்பிைத் க்க ரபொருளொ ொ ெளர்ச்சிமயயும் உருெொக்கும்.
ஒன்றுரசர்ந்து, ர ொறன்ர ொெின் எ ிர்கொலத்துக்கு நொம் மு லிடுகின்ரறொம்.

ெருகின்ற ெருைத் ில், இந் ச் சிறந் நகொின் குடியிருப்பொளர்களுக்கும் ெொிரசலுத்துபெர்களுக்குைொன
ஒரு சிறப்பொன ரபொருளொ ொ முள்ள எ ிர்கொலத்துக்கும், குமறந் ளவு ெொிகளுக்கும், எங்களுமைய சிறந்
நகொின் முழுமையொக ஒருங்கிமணக்கப்பட்ை subway அமைப்புக்கும் ர ொைர்ந்து பணியொற்றுரென் என
நொன் உறு ிரைொைி அளிக்கின்ரறன்.
உங்கள் உண்மையுள்ள,
நக பி ொ ர ொப் ஃரபொர்ட்
toronto.ca/mayor_ford

ர ொறன்ர ொெின் ெளர்ச்சியும் சுபீட்சமும்
அரனகைொன நக த்

ெொிமசகள், உலகின் 10 சிறந் நக ங்களுள் ஒன்றொக ர ொறன்ர ொமெக்

கணிப்ப ற்கு சிறந் கொ ணமுண்டு. 2012 ைற்றும் 2013 ல், நகொின் சனத்ர ொமக ைற்றும்
ரெமலெொய்ப்பு அளவு, சொ மன நிமலகமள எட்டியிருப்பது, ெசிப்ப ற்கும் பணியொற்றுெ ற்கும்
ைக்கள் ைிகவும் ெிரும்பக்கூடிய ஒரு இைைொக ர ொறன்ர ொ இருப்பம க் கொட்டுகின்றது.
சிக்கொக்ரகொமெப் புறம் ள்ளி ெிட்டு ரைக்சிக்ரகொ நக ம், நியூ ரயொர்க், ரலொஸ் அன்சல்ஸ்
என்பெற்றுக்கு அடுத்

ொக, ெை அரைொிக்கொெின் நொன்கொெது ரபொிய ைொநக ைொக, ரைொத் ச்

சனத்ர ொமக ை ிப்பீடு 2.8 ைில்லியமனக் ரகொண்ை ர ொறன்ர ொ ெந்துள்ளது. கைந் 10 ெருைங்களொக
ர ொறன்ர ொெின் ெருைொந் ச் சனத்ர ொமகப் ரபருக்க வீ ம் சீ ொக அ ிகொித்துள்ளது, ற்ரபொது
கிட்ைத் ட்ை 38,000 ைக்கள் என்ற ெருைொந் வீ த் ில் இது அ ிகொிக்கின்றது.
ஐந்து ெருைங்களின் பின்னர் நகொின் ரெமலயின்மை வீ ம் குறிப்பிைத் க்க அளெில், அ ன் ைிகக்
குமறந் ளவுக்கு வீழ்ச்சியமைந்துள்ளது (ஆகஸ்ட் 2012 மு ல் ஆகஸ்ட் 2013 ெம அண்ணளெொக 3 ச
வீ ம்). ர ொறன்ர ொெின் ரெமலயின்மை அளவு இவ்ெளவு குமறெொக ஏப் ல் 2008ல் கைந் முமற
இருந் து. அத்துைன் 12 ெருைத் ில் மு ல் முமறயொக ர சிய ச ொசொி வீ த்துக்கு (7.1 ச வீ ம்) சைைொக
ர ொறன்ர ொெின் ரெமலயின்மை அளவு இருந் து.
ெர்த் க நிறுெனங்களில், அ ன் அ ிகப்பட்ச ரைொத் ரெமலெொய்ப்மப 1990 மு ல் அமைந்

ிலிருந்து

2012 லும், ர ொறன்ர ொெின் ரெமலெொய்ப்பு அளவு ர ொைர்ந்து ரைலும் அ ிகொித் து. நகொின்,
ெருைொந் ர ொறன்ர ொ ரெமலெொய்ப்பு ஆய்வு 2012ன் படி 1,331,600 ைக்கள் முழு ரந ைற்றும் பகு ி
ரந ரெமலகளில் இருக்கின்றொர்கள். சொ கைொன ரெமல ெளர்ச்சிமயத் ர ொைர்ச்சியொக ர ொறன்ர ொ
அமைந்

ன் மூன்றொம் ஆண்மை இது அமையொளப்படுத்துகின்றது.

2012ல், ர ொறன்ர ொ ிம -சொர் ர ொைில்துமறயின் ( ிம ப்பைம், ர ொமலக்கொட்சி, ெிளம்ப ங்கள்,
அமசவூட்ைம்) $1.2 பில்லியமன எட்டிப்பிடிக்கும் ரந டித் யொொிப்புச் ரசலவுகள், நகொினொல் ஒரு
ரபொதும் அமையப்பைொ ைிக உச்ச அளவுக்கு சைனொகி ஒரு சொ மனமயப் பமைத்துள்ளன. மு ன்
மு லில் உள்ளூர் யொொிப்புக்கள் $500 ைில்லியமன அமைந் ரபொது, பொொிய யொொிப்புக்கள் $1
பில்லியமன மு ல் முமறயொகத் ர ொட்டுள்ளன. Pacific Rim எனப்படும் எப்ரபொதுைில்லொ ைிகப்ரபரும்
ிம ப்பைத் யொொிப்பும் 2012 ல் ர ொறன்ர ொெில் நிகழ்ந்துள்ளது.
ர ொறன்ர ொெின் ரபொருளொ ொ ெளர்ச்சிமயயும் ர ொைில் உருெொக்கத்ம யும் துொி ப்படுத்துெ ற்கொன
ஒரு உத் ிப்பூர்ெத் ிட்ைம், ரபொட்டித் ன்மைக்கு இமசெொக இருத் ல் – எனப்படும் ஒரு பு ிய
ரபொருளொ ொ ெளர்ச்சித் ிட்ைத்ம இந் ெருைம் நக சமப ஏற்றுக்ரகொண்டுள்ளது.

toronto.ca/business

Bloor/Gladstone நூலகம்
ர ொறன்ர ொ ரபொது நூலகத் ின் Bloor/Gladstone கிமள, ஒக்ர ொபர் 23, 1913, ெியொைக்கிைமை
அலுெலகொீ ியொகத் ிறக்கப்பட்ை ரபொது, கனைொெிரலரய இது ொன் ைிகப் ரபொிய நூலகக் கிமளயொக
இருந் து. அத்துைன், ரைொத் ச் ரசலவு $60,000 த்துைன் புத் கங்களுக்கு $5,000 ஆக, இது ொன்
ைொநக நி ியிலிருந்து ைட்டும் கட்ைப்பட்ை மு லொெது நூலகக் கட்ைைைொகும்.
ைறுசீ மைப்பு, புதுப்பித் ல் ைற்றும் ெிொிெொக்கத்துக்கொக இந் க் கிமள 2007 ல் மூைப்பட்ைது; யூமல
2009ல் ைீளத் ிறக்கப்பட்ைது. கண்ணொடிச் ரசர்ப்பினொல், ஒரு சுற்றுச்சூைல் பசுமை கூம மய கொட்டும்
ர ொறன்ர ொ ரபொது நூலகத் ின் மு ல் கட்ைைைொக இது உள்ளது.

பனிக்கொல-ெிரெகத் ண்ணீர்க் குறிப்புகள்
பனிக்கொலப் ப ொைொிப்புக்கும் ஆயத் த்துக்குைொன ரந ம் இது. நகொில், ர ொறன்ர ொெின் சிக்கலொன
நிலம்கீழ்க் குைொய்கள், கைிவுநீர் குைொய்கள், வீ ியில் உள்ள சது ெடிெ கைிவுநீர் ட்டுக்கள்
ரபொன்றெற்மற நொம் ர ொைர்ந்தும் புதுப்பித்துக்ரகொண்டும், ப ொைொித்துக்ரகொண்டும் இருக்கின்ரறொம்.
பனிக்கொல ெொனிமலக்கு உங்கள் வீட்மைத் யொர் ரசய்ெ ற்கொக நீங்கள் எடுக்க ரெண்டிய
படிமுமறகளும் உள்ளன. இர ொ சில:
 நீர் குைொய்களில் ஏற்படும் ரெடிப்பு ரச த்ம ஏற்படுத்துெதுைன் நீம யும் வீணொக்குகின்றது;
மு லொெது பனி உமறகல் ெ முன்பொக, ரெளிப்புறத்துக்கொன நீர் ெைங்கமலயும்
குைொய்கமளயும் மூடுங்கள்.
 அடித் ள யன்னலுக்கு ரெளியில் உள்ள குைிமய (window wells) மூடுங்கள் ைற்றும்
கசிவுகளுக்கு ெைிெகுக்கக் கூடிய அடித் ளச் சுெர்கமளயும் சொி ரசய்யுங்கள்.
 ைமை நீர்ெடியும் குைொய்களில் குப்மப கூளங்கமளத் துப்ப வு ரசய்யுங்கள்.
 பனி உமறெொல் எளி ில் பொ ிக்கப்பைக்கூடிய குைொய்கமள, குறிப்பொக ரெளிச் சுெர்களுக்கு
அருரகயுள்ளமெ, சிறிய இைங்களிலுள்ளெற்மறக் (crawl spaces ைற்றும் attic) கொப்பிடுங்கள்.
 அத் ிெொ த் ிலிருந்து ைமையும் பனியும் ெிலகியிருக்க மெயுங்கள்.
 கைிவுநீர் ர ொகு ியுைனொன உங்களுமைய ைமைநீர் ெடியும் குைொயின் ர ொைர்மப
அகற்றுங்கள்.
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ர ொறன்ர ொ ீயமணப்பு ரசமெயினர், பின்ெருெனெற்மற இந்
ெிடுமுமறக் கொலத் ில் ஞொபகத் ில் மெத் ிருக்கச் ரசொல்கின்றனர் …
பன்னி ண்டு நொட்கள் ெிடுமுமறத் ீயமணப்புப் பொதுகொப்பு
நொள் 1
நொள் 2

ினமும் ை ங்களுக்கு பு ிய நீொிடுங்கள்.
அலங்கொிக்க முன்னர் ெிளக்குத் ர ொகு ிகள் அமனத்ம யும் சொிபொருங்கள்.

நொள் 3

உங்களின் புமக அலொ ங்கள் ரெமலரசய்கின்றன என்பம உறு ிப்படுத்துங்கள். அமெ

பழு ொகிப் ரபொகலொம் என்பம நிமனெில் மெத்து, 10 ெருைங்களுக்கு ஒரு முமற அெற்மற
ைொற்றுங்கள்.
நொள் 4

உங்களின் கொபன்ரைொரனொட்மசட்டு அலொ ங்கள் ரெமலரசய்கின்றன என்பம

உறு ிப்படுத்துங்கள். அமெ பழு ொகிப் ரபொகலொம் என்பம நிமனெில் மெத்து, 7-10 ெருைங்களுக்கு
ஒரு முமற அெற்மற ைொற்றுங்கள்.
நொள் 5

ீ ஏற்பட்ைொல் எப்படிப் பொதுகொப்பொக ரெளிரயறுெது என்பது எல்ரலொருக்கும்

ர ொிந் ிருப்பம உறு ிப்படுத் வும். ீயிலிருந்து ப்பிக்கும் ிட்ைம் ஒன்மறப் பயிற்சி ரசய்யுங்கள்.
நொள் 6

ைின்சொ நீடிப்பு ெைங்கமளப் புத் ிசொலித் னைொகப் பயன்படுத்துங்கள். ஒரு ெிொிப்புக்குக்

(rug) கீழ் அமெ ஒருரபொதும் ரபொகொைல் இருப்பம உறு ிரசய்யுங்கள்.
நொள் 7

இைத்ம ச் சூரைற்றும் ரெப்பப்படுத் ிகளுக்குப் ரபொதுைொன இைம் ரகொடுங்கள்.

எொியக்கூடிய ரபொருள்களிலிருந்து அெற்மற ஒரு ைீற்றர் தூ ம் ள்ளி மெயுங்கள்.
நொள் 8

ரெளியில் ரபொகும் ரபொது, ஊ ி அமணயுங்கள்! ஒரு அமறமய ெிட்டு ெிலக முன்னர்

அல்லது படுக்கப் ரபொக முன்னர் அமனத்து ரைழுகுெர்த் ிகமளயும் ஊ ி அமணயுங்கள்.
நொள் 9

பிள்மளகளுக்குத் ர ொியொைலும், அெர்களொல் எடுக்க முடியொ படியும்

ரநருப்புக்குச்சிகமளயும் ீமூட்டிகமளயும் மெயுங்கள்.
நொள் 10

எம ரெப்பைொக்குகிறீர்கள் என்பம க் கண்கொணியுங்கள்! சமைக்கும் ரபொது

எச்சொிக்மகயொக இருங்கள்.
நொள் 11

புமகபிடிப்பெர்கமள ரெளியில் புமகபிடிக்க உற்சொகப்படுத்துங்கள்.

நொள் 12

வீட்டுக்கு ஒரு ெொைமக ெண்டிமய எடுத்துப் ரபொெ ற்கும் ரைலொன ரபொறுப்பு,

ரபொறுப்புைன் ைதுபொனம் அருந்துபெர்களுக்கு இருக்கின்றது. அரனகைொன உயிருக்கு ஆபத் ொன ீ
ெிபத்துகளுக்கு ைதுபொனம் ரபொதுெொன ஒரு கொ ணியொகும்.
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எங்கு உ ெி ரபறலொம் என உங்களுக்குத் ர ொியொ ரபொது
உங்களுக்கு உ ெி ரெண்டுைொ, ஆனொல் அம எங்ரக ரபறுெது என உங்களுக்குத் ர ொியெில்மலயொ?
அது வீ ித் ிருத் ல் ரபொன்ற ர ொறன்ர ொ நக ச் ரசமெகள் ஆயின் நீங்கள் 311 ஐ அமைக்க ரெண்டும்.
அது அெச கொல நிமலயொயின் நீங்கள் 911 ஐ அமைக்க ரெண்டும்.
அந் ப் பிொிவுகளுக்குள் உங்களுமைய ர மெகள் அமையொெிட்ைொல் என்ன ரசய்ெது? அப்படியொனல்
நீங்கள் 211 ஐ அமைக்க ரெண்டும்.
ஒருரெமள, உங்களுக்குப் பசிக்கலொம், உங்களுமைய வீட்டுச் ரசொந் க்கொ ருைன் பி ச்சிமன
இருக்கலொம், துன்புறுத் ப்பைலொம், உங்களுமைய பயன்பொடு கட்ைணத்ம ச் ரசலுத்
முடியொ ிருக்கலொம் அல்லது ரெறு பி ச்சிமன அல்லது ர மெ இருக்கலொம். நீங்கள் கனைொவுக்குப்
பு ியெ ொ அல்லது ைருத்துெ உ ெி அல்லது சில சட்ை ஆரலொசமன ர மெயொ?
எங்ரக உ ெி ரகட்பது என உங்களுக்குத் ர ொியொ ரபொது, பகரலொ, இ ரெொ எந் ரந ைொக
இருந் ொலும் 211 ஐ அமையுங்கள். ரந டித் கெல்களுைனும், கெனைொகக் ரகட்டு உங்களுமைய
ர மெகளுக்குப் ப ில் ரசொல்லும் ெமகயில், கிமைக்கக்கூடிய சிறந் ரசமெகமளப் பொிந்தும க்கும்
நிபுணருைனும் நீங்கள் ர ொைர்புபடுத் ப்படுவீர்கள்.
ங்களுக்கொக ைட்டுைன்றி, ங்களுமைய அன்புக்கு உொியெர்களுக்கொகவும் சிரனகி ர்களுக்கொகவும்
கூை, 211ஐ அரனகைொனெர்கள் அமைக்கின்றொர்கள்.
உங்களுக்கு உ ெிரசய்ய 211 ொன் ரபொருத் ைொன உ ெிக்க ம் என்ப ில் உங்களுக்கு 100% நிச்சயம்
இல்லொெிட்ைொலும் கூை, எங்கமள ஒரு ைமெ பொீட்சித்துப் பொருங்கள். நிமனெில் மெத் ிருங்கள், இது
அந்

ங்கைொனது, இலெசைொனது, கிட்ைத் ட்ை 170 ரைொைிகளில் இச் ரசமெ கிமைக்கின்றது.

211Toronto.ca. லும் உ ெி கிமைக்கின்றது
2002 இல் ர ொைங்கப்பட்ை, சமூக ைற்றும் சமூக ரசமெகளுக்கொன அணுகமல ஒரு சுலபைொன
படிநிமலயில் ரபொது ைக்களுக்கு ெைங்கும் ர ொறன்ர ொெின் 211, கனைொெில் மு ல் 211 உ ெிக்க ைொக
உள்ளது. கைந் ெருைம், உ ெிக்கொன 338,000 அமைப்புக்களுக்கு நொங்கள் ப ில் அளித்துள்ரளொம்,
அத்துைன் எங்களுமைய இமணயத் ளத்துக்கு ெந் 733,000 க்கும் அ ிகைொன பொர்மெயொளர்களுக்கு
ரசமெயொற்றி உள்ரளொம்.
211toronto.ca

ர ொறன்ர ொெில் மு ியெர்கமள ஈடுபொட்டுைனும் சுறுசுறுப்பொகவும்
மெத் ிருத் ல்
2031 அளெில், இங்கு ெொழும் 65 ெயதும் அ ற்கு ரைற்பட்ை ெயதுமுள்ள ைக்களின் எண்ணிக்மகயில்
மூன்றில் ஒரு பங்கு அ ிகொிப்மப ர ொறன்ர ொ பொர்க்கக்கூடும்., ர ொறன்ர ொ ர ொைர்ந்தும் ெயது
மு ிர்ெ ற்குொிய ஒரு சிறந் நக ொக இருப்பம நிச்சயப்படுத்துெ ற்கு பூங்கொக்கள் ெனெியல் ைற்றும்
ரபொழுதுரபொக்கு (PFR) மு ிரயொர் ரபற்றுக்ரகொள்ளக்கூடியதும் அெர்களுக்கு கட்டுபடியொகக்
கூடியதுைொன ரபொழுதுரபொக்குச் ரசயற்பொடுகமள ெைங்குகின்றது.
அமனெரும் அணுகக்கூடிய, PFR ன் சமூக மையங்கள் ர ொறன்ர ொ முழுெதும் உள்ள அயல்களில்
உள்ளன. பூப்பந்து, கமல ைற்றும் மகெிமன, bocce, Tai Chi ைற்றும் பல உள்ளைங்கலொன அமனத்துச்
ரசயல்முமறப் பயிற்சிகளுக்குைொன கட்ைணத் ில் 50 ச வீ ம் கைிவு மு ிரயொருக்குக் கிமைக்கின்றது.
குமறந் ெருைொனமுள்ள ைக்கள் Welcome Policy எனப்படும் பல ரபொழுதுரபொக்கு ரசயல்முமறப்
பயிற்சிகளுக்கொன ஒரு கட்ைண ைொனியத்துக்கு கு ியுமையெர்களொக இருக்கலொம்.
உைலுறு ி ைற்றும் ரபொழுதுரபொக்குகள் மூலைொன நன்மைகளுக்கு ரைலொக, ன்னொர்ெத்
ர ொண்ைொற்றுெ ன் மூலமும் ங்களுமைய சமூகங்களில் மு ியெர்கள் சமூகொீ ியொகச் சுறுசுறுப்பொகவும்
ஈடுபொட்டுைனும் இருக்கலொம். ஒரு குறிப்பிட்ை நலமன PFR ெைங்கொெிட்ைொல், பல மு ியெர்கள்
ங்களுக்குள் ஏற்பொடு ரசய்து ரபொழுதுரபொக்கு மையங்களில் ங்களுமைய ரசயல்முமறப்
பயிற்சிகமளச் ரசய்ெ ற்கு அனுை ி ரபறுகின்றனர்.
ரசயல்முமறப் பயிற்சிகளுக்கு ப ிவுரசய்ெ ிலும் பொர்க்க ரபொழுதுரபொக்கு மையங்களுக்கு ெந்து
ரபொகும் ன்மை மு ியெர்களுக்கு அ ிகைொக இருப்ப ொல், நகர் பூ ொவும் ெிரும்பிய ரந ம் ெந்து
ரசய்யும் ரசயற்பொடுகமளயும் PFR ெைங்குகின்றது. ர ொமலரபசி அல்லது இமணயப் ப ிவுைன்
ரைல ிகைொக ரநொில் ப ிெ ற்கொன ர ொிமெயும் PFR ர ொைர்ந்து ெைங்கும்.
Welcome Policy ைற்றும் ரசயல்முமறப்பயிற்சிகள் பற்றி ரைலும் அறிய, ஒரு FUN Guide, ஐ எடுங்கள்
அல்லது toronto.ca/torontofun ஐப் பொர்மெயிடுங்கள் அல்லது 311ஐ அமையுங்கள். ரபொழுதுரபொக்கு
ரசமெத் ிட்ைம் (Recreation Service Plan) 2013-17, பற்றி ரைலும் ெொசிப்ப ற்கு,
toronto.ca/parks/engagement/serviceplan க்குச் ரசல்லுங்கள்.

உங்களுமைய ண்ணீர்க் கட்ைணம் : ற்குக் கட்ைணம்நீங்கள் எ
ரசலுத்துகிறீர்கள்?
ரகள்ெி: உங்களுமைய ண்னீர்க் குைொமய நீங்கள் ிறத் ல், ைலசலகூைத் ில்

ண்ணீர் அடித் ல்

ைற்றும் வீ ியிலுள்ள சது ெடிெத் ட்டுக்களினூடு ைமை ெடிந்ர ொடு ல், யொெற்றுக்கும் எது
ரபொதுெொனது?
ப ில்: உங்களுமைய ண்ணீர்க் கட்ைணத் ின் ஒரு பகு ியொக இந் ரசமெகள் எல்லொெற்றுக்கும்
நீங்கள் பணம் ரசலுத்துகிறீர்கள்.
ர ொறன்ர ொ நீர்ப்பிொிவுக்கு ஊைொக நகர் மூன்று பி

ொன ரசமெகமள ெைங்குகின்றது:

• ர ொறன்ர ொெின் 3.4 ைில்லியன் குடியிருப்பொளர்களுக்கும் ெர்த் கங்களுக்கும், ைற்றும் ரயொர்க்
பி ொந் ியத் ின் சில பகு ிகளுக்குைொன பொதுகொப்பொன குடி நீர்;
• ர ொறன்ர ொெின் 2.8 ைில்லியன் குடியிருப்பொளர்களுக்கும் ெர்த் கங்களுக்கும், ைற்றும் பீல்
பி ொந் ியத் ின் சில பகு ிகளுக்குைொன கைிவுநீர்ச் சுத் ிகொிப்பு; ைற்றும்
• ரைற்ப ப்பு ைற்றும் அடித் ள ரெள்ளத்ம க் குமறப்ப ற்கும் ைற்றும் சூைல் பொதுகொப்புக்குைொன
ரெள்ளநீர் முகொமைத்துெம்.
ரசொத்துெொியின் அடிப்பமையில், ர ொறன்ர ொ நீர்ச்ரசமெக்கு ஆ ொ ம் ரகொடுக்கப்பைெில்மல, ஆனொல்
குடியிருப்பொளர்களொலும் ெர்த் கங்களொலும் ரசலுத் ப்படும் ண்ணீர்க் கட்ைணத் ொல் முழுமையொக
நி ியளிக்கப்படுகின்றது. இந் ச் ரசமெகமள ெைங்குெ ற்கொக Toronto Water ெிொிெொன
உள்கட்டுைொணத்ம ப் ப ொைொிப்பதுைன், ினமும் 24 ைணி ரந மும் ெருைத் ின் 365 நொளும் பல
ரெறுபட்ை ரசமெநிமலயங்களில் ர ொைிற்படுகின்றது.
பணம் எங்கிருந்து ெருகின்றது (2013 ெ வுரசலவுத் ிட்ைத் ின்படி):
ர ொறன்ர ொ நகொின் குடியிருப்பொளர்களிைைிருந்தும் ெர்த் கங்களிைைிருந்தும் ண்ணீர்க் கட்ைணம்
மூலம் ரசகொிக்கப்படும் ெருைொனம்
ரயொர்க் பி ொந் ியத்துக்கொன ண்ணீர் ெிற்பமனயொல் ெரும் ெருைொனம்
ஏமனய பயன்படுத் ொளர்களின் கட்ைணத் ிலிருந்து ெரும் ெருைொனம் (உ+ம். ர ொைிற்சொமலக் கைிவு
ஒப்பந் ங்கள், ண்ணீம த் ற்கொலிகைொக மூடும் அல்லது முற்றொக மூடும் ரெண்டுரகொள்கள் (shut-on
ைற்றும் shut-off))

பணம் எப்படிச் ரசலெைிக்கப்படுகின்றது:
அமைப்மபப் ப ொைொித் ல் ைற்றும் புதுப்பித் ல் உள்ளைங்கலொன மூல ன ரெமல
தூய குடி நீம ெைங்க, கைிவுநீர்த்ர ொகு ிமயச் சுத் ிகொிக்க, ரெள்ள முகொமைத்துெத்துக்கு அமைப்மப
இயக்கு ல்

Toronto Water ஏற்கனரெயுள்ள உள்கட்டுைொனத்ம ப் ப ொைொிக்கவும் ிருத் வும் ைற்றும் ர மெயொன
இைங்களில் பு ிய உள்கட்டுைொனத்ம அமைக்கவும் ீெி ைொக ரெமல ரசய்கிறது இருந் ரபொ ிலும் .
எங்களுமைய அயலில் உள்ள ரபரும்பொலொன நக ொட்சிகளுைன் ஒப்பிடும் ரபொது இன்னும்
ர ொறன்ர ொெின் நீர் ெிமல குமறெொகரெ இருக்கின்றது அத்துைன் கனைொெின் பி ொன நக ங்களின்
கீழ் ெ ம்புக்குள் அது இருக்கின்றது.

toronto.ca/water

311 ர ொறன்ர ொ
குறிப்பிட்ை ரசமெக் ரகொொிக்மக பற்றிய இற்மறப்படுத் ல் இப்ரபொது ைின்னஞ்சல் அல்லது text ரசய் ி
மூலம் கிமைக்கின்றது.
311 ர ொறன்ர ொெின் ெமல ளத் ில் உள்ள னக்குத் ொரன உ வும் (self-serve) ெச ிமயப்
பயன்படுத் ி ஒரு ரசமெக் ரகொொிக்மகமய ஆ ம்பிக்கும் ெொடிக்மகயொளர்களுக்கு, ற்ரபொது
ைின்னஞ்சல் அல்லது text ரசய் ி மூலம் இற்மறப்படுத் மலப் ரபற்றுக்ரகொள்ளும் ர ொிவு உள்ளது.
நிமல பற்றிய இற்மறப்படுத் மல text ரசய் ி மூலைொன அறிெிப்பொகப் ரபற்றுக்ரகொள்ெ ற்கு,
ெொடிக்மகயொளர்கள் ஒரு ைின்னஞ்சல் முகெொி அல்லது ர ொமலரபசி எண்மண ெைங்குெ ன் மூலம்
"ப ிய" ரெண்டும்.
இந் த் ர ொிவுைனொன ரசமெக் ரகொொிக்மககள் உள்ளைக்குபமெ:
• ஒரு குைி அல்லது ரச ைமைந் வீ ி பற்றித் ர ொிெித் ல்
• வீ ியருரக உள்ள சது ெடிெக் கைிவுநீர் ட்டுக்களிலுள்ள (catchbasins) குப்மப கூளங்கள்
• ஒரு நமைபொம , பொலம் அல்லது வீ ியில் உள்ள சித் ி ம்
• கசியும் அல்லது ரச ைமைந்

ண்ணீர்க் குைொய்

இந் அறிெிப்புக்களுக்கொன ப ிமெச் ரசய்யும் ெொடிக்மகயொளர்களுக்கு ரபொறுப்பொன நக ப் பிொிவு
இற்மறப்படுத்தும். ரசமெக்கொன ரகொொிக்மகயின் ெமகக்கு ஏற்ப, பிொிவுகள் புலன்ெிசொ மண ரசய்யும்
ரபொது, அ ற்கொன பொிகொ ம் ரசய்யும் ரபொது ைற்றும் ரசமெக்கொன ரகொொிக்மகமயப் பூர்த் ி ரசய்யும்
ரபொது என ஒரு ெொடிக்மகயொளருக்கு மூன்று மு ல் ஆறு ெம யொன சுருக்கைொன “அறிெிப்புக்கள்”
ெ லொம்.
எல்லொ ெமகயொன ரசமெக் ரகொொிக்மககளும் ன்னியக்க அறிெிப்புக்கமளச் ரசய்ய ைொட்ைொது,
ஆனொல் பல ரசமெகளில், இந் ப் பு ிய ெச ி ொங்கள் ர ொிெித் பி ச்சிமன எப்ரபொது
ீர்க்கப்பட்ைது என்பம ெொடிக்மகயொளர்கள் அறிய உ வுகிறது. அமனத்துச் ரசமெக்
ரகொொிக்மககளிலும், அமெ எப்படி ஆ ம்பிக்கப்பட்டு இருந் ொலும், ஒரு ரசமெக் ரகொொிக்மகயின் நிமல
பற்றி ெிசொொிப்ப ற்கு 311 ஐ 24/7 அமைக்கும் ர ொிவு ெொடிக்மகயொளர்களுக்கு எப்ரபொதும் உண்டு.
ெொடிக்மகயொளர்கள் இமணயத் ிலும், toronto.ca/311 ல் சொிபொர்க்கலொம்.
311
toronto.ca/311

311@toronto.ca
@311toronto

கைிமெ அ ற்குொிய இைத் ில் ரபொடுங்கள் – ஒரு ைன்னிப்பும் ரெண்ைொம்!
ர ொறன்ர ொ குடியிருப்பொளர்கள்: உங்களுமைய வீட்டின் கைிவுப் ரபொருள்கமளப் பிொிப்ப ில் நீங்கள்
ரசய்யும் சிறப்பொன ரெமலக்கு ெொழ்த்துக்கள். உங்களுமைய ைீள்சுைற்சிப் ரபொருட்கமள
குப்மபயிலிருந்து பிொிக்க ரந ம் எடுப்ப ற்கும் ரச னப் ரபொருள்கமள பச்மசக் ரகொள்கலன்களில்
ரபொடுெ ற்கும் நன்றி. உங்களுமைய வீட்டுக்கு ரெளிரயயும் இந் ச் ரசய்முமறகமள எப்படி
ெிொிவுபடுத் லொம் என்ப ற்கு இர ொ சில உ ெிக் குறிப்புக்கள்.
வீ ியில் நிமனவூட்டிகள்
Street Furniture ிட்ைத் ின் ஒரு பகு ியொக, ர ொறன்ர ொெில் நகர் முழுெதும் கிட்ைத் ட்ை 6,000 ரபொது
இைத்துக்குொிய ரகொள்கலன்கள் உள்ளன. பல்ரெறு இைங்களில், அரனகைொக ரபொக்குெ த்துக்கொன
ங்குைிைங்கள், எல்மலப்படுத்தும் பூங்கொக்கள் ைற்றும் ரபொது இைங்களுக்கு அண்மையில் நீங்கள்
அெற்மறப் பொர்த் ிருப்பீர்கள். உங்களுமைய குப்மபமயயும் ைீள்சுைற்சிப் ரபொருள்கமளயும்
ரபொடுெ ற்கு அங்கு துமளகள் உள்ளன. மூடிமயத் ிறப்ப ற்கு கட்மையின் ைீது கொமல மெயுங்கள்,
பின்னர் சொியொன இைத் ில் உங்கள் உருப்படிமய எறியுங்கள். ரநருங்கிப் பொருங்கள். சிகர ட்
அடித்துண்டுகளுக்ரகன ஒதுக்கப்பட்டிருக்கும் ைற்ரறொரு சிறிய துெொ த்ம நீங்கள் கெனிக்கொைல்
ெிட்டிருக்கலொம். 2012 குப்மபகூள ஆய்வு ஒன்றின் முடிவுகள் அ ிகைொன சிகர ட் அடித்துண்டுகள்
நிலத் ில் இன்னும் எறியப்பட்டிருப்பம க் கொட்டுகின்றன. அெற்மறப் பொருங்கள். அெற்மறத் யவு
ரசய்து பயன்படுத்துங்கள்.
சிகர ட் அடித்துண்டுகள் குப்மபகூளங்கள் ஆகும். குப்மபகூளங்கள் ரசலவுக்கு ெைிெகுக்கின்றன.
ர ொறன்ர ொ நக சட்ை ெி ிப்படி, நகொின் அல்லது னியொர் ரசொத்து ஒன்றின் ைீது நீங்கள் ஒரு சிகர ட்
அடிக்கட்மைமய வீசுெது கண்டுபிடிக்கப்பட்ைொல் உங்கள் ைீது அப ொ ம் ெி ிக்கப்பைலொம்.
குப்மபகூளங்கமள சுத் ம்ரசய்ெ ற்கும் பணம் ரசலெொகின்றது. ஒரு ைன்னிப்பும் ரெண்ைொம் (No butts
about it)!
toronto.ca/garbage

அழுத்துங்கள், ஒதுக்குங்கள், ிருைணம் ரசய்யுங்கள்.
பு ிய இமணயச் ரசமெமயப் பயன்படுத்துெ ன் மூலம் ஸ்கொபர ொ, ரநொத் ரயொர்க், ரயொர்க் குடிமை
நிமலயங்களிலுள்ள ிருைண அ ங்குகமளப் ப ிவு ரசய்யலொம் அத்துைன் அெற்றுக்குப் பணம்
ரசலுத் லொம்.
இந் மூன்று குடிமை நிமலயங்களிலுள்ள ிருைண அ ங்கு ஒன்றுக்கொன அம ைணி ரந ப்
ப ிவுக்கொன ரசலவு $104 உைன் HSTம் ஆகவுள்ளது. ர ொடிகள் ஒரு ெைிபொட்டு
ெிமனமுமறயொளம யும் இ ண்டு சொட்சிகமளயும் அமைத்து ெ ரெண்டும். இைத்ம அலங்கொித் ல்
ைற்றும் இமச இமசத் ல் அனுை ிக்கப்படும்.
நக ைண்ைபத் ில் உள்ள அ ங்குகள் ற்ரபொது மூன்றொம்
ரநொில் ப ிவுரசய்யப்பை ரெண்டும்.
toronto.ca/marriage/chambers

ப்பின ொல் இயக்கப்படுகின்றன. அத்துைன்

ைமைநீர் ெடியும் குைொய்த் ர ொைர்மப கைிவுநீர்த் ர ொகு ியிலிருந்து நீக்கும்
கட்ைொயத் ிட்ைம்:
2ம் கட்ைத் ினருக்கு, இறு ித் ிக ி டிசம்பர் 3 பற்றிய நிமனவூட்டுமக
நகொின், ைமைநீர் ெடியும் குைொய்த் ர ொைர்மபக் கட்ைொயைொக நீக்கும் ிட்ைத் ின் 2ம் கட்ைத் ில் உள்ள
ரசொத்து உொிமையொளர்கள், டிசம்பர் 3, 2013 அளெில் அம நீக்கரெண்டும். மூன்று கட்ைங்கமளயும்
கொட்டும் ஒரு ெம பைத்துக்கு toronto.ca/water என்ற இமணயத் ளத்துக்குச் ரசல்லுங்கள்.
ைமைநீர் ெடியும் குைொய்த் ர ொைர்மப நீக்கல், கைிவுநீர்த் ர ொகு ியினுள் படிவுநீர் (ைமை அல்லது
உருகிய பனி) ரசல்ெம க் குமறக்கும். அது அடித் ள ரெள்ளத்துக்கொன அபொயத்ம க் குமறக்கும்
அத்துைன் நீொின்
toronto.ca/water
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த்ம ரைம்படுத்தும்.

2013 சமூகச் சுற்றுச்சூைல் ினங்களின் நிமறவு
ர ொறன்ர ொ நகர் னது 2013 சமூகச் சுற்றுச் சூைல் ினங்கள் பருெத்ம ஒக்ர ொபர் ஆ ம்பத் ில்
நிமறவு ரசய் து. ைீளப் பொெிக்கக்கூடிய, ைீள்சுைற்சிக்கு உட்படுத் க்கூடிய அல்லது அபொயக ைொன
ரபொருள்கமள இட்டுச் ரசல்ெ ன் மூலம், நிலம்கீழ்க் கிைங்குகளினுள் ரசல்லும் கைிெின் அளமெக்
குமறப்ப ற்கொன சந் ர்ப்பத்ம குடியிருப்பொளர்களுக்கு இந் த் ிட்ைம் ெைங்குகின்றது. உமைந்
பச்மசக் ரகொள்கலன்கமளயும் சமையலமறத் ர ொட்டிகமளயும் ைொற்றிக் ரகொள்ளும் ைற்றும்
சுற்றுப்புறத் ிட்ைங்கள் பற்றி அறியும் ர ொிவுகமளயும் இது ைக்களுக்கு ெைங்குகின்றது. சமூகச் சுற்றுச்
சூைல் ினங்கள், ஏப் லில் இருந்து யூமல ெம 35 நிகழ்வுகமள நைத் ியதுைன் 18,696
பங்குரகொள்பெர்கமளக் கெர்ந்துள்ளன. இச் ரசய்முமறயின் ரபொது 117,370 kg ைின்னணுெியல்
ரபொருள்களும் 232,185 kg வீட்டிலுள்ள அபொயக ைொன கைிவுகளும் ரசகொிக்கப்பைப்பட்டிருப்பதுைன்,
81,245 kg ைீளப்பொெிக்கக்கூடிய வீட்டுப் ரபொருள்கள் ைற்றும் கமல ைற்றும் மகெிமனப் ரபொருள்கள்
நிலம்கீழ் கிைங்குகளினுள் ரபொய்ச்ரசர்ெதும் டுக்கப்பைப்பட்டுள்ளது. அத்துைன் 430 kg உணவு
அன்பளிப்புக்கள் ரபறப்பட்ைன, 137 உ ைொக்கல் உபக ணங்கள் ெிற்பமன ரசய்யப்பட்ைன ைற்றும்
1,760,630 ர ொன்களுக்கும் அ ிகைொன உ ம் ெைங்கப்பட்ைது.
toronto.ca/environment_days

O’Connor சமூகத் ில் உணவும் ரெடிக்மகயும்
O’Connor சமூக நிமலயக் (1386 Victoria Park Avenue at O’Connor Drive) குடியிருப்பொளர்களுக்கொக,
யூன் 20ல், ர ொறன்ர ொ நகொின் பல பிொிவுகள் சமூக ரசொளப்ரபொத் ி ெொட்ைல் ஒன்மற நைொத் ின. சமூக
அங்கத் ெர்கமளச் சந் ிப்ப ற்கும், அந் ப் பகு ியிலுள்ள ரசயல்முமறப் பயிற்சிகமளயும்
ரசமெகமளயும் ெிளம்ப ப்படுத்துெ ற்குைொன ஒரு சந் ர்ப்பத்ம நக ப் பணியொளர்களுக்கு இந்
நிகழ்வு ெைங்கியது.
கிமைக்கும் இலெச ரசயல்முமறப் பயிற்சிகள் பற்றிய கெல்கமள குடியிருப்பொளர்களுக்கு
ெைங்குெ ற்கொக, Children’s Services, பூங்கொக்கள், ெனெியல் ைற்றும் ரபொழுதுரபொக்கு, ர ொறன்ர ொ
ரபொதுச் சுகொ ொ ம், சமூக அபிெிருத் ி, நி ி ைற்றும் நிர்ெொகம், ர ொறன்ர ொ ரெமலெொய்ப்பு ைற்றும்
சமூக ரசமெகள் ைற்றும் ர ொறன்ர ொ ரபொது நூலகம் என்பன உள்ளூர்ச் சமூக அமைப்புகளுைன்
கூட்டுச்ரசர்ந் ன.
இந் நிகழ்ெில் பங்குரகொண்ைெர்கள் கீழ்ெருென உள்ளைங்கலொக பல்ரெறுபட்ை ரசயற்பொடுகளில்
பங்ரகடுத் னர்:
• பிள்மளகளுக்கொன ஒரு இலெசைொன பல்ைருத்துெப் பொிரசொ மனச் சிகிச்மசயகம்
• Zumba, line dancing, ரயொகப்பியொசம் ைற்றும் tai chi ெகுப்புக்கள்
• பிள்மளப் ப ொைொிப்பு ைொனியங்கள், ஊட்ைச்சத்து, உைல்ொீ ியொன ரசயல்பொடுகள், பி செத் ிற்கு
முன்ன ொன, ஆ ம்பகொல குைந்ம ப் பருெ ைற்றும் குடும்ப ஆ

வு ிட்ைங்கள் பற்றிய கெல்கள்

• ெொசிப்பு ெட்ைங்கள் ைற்றும் நூலக அட்மைப் ப ிவு ைற்றும் ரகொமை ெொசிப்புத் ிட்ைங்களுக்கொன
சந் ர்ப்பங்கள்
• முகத் ில் ஓெியம், ண்ணீர் பலூன் ரசயல்பொடுகள் ைற்றும் ரெடிக்மக ரெளிப்புற ெிமளயொட்டுகள்
நக ப் பிொிவுகள், ங்களுக்குள்ளும் ைற்றும் சமூக அமைப்புக்களுைன் ர ொைர்ந்து கூட்டுச் ரசர்ந்துள்ள
ரபொது, நக ம் முழுெதும் உள்ள சமூகங்களில் உள்ள குடியிருப்பொளர்கள் ரைல ிகைொன சிறப்பொன
ிட்ைங்களுக்கும் ரசமெகளுக்குைொன அணுமகமய அனுபெிக்க முடியும்.
toronto.ca/services
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Exhibition Place –ெருைம் முழுெதுக்குைொன ைொநொடு ைற்றும்
சுற்றுலொக்களுக்கொன கனைொெின் இலக்கு
ஒவ்ரெொரு ெருைமும் 5.3 ைில்லியனுக்கும் அ ிகைொன ைக்கமளக் கெர்ந் ிழுக்கும், கனைொெின் ைிகப்
ரபொிய ரபொழுதுரபொக்கு இைம் Exhibition Place ஆகும். ெருைத் ின் ஒவ்ரெொரு ெொ மும் சமூக
நிகழ்வுகள், ெர்த் க நிகழ்ச்சிகள், ெிமளயொட்டு நிகழ்வுகள், ைொநொடுகள் ரபொன்றமெ 77-hectare
இைத் ிலுள்ள ெிருது ரபற்ற இைைொன Direct Energy Centre, Allstream Centre, BMO Field ைற்றும்
ஏமனய கட்ைைங்களில் நமைரபறுகின்றன. ெருைம் ர ொறும் நிகழும் 300 க்கும் ரைற்பட்ை
நிகழ்வுகளுைன், குறிப்பொக ெிமளயொட்டு, ரகொண்ைொட்ைங்கள், ரபொழுதுரபொக்கு, கலொச்சொ ம் ைற்றும்
சுற்றுலொ சொர்ந் ெற்றுைன், Exhibition Place ர ொறன்ர ொெினதும் ஒன் ொறிரயொெினதும்
ரபொருளொ ொ த் ின் ஒரு ஒருங்கிமணந் பகு ியொக உள்ளது.
ர ொறன்ர ொ சர்ெர ச பைகுக் கொட்சி, National Home Show, ர ொறன்ர ொ ெிமளயொட்டு வீ ர்கள்
கொட்சி, Honda Indy, Scotiabank ர ொறன்ர ொ கொிபியன் களியொட்ைம், ைற்றும் Canadian National
Exhibition ரபொன்ற ெருைொந் நிகழ்வுகள் ஒன் ொறிரயொ ஏொிக் கம ரயொ த் ில் நிகழ்கின்றன.
நூற்றுக்கணக்கொன கூட்டுத் ொபனக் கூட்ைங்கள், ைொநொடுகள் ைற்றும் ரந டி ெிமளயொட்டு
நிகழ்வுகளுைன், ரைல ிகைொக நிகழும் இந் நிகழ்வுகள், Exhibition Place ஐ ர ொறன்ர ொ நகொினதும்
ைொகொணத் ினதும் குறிப்பிைத் க்க ரபொருளொ ொ இயந் ி ைொக ைொற்றுகின்றன.
$4.6 ைில்லியனுக்கும் ரைலொன இலொபமுள்ள ஒரு இைைொக Exhibition Place இருப்பம 2012
கணக்கொய்வு ர ொிெித்துள்ளது. நகருக்கும் ைொகொணத்துக்கும் $400 ைில்லியன் பங்களிக்கும் Exhibition
Place ன் ரபொருளொ ொ த் ொக்கம் ரைலும் சொ கைொக இருக்கின்றது. பு ிய நிகழ்வுகள், கூட்ைங்கள்,
ைொநொடுகள் ைற்றும் கண்கொட்சிகளுக்கொன உத் ியியல் ிட்ைைிைலும், அெற்மறத் தூண்டும்
ரசயல்படுத்துமகயும், இந் ரெற்றிக்குக் கொ ணைொக உள்ளன. அர ரெமளயில் ரெற்றிக ைொன
Canadian National Exhibition ைற்றும் ரசலவு முகொமைத்துெப் ரபொறுப்பும் கூை இந் ரெற்றிக்குக்
கொ ணைொகின்றன.
சுற்றுச்சூைல் கட்ைைங்கள் ைற்றும் ரசயல்பொடுகளுக்கொன பு ிய கண்டுபிடிப்புகளில் உலகில்
முன்ணனியில் இருக்கிறது என அறியப்பட்ை Exhibition Place, ஏொிமுகப் புறத் ிலுள்ள,
பி ம்ைொண்ைைொன ெிமளயொட்டுத் ர ொகு ி உள்ளைங்கலொக, 400 ெிருந் ினர் அமறகள் ைற்றும் உயர்
நுட்ப ெச ிகளுைன் கூடிய, ெிடு ி X என்ற ஒரு பு ிய ைொநொட்டு ெிடு ிமய 2015 ல், ன்னுள்
ரசர்த்துக்ரகொள்கின்றது.
explace.on.ca

பி பல்யைொன நிலத்ர ொற்றக் கட்ைைக் கமலஞர்கள் ர ொறன்ர ொ
நீர்முகத்துக்குப் புத்துயிர்ப்புக் ரகொடுக்கின்றொர்கள்
ர ொறன்ர ொெின் நீர்முகத்துக்குப் புத்துயிர்ப்புக் ரகொடுப்ப ற்கொக உலகப் பி பல்யம் ரபற்ற சில
கட்ைைக் கமலஞர்கள் ரெமல ரசய்கிறொர்கள் என்பது உங்களுக்குத் ர ொியுைொ? ர ொறன்ர ொெின்
நீர்முகத் ின் சைீபத் ிய ரசய் ிட்ைங்களில் பல, நியூ ரயொர்க்கின் Brooklyn Bridge Park; ரபொஸ் னின்
Children’s Museum Park; நியூ ரயொர்க்கின் High Line Park; இலண்ைனின் Jubilee Gardens ரபொன்ற
உலகம் பூ ொவும் உள்ள பி சித் ி ரபற்ற ரசய் ிட்ைங்கமளச் ரசய் அர நிறுெனங்களொல்
ெடிெமைக்கப்படுகின்றன.
Corktown Common
Don Lands ரைற்கில் ரெகைொக ெளர்ந்துெரும் சமூகத் ில் முக்கிய பங்மக ெகிக்கெிருக்கும், Corktown
Common, நீர்முகத் ின் பு ிய பூங்கொ ஆகும். Michael Van Valkenburgh Associates, Inc., ஆல்
ெடிெமைக்கப்பட்ை இந் ப் பூங்கொ, மகெிைப்பட்ை ர ொைில்துமறத் ளத்ம , ஆர்ெமூட்டும்
பல்ரெறுெமகத் ிட்ைங்களினூைொக, ெருைம் முழுெதும் சுறுசுறுப்பொன, ைீள இயற்மகயொக்கப்பை ஒரு
ரபொது இைைொக ைொற்றியுள்ளது. ரெள்ளப் பொதுகொப்பு நிலெமைப்பின் ைீது புதுமையொன முமறயில்
நிமலநிறுத் ப்பட்டிருக்கும், Corktown Common நகருக்கு பி ம்ைிப்பூட்ைக்கூடிய கொட்சிமய
ெைங்குகிறது.
Queens Quay
Queens Quay- ர ொறன்ர ொெின் பி

ொன நீர்முக வீ ியின் புத்துயிர்ப்புக் கட்டுைொனம் நன்கு

நைக்கின்றது. West 8 + DTAHன், ெடிெமைபின் அடிப்பமையில் ர ொறன்ர ொ நீர்முகம் Queens Quay ஐ
உலகத் ிரலரய அைகொன அகலைொன நீர்முக வீ ியொக ைொற்றுகின்றது.
2015ல், பூர்த் ியொனதும், Queens Quay பி

ொன இைங்கமள நீர் ெிளிம்பினூைொக இமணப்பதுைன்,

பொ சொொிகள் ைற்றும் துெிச்சக்க ெண்டி ஓட்டுபெர்களுக்குப் பொதுகொப்பொன, உல்லொசைொன
நமைபொம கமள உருெொக்கும். அத்துைன் உள்ளூர்ெொசிகளுக்கும் ைற்றும் ெிருந் ினர்களுக்கும் ஒரு
ரபொருளொ ொ ொீ ியில் ப ப ப்பொன பகு ியொக இது ைொறும்.
Canada Square
Harbourfront Centre ன் ஒரு பமைய நிலக்கீழ்ைணல் ெொகனத் ொிப்பிைம் Canada Square, Ontario
Square ைற்றும் Exhibition Common ஆக ைொற்றப்பட்டுள்ளது – பு ிய ரபொது இைங்கள் நீர்முகத் ில்
உள்ளன. இந் ெடிெமைப்பு (Michael Van Valkenburgh Associates, Inc. ஆல் அமைக்கப்படும்)
அமசயும் Aspen ை ங்கள், ெியத் கு redwoods என்பன உள்ள 'சிறிய கொடுகள்' ைற்றும் கண்மண
கெரும் நக ம் ைற்றும் ஏொிக் கொட்சிகமளக் கொட்டுகின்றது. பு ிய நிலம்கீழ் ெொகனத் ொிப்பிைத் ின்

உள்கட்ைமைப்பு கூை ரெறும் ஒரு ரசயல்பொட்டுத் துண்ைொக ைட்டும் இருக்கெில்மல - இது, James
Carpenter எனும் ெிருது ரபற்ற கட்ைைக் கமலஞன்/ெடிெமைப்பொளொின் Light Cascade என
அமைக்கப்படும் ஒரு மூன்று ைொடி உயர்நிமல கமல துண்மை உள்ளைக்கியுள்ளது.
waterfrontoronto.ca

2014 நக ொட்சி ர ர் லுக்கொன ரெட்புைனுக்கமள
ரசய்யலொம்

னெொி 2 மு ல் ொக்கல்

கீழ்ெரும் அலுெலகங்களுக்கொக ரெட்புைனுக்கள் ொக்கல் ரசய்யப்பைலொம்:
• நக பி ொ
• நக சமப அங்கத் ெர்
• அறங்கொெலர், ர ொறன்ர ொ பி ொந் ியக் கல்ெிச் சமப
• அறங்கொெலர், ர ொறன்ர ொ பி ொந் ியக் கத்ர ொலிக்கக் கல்ெிச் சமப
• அறங்கொெலர், Conseil scolaire Viamonde
• அறங்கொெலர், Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud
ஒருெருக்குப் பின்ெரும் கு ிகள் இருந் ொல் அெர் அலுெலகத்துக்கு முன்ரைொைியப்பைலொம்:
• ஒரு கனைொக் குடியுொிமையொளர்
• குமறந் து 18 ெயது
• ர ொறன்ர ொ நகொின் ஒரு குடியிருப்பொளர், அல்லது ர ொறன்ர ொ நகொிலுள்ள ரசொத்து ஒன்றின்
உொிமையொளர் அல்லது ெொைமக ரகொடுப்பெர் (அல்லது ரசொத்து உொிமையொளர் அல்லது ெொைமக
ரகொடுப்பெொின் ெொழ்க்மகத் துமண)
• ெொக்களிக்க, அல்லது நக ொட்சிப் ப ெிக்கு ெ முடியொ படி சட்ைபூர்ெைொக மை ரசய்யப்பைொ ெர்
கு ிகள், ர மெகள் ைற்றும் பிற முக்கிய பி ச்சொ த் கெல்கள் பற்றிய ெிெ ங்கமளப் பொர்க்க, எைது
இமணயத் ளத்ம ப் பொர்மெயிடுங்கள் :
toronto.ca/elections

பனிக்கொலத் ில் வீ ிகமளயும் நமைபொம கமளயும் துப்பு ெொக
மெத் ிருத் ல்
பனி ெிை ஆ ம்பித் தும், ரபொக்குெ த்து இயங்குெம அனுை ிப்ப ற்கொக, முடிந் ளவு
ெிம ெொகவும்

ிறமையொகவும் துப்ப ெொக்கப்பட்ை வீ ிகள் இருப்பம ரய சொ

ிகளும்

துெிச்சக்க ெண்டி ஓட்டுபெர்களும் ெிரும்புகின்றனர். பொதுகொப்பொக நைப்ப ற்கு நமைபொம கள்
துப்பு ெொக்கப்பைல் பொ சொொிகளுக்கு அெசியம்.
பனி ெிை ஆ ம்பிக்க முன்ரப ர ொரறொன்ர ொ நகர் ரசயற்பை ஆ ம்பிக்கின்றது. ரபொக்குெ த்துச்
ரசமெகள் ைது உப்புக் கன க ெண்டிகமள ெிம வுசொமலகளுக்கும் பி ொன வீ ிகளுக்கும்
அனுப்புகின்றன. பி

ொன வீ ிகள் பூர்த் ியொன பின்னர உள்ளூர் வீ ிகளிலும் சந்துக்களிலும் உப்பு

இைப்படுகின்றது. இ ண்டு ரசன்றிைீற்றர்களுக்கு பனி குெியத்ர ொைங்கும் ரபொது,
ெிம வுசொமலகளில் பனி அமைவுகமள அகற்றல் நைக்கும். ஐந்து ரசன்றிைீற்றர்களுக்கு பனி
குெியத்ர ொைங்கும் ரபொது, பி ொன வீ ிகளில் பனி அமைவுகமள அகற்றல் நைக்கும். ரசயற்பொடு
முடியும்ெம க்கும் ெிம வுசொமலகளிலும் பி ொன வீ ிகளிலும் பனி அமைவுகமள அகற்றல்
ர ொைரும்.
பனிரகொட்டுெது நிற்கும் ரபொது, எட்டு ரசன்றிைீற்றர்களுக்கு பனி குெிந் ிருந் ொல், உள்ளூர்ப்
பொம களில் பனி அமைவுகமள அகற்றல் ஆ ம்பிக்கப்படும். பனி ெிழுந்து முடிந் பின்னர், ரபொதுெொக
14-16 ைணித் ியொலங்களில் உள்ளூர்ப் பொம களின் பனி அமைவுகமள அகற்றல் பூர்த் ியொகும்.
இயந் ி ம் மூலம் அகற்றப்பைக் கூடிய ொக இருக்கும், ெொகனப் பொம மய ைமறத் ிருக்கும்
பனிக்குெியல்கமளயும் நகர் அகற்றும். ரபொதுெொக, வீ ிகளின் பனி அமைவுகமள அகற்றப்பட்டு
ஒன்று மு ல் இ ண்டு ைணித் ியொலங்களின் பின்னர் ெொகனப் பொம மய ைமறத் ிருக்கும்
பனிக்குெியல்கள் அகற்றப்படும்.
நமைபொம களிலும் உள்ளூர் வீ ிகளிலும் இருக்கும் பனி, இயந் ி ம் மூலம் அகற்றப்பைக்கூடிய ொக
உள்ள ரபொது, எட்டு ரசன்றிைீற்றர்கள் பனி ெிழுந் பின்னர் நக த் ொல் அகற்றப்படும் ( னெொியிலும்
ரபப் ெொியிலும் ஐந்து ரசன்றிைீற்றர்கள்). நக மையத் ிலுள்ள ரசொத்து உொிமையொளர்கள்
ங்களுமைய நமைபொம களிலுள்ள பனிமய பனிப்புயல் முடிந்து 12 ைணித் ியொலத்துக்குள் அகற்ற
ரெண்டும்.
toronto.ca/transportation
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நொங்கள் எப்படிச் ரசயற்படுகின்ரறொம்?
எங்கள் ர ொறன்ர ொமெ எப்படி ரைம்படுத் லொம் என்பது பற்றிய உங்களுமைய சிந் மனகமள
எங்களுைன் பகிருங்கள்
இந் ச் ரசய் ிைைல், எங்கள் ர ொறன்ர ொ, பற்றிய அபிப்பி ொயத்ம குடியிருப்பொளர்களிைம் நகர்
ரகட்கின்றது. நீங்கள் என்ன நிமனக்கிறீர்கள் என்பம நொம் அறிய ெிரும்புகின்ரறொம். இம எப்படி
நொங்கள் முன்ரனற்றலொம்?
ஒரு சிறிய, இமணய ஆய்ரெொன்மற cityoftoronto.fluidsurveys.com/s/ourtoronto2013/ ல்
பூர்த் ிரசய்யுங்கள்.

Kamal Al-Solaylee 2013 Toronto Book Award ஐ ரென்றுள்ளொர்
இந் ெருை, 2013 ர ொறன்ர ொ புத் க ெிரும

னது memoir, Intolerable: A Memoir of Extremes

க்கொக Kamal Al-Solaylee ரபற்றுள்ளொர். Toronto Reference Library ல் ஒக்ர ொபர் 9ம் ிக ி நைந்
ெிருது ெிைொெில் Al-Solaylee இந் க் ரகள ெத்ம ப் ரபற்றொர். இவ் ெருைம், Toronto Book Awards ன்
39 ெருைப் பூர்த் ிமயக் குறிக்கின்றது . ர ொறன்ர ொ நக சமபயொல் 1974 ல், ஸ் ொபிக்கப்பட்ை Toronto
Book Awards ர ொறன்ர ொெின் சிருஷ்டிப்புகளொன இலக்கிய அல்லது கமலத் கு ியுள்ள புத் கங்கமள
எழு ிய எழுத் ொளர்களுக்கு ரகள ெம் ெைங்குகின்றது. இந் ெருைொந் ெிருதுகள் $15,000 ஐப் பணப்
பொிசொக ெைங்குகின்றன. இறு ிச் சுற்றுக்குப் ரபொகும் ஒவ்ரெொருெரும் $ 1,000 ரபறுகின்றனர், ைற்றும்
ைீ முள்ள பொிசு பணத்ம ரெற்றிரபறும் எழுத் ொளர் ரபறுெொர்.
Toronto Book Awards குழுெினர் ரெற்றியமைந் புத் கம் பற்றிக் கருத்தும எழு ியுள்ளனர்: “Kamal
Al-Solaylee, ஒரு ஓொினச் ரசர்க்மகயொள ொக, அெருமைய அ புக் குடும்பத்ம யும் கலொசொ த்ம யும்
ெிட்டு, சைய, சமூக அமையொளங்களிலிருந்து ெிடு மல ரபற்ற ஒரு ெொழ்மெ நொடிச் ரசல்லும் ரபொது
அனுபெிக்கும் உள்ைனக் ரகொந் ளிப்பு ைற்றும் உணர்ச்சிச் சிக்கல்கமள, ைனம ரநகிைமெக்கும்
ெண்ணத் ில் Intolerable சித் ொிக்கின்றது. ர ொறன்ர ொெில் அெர் ஒரு ஏற்புத் ன்மைமய, சமூகத்ம
ைற்றும் இைத்ம உணர்கிறொர். ைத் ிய கிைக்கின் மு ண்பொட்டின் பின்னணியில் அமைத்து, கடினைொன
ர ொிவுகமள அெர் ரசய்ய ரெண்டியிருந் ன் ெிமளெொக அெர் உணரும் இைப்பு ைற்றும் துக்க
உணர்மெ அெர் ர ளிெொகச் சித் ொித்துள்ளொர். இது ைனம க் கெரும் ெி த் ில், உணர்ச்சிபூர்ெைொக
எழு ப்பட்ை ெொழ்க்மகக் குறிப்பொக உள்ளது, அத்துைன் குடும்ப உறவுகளின் இயக்கெியமலயும்
அ சியல் ைற்றும் கலொச்சொ த் ொக்கங்கள் ஒருெருமைய ெொழ்க்மகமய ெடிெமைப்பது பற்றியும்
ஆ ொய்கிறது.”
இந் நிகழ்ெில் இறு ிச் சுற்றில் இருந் ைற்ற நொல்ெரும் கூை ரகள ெிக்கப்பட்ைனர். அெர்கள்
உள்ளைக்குபெர்கள்: Patrick Cummins (நிைல்பைங்கள்) ைற்றும் Shawn Micallef (எழுத்து)
அெர்களுமைய புமகப்பைம் எடுத் ல் பற்றிய ெிளக்க குறிப்புகளுைனொன புத் கத்துக்கொக, Full Frontal
T.O. (Coach House Books); Kevin Irie அெருமைய கெிம த் ர ொகுப்புக்கொக, Viewing Tom Thomson,
A Minority Report (Frontenac House Poetry); Aga Maksimowska அெவுமைய நொெலுக்கொக, Giant
(Pedlar Press); ைற்றும் Katrina Onstad அெவுமைய நொெலுக்கொக, Everybody has Everything
(McClelland & Stewart).
இந் ெிருதுகள் ைற்றும் ர ர்ந்ர டுக்கப்பட்ை புத் கங்கள் பற்றி நடுெர்கள் என்ன ரசொன்னொர்கள்
ரபொன்ற ரைல ிக ெிப ங்களுக்கு, பொர்மெயிடுங்கள் :
toronto.ca/book_awards

ர ொறன்ர ொ 2015 Pan Am ெிமளயொட்டுச் சின்னத்ம நீங்கள்
பொர்த் ீர்களொ?
யூமல, 2015 ல் Pan American ெிமளயொட்டும், ஆகஸ்ட் 2015 ல் Parapan American ெிமளயொட்டும்
ர ொறன்ர ொெில் நைப்ப ில் ர ொறன்ர ொ ரபருமை ரகொள்கிறது.
இந் க் ரகொமைகொலத் ில் நைந் ஒரு ரெடிக்மக நிமறந் நிகழ்ெின் ரபொது, ெிமளயொட்டின்
அ ிகொ ப்பூர்ெ சின்னைொன PACHI the Porcupine ஐ, எல்லொெயதுச் சிறுெர்களும் மு ல் மு ல்
ெ ரெற்றனர். ைொகொணம் முழுெதுைொன நிகழ்வுகளுக்கு எடுத்துச்ரசல்லப்படுெதும், ெிமளயொட்டுப்
பற்றி ைக்கமள உற்சொகமூட்டுெதுைொக, ரகொமை முழுெதும் PACHI சுறுசுறுப்பொக
மெக்கப்பட்டிருந் து.
PACHIன் 41 பி கொசைொன நிறமுமைய இறகுகள் (இந் Pan American ெிமளயொட்டில் பங்குரகொள்ளும்
நொடுகள் ஒவ்ரெொன்றுக்கும் ஒன்றொக) சிறப்பு குணங்கமளப் பி

ிநி ித்துெப்படுத்துகின்றன: ஆர்ெம்,

ஒத்துமைப்பு, உறு ிப்பொடு ைற்றும் சிருஷ்டிப்பு. னது உற்சொகம் ைிக்க யொர்ப்படுத் லொலும்
சுறுசுறுப்பொன ர ொற்றத் ொலும் ெிமளயொட்டின் ெலு எப்படிச் சமூகங்கமள ஈடுபொடு ரகொள்ளச் ரசய்யும்
என்பம யும், எப்படி ஒரு ஆர ொக்கியைொன ெொழ்க்மகமுமறமய ஊக்குெிக்கும் என்பம யும்
ெிளங்கப்படுத்துெம அெர் ரநசிக்கிறொர்.
இந் ச் சிறிய ஆள், 2015 ெிமளயொட்டுக்களில் நிகைப்ரபொகும் 51 ெிமளயொட்டுக்களில் ஒன்றில்
பிள்மளகள் ைற்றும் இமளஞர்கள் ஈடுபடுெம நிச்சயைொக ஊக்குெிப்பொர். உங்களுக்கு அருகில் உள்ள
ெிமளயொட்டுக்கமளக் கண்ைறிெ ற்கு toronto.ca/parks/prd/torontofun/index.htm ல் Live the Games
ஐப் பொர்மெயிடுங்கள்.
ஒவ்ரெொரு சமூகத் ிலும் Pan Am/Parapan Am உற்சொகத்ம க் ரகொண்டுெருெ ற்கொக,
ர ொறன்ர ொமெயும் Greater Golden Horseshoe area ஐயும் ர ொைர்ந்து PACHI சுற்றுலொச் ரசய்யும்
ரபொது உங்களுமைய அயலில் அெம ப் பொருங்கள். அெ து ிட்ைத்ம ர ர்ந்ர டுக்கவும் அல்லது
அெம உங்களுமைய நிகழ்வுக்கு toronto2015mascot.ca/appearances ல் அமைக்கவும்.
toronto.ca/panam2015

ர ொறன்ர ொ அெச கொல ைருத்துெ ரசமெகள், ைருத்துெ உ ெியொளர்
(Paramedic) ைற்றும் அெச கொல ைருத்துெத் ிற்கொக ஆட்கமள அனுப்புபெர்
(dispatcher) பட்ைப்படிப்புக்கமள ஒன்றுரசர்த்து ெைங்குகிறது
யூமல 19, ரெள்ளிக்கிைமை, ர ொறன்ர ொ அெச கொல ைருத்துெச் ரசமெகள் (EMS) மு ல்ெர் Paul
Raftis, ரகள ெ மு ல்ெர் Major-General Richard Rohmer ைற்றும் மெத் ியசொமலக்குப் ரபொெ ற்கு
முன்பொன ைருத்துெத்துக்கொன Sunnybrook Centre இயக்குனர் Dr. Richard Verbeek ஆகிரயொர்
ர ொறன்ர ொ EMS மலமையகத் ில் ஒரு பட்ைைளிப்பு ெிைொமெ நைொத் ினொர்கள். இருபத் ி ஐந்து
ைருத்துெ உ ெியொளர்கள் ைற்றும் ஆறு அெச கொல ைருத்துெத்துக்கொக ஆட்கமள அனுப்புபெர்கள்
ங்களுமைய ர ொள் முத் ிம கள் ைற்றும் சொன்றி ழ்கமள குடும்பத் ெர்களும் நண்பர்களும்
கலந்துரகொண்ை அந் நிகழ்ெில் ரபற்றுக்ரகொண்ைொர்கள்.
பு ிய ரெமலயொட்கள் பல்ரெறுபட்ை கலொச்சொ ங்களிலிருந்தும் கல்ெிப் பின்புலங்களிலிருந்தும்
ெந்துள்ளொர்கள். ஆங்கிலம் ரபசுெதுைன் சிலர், பி ஞ், ஸ்பொனிஷ், ஷ்ய, ரபொர்த்துக்ரகய, ரகொொிய,
ஃபொர்சி, இத் ொலிய, ஹீப்ரு ைற்றும் ெியட்னொைிய ரைொைிகமளச் ச ளைொகப் ரபசுெொர்கள். அெர்கள்
உயிொியல், சமூகெியல், ந ம்பியல் ைற்றும் ைனி உைலியக்கெியல் உள்ளைங்கலொன பல்ரெறு ெமக
இளைொணிப் பட்ை ொொிகள்.
ைது பல்கமலக்கைக கல்ெியுைன், ஒவ்ரெொரு ைருத்துெ உ ெியொளரும் இ ண்டு ஆண்டு கல்லூொிப்
படிப்மபயும், ீெி ைொன நொன்கு ெொ , ர ொறன்ர ொ EMS ஆற்றுப்படுத் ல் பயிற்சிமயயும் நிமறவு
ரசய்துள்ளொர்கள்.
பு ிய ரெமலயொட்களுக்கொன அெருமைய குறிப்பும யில், செொலொக அமைெதுைன் சொ மனரசய்யும்
உணர்மெக் ரகொடுத்து அெர்களது ைனம நிமறக்கக்கூடிய ஒரு ரகள ெைொன ரபொதுச் ரசமெத்
ர ொைில் ெொழ்க்மகமயத் துெங்கும் அெர்கள் அ ிர்ஷ்ைசொலிகள் என்று பட்ை ொொிகளுக்கு அெர்
நிமனவூட்டினொர். நிபுணத்துெம் ைற்றும் இ க்க உணர்வுைன் அெர்கள் ெைங்கும் அெச ைருத்துெ
ரசமெயொல் ஒருெொின் ெொழ்க்மக நிகழ்வுகளின் ரபொக்கில் ொக்கத்ம ஏற்படுத் க்கூடிய ைது
ஆற்றமலப் பற்றி பட்ை ொொிகள் ரபருமை ரகொள்ள ரெண்டுரைன்றும் அெர் ரசொன்னொர்.
பட்ை ொொிகள் அமனெரும் யூமல 20 ல் இருந்து ர ொறன்ர ொ குடியிருப்பொளர்கள் ைற்றும்
ெிருந் ினர்களுக்குச் ரசமெ ரசய்யத் ர ொைங்கியுள்ளனர்.
torontoems.ca

Winterlicious ெருகின்றது!
இப்ரபொது, இ ன் 12ெது ெருைம், ர ொறன்ர ொவுக்கு ைிகவும் பிடித் சமையற்கமலக் ரகொண்ைொட்ைம்,
Winterlicious, கிட்ைத் ட்ை 200 உணெகங்களில், ை ிய, இ வு உணவுப் பட்டியல்களில்,
முன்நியைிக்கப்பட்ை உணவுகமள, குறிப்பிட்ை ெிமலகளில் ெைங்குகின்றது.
குறிப்பிட்ை ெிமலகளில், முன்நியைிக்கப்பட்ை உணவுகள் (Prix Fixe) ெிளம்ப மும், சமையற்கமல
நிகழ்வுகளின் ர ொைரும் னெொி 31 மு ல் ரபப் ெொி 13, 2014 ெம நிகழும். ர ொறன்ர ொெின் சில
சிறந் உணெகங்களொலும் நிகழ்ெிைங்களொலும் நைொத் ப்படும் பல்ரெறு சமையல்ெமககமளக்
கொட்டும் ஈடுஇமணயற்ற, நுமைவுச்சீட்டுள்ள சமையற்கமல அனுபெங்கமள சமையற்கமல நிகழ்வுகள்
ர ொைர் ெைங்குகின்றது.
சமையற்கமல நிகழ்வுகள் ர ொைருக்கொன நுமைவுச்சீட்டுக்கள், டிசம்பொில், உங்களுமைய அன்பளிப்புத்
ர மெகளுக்கொக, சொியொன ரந த் ில் ெிற்பமனக்கு ெருகின்றன. குறிப்பிட்ை ெிமலகளில்,
முன்நியைிக்கப்பட்ை உணவுகளுக்கொன ஒதுக்கீடுகள் னெொி நடுப்பகு ியில் ஆ ம்பிக்கின்றன.
toronto.ca/winterlicious

நடுத் பிள்மளப்பருெத் ினருக்கொன பொைசொமலக்கு முன்பும் பின்புைொன
ரசயல்முமறப்பயிற்சிகள்
ஆறுக்கும் 12 ெயதுக்கும் இமைப்பட்ை ெயதுள்ளெர்கமள நடுத்

பிள்மளப்பருெத் ினர் எனலொம்.

ெொழ்க்மகயின் இந் முக்கிய பருெத் ிலுள்ள பிள்மளகளின் ைனநல, சமூக ெிருத் ியில், கைந் சில
ெருைங்களொக அ ிக அக்கமற கொட்ைப்படுகின்றது. இந் ஆறு ெருை கொலத் ில், பிள்மளகள்
ங்களுமைய பிள்மளப்பருெத் ில் இருந்து இளமைப்பருெத்துக்கு ைொறும் நிமலைொற்றத் ிற்கு உ வும்
முக்கிய புொி ிறன் ைற்றும் சமூகத் ிறன்கமள ெிருத் ி ரசய்கின்றனர். பிள்மளகளுமைய ெளர்ச்சியில்
பொைசொமலக்கு முன்பும் பின்புைொன ரசயல்முமறப்பயிற்சிகள் ஒரு முக்கிய பங்மக ெகிக்கலொம்.
பொைசொமலக்கு முன்பும் பின்புைொன ரசயல்முமறப்பயிற்சிகள், கல்ெி சொர்ந் ைற்றும் ஒருெருக்கு
ஒருெொிமைரயயொன ிறன்கமள ரைம்படுத் வும், அெர்களின் ைீ முள்ள ெொழ்க்மகயில் ொக்கத்ம
ஏற்படுத் க்கூடிய னிப்பட்ை ஆர்ெங்கமள அெர்கள் ஆ ொயவும், பிள்மளகளுக்கு உ ெிரசய்கின்றன..
சில ரசயல்முமறப்பயிற்சிகள், அெர்கள் ிறமை கொட்ைக்கூடிய பொைங்களில் கெனம் ரசலுத்துெ ன்
மூலம் அல்லது அெர்களுமைய முழுமையொன ிறமன அமையெிைொைல் அெர்கமளத் டுக்கும்
மைகமளக் கைக்க உ ெி ரசய்ெ ன் மூலம், பிள்மளகள் ங்களுமைய கல்ெிசொர்ந் ஆற்றுமகயில்
ைனம ஒருமுகப்படுத் ெைிெகுக்கின்றன. ஏமனய ரசயல்முமறப்பயிற்சிகள் ெொழ்க்மக பூ ொவுைொன
ரபொழுதுரபொக்கொக அல்லது முழுரந த் ர ொைில் ெொழ்க்மகயொகக் கூடிய னிப்பட்ை ஆர்ெங்கமள
அெர்கள் ஆ ொய்ெ ற்கு, பிள்மளகளுக்கு ெைிெகுக்கின்றன. பொைசொமல ைற்றும் வீட்டிலிருந்து
ரெறுபட்ை அமைப்புகளில் பிள்மளகள் ைற்றும் ரபொியெர்கமளச் சந் ிப்ப ன் மூலம் ஒருெருக்கு
ஒருெொிமைரயயொன முக்கிய ிறமனயும் பிள்மளகள் ெிருத் ிரசய்கின்றொர்கள் .
toronto.ca/children/middlechildhood

அறிமுகப்படுத்துகிரறொம்: ர ொறன்ர ொ ஆ ம்பகொலக் கற்றல் ைற்றும்
பிள்மளப் ப ொைொிப்புச் ரசமெகள்
ெொழ்க்மகயில் உள்ள ரபருைளவு ெிையங்கமளப் ரபொல, ஆ ம்பகொலப் பிள்மளப்பருெக் கற்றல்
துமறயும் எப்ரபொதும் ைொறிக்ரகொண்ரை இருக்கிறது. சைீபகொலம் ெம யில், பிள்மளப் ப ொைொிப்பு இது
ொன் எனக் கரு ப்பட்ைது: ரபற்ரறொர்கள் / பொதுகொெலர்கள் ரெமலயில் அல்லது பொைசொமலயில்
இருக்கும் ரபொது பிள்மளகள் பொதுகொப்பொக இருப்ப ற்கொகப் பிள்மளகமளக் கெனித் ல்.
பொைசொமலக்கு முன்பொன ெருைங்கள் ஒரு பிள்மளயின் ஆர ொக்கியத் ிற்கும் நல்ெொழ்வுக்கும்,
அெர்களது ெொழ்க்மகயின் எ ிர்கொல ரெற்றிக்கும் ைிகவும் பங்களிப்பு ஆற்றுெம , கொலங்களினூைொக
சொன்றுகள் கொட்டியுள்ளன.
ஒரு பிள்மள பொைசொமலக்குள் நுமையும் முன்ரப கற்றல் ர ொைங்குகிறது என்பம நிரூபிக்கும்
ெமகயில் பிள்மளப் ப ொைொிப்புச் சூைல் பொிணொை ெளர்ச்சியமைந்துள்ளது. இம அங்கீகொிக்கும்
ெமகயில், நக ொட்சிப் பிள்மளப் ப ொைொிப்புச் ரசமெகள் னது ரபயம ர ொறன்ர ொ ஆ ம்ப கற்றல்
ைற்றும் பிள்மளப் ப ொைொிப்புச் ரசமெகள் என ரபயர் ைொற்றம் ரசய்கின்றது. இந் ப் ரபயர் ைொற்றம்
நைக்கும் ரபொது, 50 க்கும் ரைற்பட்ை பிள்மளப் ப ொைொிப்பு நிமலயங்களில் குடும்பங்கள் அர சிறந்
ரசயல்முமறப்பயிற்சிகமளயும் ஆ

மெயும் ங்களுமைய பிள்மளகளுக்கு ர ொைர்ந்தும் ரபறுெொர்கள்.

ெருகின்ற ைொ ங்களில், ரபயர் ைொற்றத்ம க் கொட்ைக்கூடிய ொக நிமலயங்களின் ரபயர்ப்பலமககள்
புதுப்பிக்கப்படும்.
toronto.ca/children/TELCCS

ர ொறன்ர ொ சந்ம கொட்சியகத் ில் Smart Address ிறக்கின்றது
Smart Address: Art Deco, Style Moderne ைற்றும் ர ொறன்ர ொெிலுள்ள அெர்களுமைய
சைகொலத் ெர்கள், 1920 ைற்றும் 1930 களில் ெடிெமைக்கப்பட்ை புதுமையொன கட்ைைங்கள் மூலம்
நகொின் கட்ைைக்கமல ெ லொற்மற ஆ ொய்ந்து, ர ொறன்ர ொ சந்ம க் கொட்சியகக் கண்கொட்சியில்
அெற்மற ரெளிப்படுத்துகின்றொர்கள்.
ரபொருக்கிமையொன கொலத் ில், இந் நகொின் கட்ைமைப்பு எப்படி ஆக்கபூர்ெைொன ைொற்றம் ரபற்றது
என்பம Smart Address, கறுப்பு ைற்றும் ரெள்மள நிறப் புமகப்பைங்கள் ைற்றும் ஆெணக்கொப்பகப்
ரபொருட்கள் மூலம் கொட்டுகின்றது.
Sterling Tower ைற்றும் Concourse Building ரபொன்ற பல ர ொறன்ர ொ கட்ைைங்களில் உள்ள ெளைொன,
துடிப்பொன Art Deco ெடிெங்களின் உயிர்ப்பொன பயன்பொட்டிலும், எ ிர்கொலத் ிற்குொிய, ைிகச்சிறிய
பி கொசைொன நிறங்களும் ரகத் ி கணி உருெங்களும் உள்ள (Moderne) ெடிெத் ிலும் இந் ைொற்றம்
ர ொிகின்றது.
நக த் ின் சில சிறந் கட்ைைக்கமலப் பொ ம்பொியத்ம , அெற்றின் உண்மையொன ெடிெங்களில்
கண்கொட்சி ரெளிப்படுத்துகிறது. சைீப கொலங்களில், இந் அமையொளக் கட்ைமைப்புகள் சில,
புதுப்பிப்புொீ ியொன ைறுசீ மைப்புக்கு உட்பட்டிருக்கின்றன. புகழ்ரபற்ற நம்பிக்மகயொன சீ மைப்புக்கு
ஒரு எடுத்துக்கொட்ைொக , College Park, 7ெது ைொடியில் உள்ள Carlu நிகழ்வு இைம் உள்ளது,
இந் க் கண்கொட்சி, ஒன் ொறிரயொ கட்ைைக்கமலப் பொதுகொப்பகத் ின் ஆ ம்பமும், ரபொிய கிமளயுைொன
ர ொறன்ர ொ கட்ைைக்கமலப் பொதுகொப்பகத்துைன் இமணந்து யொொிக்கப்பட்ைது. கண்கொட்சி ைற்றும்
கொட்சியகம் பற்றிய ரைல ிக ெிப ங்கள் கிமைக்குைிைம்:toronto.ca/culture/the_market_gallery

Scotiabank nuit blance க்கொக ர ொறன்ர ொ ர ருக்களில் ி ளொன ைக்கள்
ஒவ்ரெொரு ெருைமும் ர ொறன்ர ொெின் Scotiabank Nuit Blanche ன்மன ெிஞ்சுகிறது, இந்
ெருைத் ின் எட்ைொெது நிகழ்வும் இ ற்கு ெி ிெிலக்கல்ல, சிகர்கள், மு ன் மு ல் பொர்த் ெர்கள் ைற்றும்
ெிைர்சகர்கள் ரபொன்ரறொொின் ஆ ெொ ைொன ெிைர்சனங்கமள ரபற்றுள்ளது.
ஒக்ர ொபர் 5/6 இ வுகளில், உட்புறத் ிலும் ரெளிப்புறத் ிலும் நைந் , இ வு முழுெதுைொன இலெசக்
ரகொண்ைொட்ைத் ில் சைகொலக் கமலமய அனுபெித் படி, எல்லொ ெய ிலுமுள்ள கமலப் பிொியர்களும்
ர ொறன்ர ொ ர ருக்கமள ெலம்ெந் ொர்கள். இந் நிகழ்வு, குறிப்பிைத் க்க ரபொருளொ ொ த் ொக்கத்ம
ெைங்கியதுைன் ஒரு உலகளொெிய கெனத்ம ர ொறன்ர ொவுக்குக் ரகொடுத்து, நக த்துக்கு
ரெளியிலிருந்து ெந் பல ெிருந் ினர்கமள ைீண்டும் ெ ெமைத் ிருந் து.
இந் ெருைத் ின், ரசகொிக்கப்பட்ை மூன்று கண்கொட்சிகள்– "Off to a flying start," "PARADE" ைற்றும்
"Romancing the Anthropocene" – ஒவ்ரெொன்றும் அெற்றின் அளவு, கம , ரசயலொக்கம் மூலம்,
பொர்மெயொளர்கமள அடிக்கடி கெர்ந்து ஈர்த்து, ஒவ்ரெொருெருக்கும் ஏர ொ ஒன்மற ெைங்கியது.
அரனகைொன னிப்பட்ை ரசயற் ிட்ைங்கள் ர ொறன்ர ொவுமைய ொக இருந் ன அத்துைன்
இமளஞர்களொல் உருெொக்கப்பட்ை ைனம க்கெரும் மூன்று னிப்பட்ை ரசயற் ிட்ைங்கமள
உள்ளைக்கியிருந் ன. Scotiabank's கமல நிறுெல், Inspired Night, கொட்சியில் பொர்மெயொளர்கமளப்
பங்குரகொள்ளச் ரசய் ன் மூலம் அ ன் ரபரும்ெி ொனத் ிம களில் அமனெொினதும் முழுமையொன
உணர்வுகமளக் மகப்பற்றிக்ரகொண்ைது. எல்லொ நிறுெல்களும், கமல, பொர்மெயொளர்கள் ைற்றும்
ரபொது இைங்களிமைரய எந் த் மையுைில்லொைல், நக ம் இ ெில் உயிர்ப்புைன் இருக்கும் ரபொது
ைட்டுரை ெ க் கூடிய சமூகத் ின் ஒரு னித்துெைொன உணர்வுக்குப் பங்களிப்புச் ரசய் ன.
இதுெம , அ ிகம் ரபசப்பட்ை ஒரு சிறப்பம்சம், Scotiabank Nuit Blanche க்ரகன சிறப்பொகச்
ரசய்யப்பட்ை, உலக புகழ்ரபற்ற சீனக் கமலஞர் Ai Weiweiன் Forever Bicycles ன் ஒரு பு ிய ப ிப்பு
ஆகும். Nathan Phillips Squareல், நீடிக்கப்பட்ை கொலத் ிற்கு கொட்சிக்கு மெக்கப்பட்டிருக்கும் இது,
இந் ச் ரசய் ிட்ைத் ின் இன்றுெம க்குைொன ஒரு ைிகப்ரபொிய ப ிப்பு ஆகும், அத்துைன் இது மு ல்
ைமெயொக ரெளிரய நிறுெப்பட்டுள்ளது. 3.144 ைி ிெண்டிகமளக் கொட்டும், மூன்று ைொடிகள்
உய த் ில் இருந் இந் ச் சிற்பம் பொர்ப்ப ற்கு முழுமையொன ஒரு ெிந்ம யொக இருந் து.
Scotiabank Nuit Blanche 2014

ிட்ைங்கள், அடுத் ெருைத்துக்கொன ரசகொிப்புக்கள் ெிம ெில்

எ ிர்பொர்க்கப்படுகின்றன என்ற அறிெிப்புைன் ஏற்கனரெ நன்றொக நைந்துரகொண்டிருக்கின்றன.
scotiabanknuitblanche.ca

Cavalcade of Lights ல் நெம்பர் 30 ல் முழுக் குடும்பத்துக்குைொன ரெடிக்மக
நெம்பர் 30, சனிக்கிைமை, Nathan Phillips Square ர ொறன்ர ொவுக்குப் பிடித் ைொன ரகொண்ைொட்ைத்ம
ைீளவும் நைத்துகிறது, இலெசைொன இ வு – Great Gulf ெைங்கும் Cavalcade of Lights.
இயக்குனர் Wade O. Brown மலமையில் அமனத்து நட்சத் ி குழுவுைன் பல்ரெறுெி ைொன
ெிடுமுமற ெிருப்புக்களுைன் கொட்சி ஆ ம்பைொகின்றது. சிறப்பு ெிருந் ினர்களொன Cold Specks ைற்றும்
Tyler Shaw ஆகிரயொர் குழுெில் பின்னர் ரசர்ந்து ரகொள்ெொர்கள்.
Cold Specksன் அறிமுக ஆல்பைொன I Predict A Graceful Expulsion, ரகள ெைிக்க Polaris Music Prize
ஆகத் ர ொிவுரசய்யப்பட்டுள்ளது. இது இந் கனைொக் கமலஞருக்கு Juno ெிருதுக்கு ரபயம ச் சிபொொிசு
ரசய்துள்ளதுைன் உலகம் முழுெதும் பொ ொட்மையும் ரபற்றுக் ரகொடுத்துள்ளது. அெ து ஆத்ைொர்த் ைொன
கு ல், ர ொைர் கும்பல் ொளங்கள் ைற்றும் எளிய இமசத் ர ொிவுகளொல் பொர்மெயொளர்கள்
அெெிைைிருந்து ெிலக முடியொைலிருக்கும். 2012ல், MuchMusic Covers ரபொட்டியில் ஏமனய 13,000
ரபம த் ர ொற்கடித்து B.C. பூர்வீகெொசி Tyler Shaw ரெற்றிரபற்றொர். அன்றிலிருந்து அெர் உருெொக்கி
ெரும் ஒரு ஆர்ெமுள்ள சிகர் ளம், அெ து மு ல் பொைலொன “Kiss Goodnight,” சிறந் 25 பொைல்களுள்
ஒன்றொக ெ வும் அது நிமறய ெருைொனத்ம ப் ரபற்றுத்

வும் அெருக்கு உ ெியுள்ளது.அெருமைய

“By My Side,” என்ற பு ிய னிப்பொட்டும் ஒளிப்ப ிவும் இப்ரபொது உச்ச ெிற்பமனயில் உள்ளது.
இங்குள்ள உற்சொகமூட்டும் ஒரு பனிக் கட்டி ெமளயம், புதுெருைத்துக்கொன ெைமையொன பின் ரநொக்கி
எண்ணல் ைற்றும் ை த்துக்கும் முழு இைத்துக்குைொன ைொய ெிளக்குகள் யொவும், பி ைிப்பூட்ைக்கூடிய.
ெொனரெடிக்மகக் கொட்சிக்கு ெைிெகுக்கும். இமெ எல்லொெற்றுைனும் நிமனெில் மெக்கக் கூடிய ஒரு
அசொ ொ ண இ வு உங்களுக்குக் கிமைக்கும்.
toronto.ca/special_events

சுற்றுச்சூைல் கூம ஊக்கத் ிட்ைம்
ர ொறன்ர ொெில் பசுமை ைற்றும் Cool Roofs க்கு ைொனியங்கள்
• குடியிருப்பு
• மகத்ர ொைில்
• ெர்த் கம்
• நிறுெனம்
ர ொறன்ர ொெில் உள்ள கட்ைைங்களில் பசுமை அல்லது cool roofs நிர்ைொணிக்க ர ொறன்ர ொ நகர்
ைொனியம் ெைங்குகிறது.
சுற்றுச் சூைல்- கூம கள் சக் ிப் பொெமனமயயும் கொலநிமல ைொற்றத்துக்குப் பங்களிக்கும்
ைொசுரெளிரயற்றங்கமளயும் குமறக்க உ வுகின்றன.
பச்மசக் கூம ைொனியம்
$75 / m2 மு ல் அ ிகபட்சத் ர ொமகயொக $100,000
கீழ்ெருெனெற்றில் பச்மசக் கூம கள் ரபொடுெ ற்கு ைொனியங்கள் கிமைக்கும்:
 ஏற்கனரெயுள்ள கட்ைைங்கள்;
 ரைொத்
ளப்ப ப்பு 2,000 m2 க்கு குமறெொன பு ிய கட்ைைங்கள்;
 அமனத்துப் பு ிய ைற்றும் ஏற்கனரெ இருக்கும் ர ொறன்ர ொ ரபொது ைற்றும் னியொர்
பொைசொமலச் சமபக் கட்ைைங்கள்.
Cool Roof ைொனியங்கள்
ஏற்கனரெயுள்ள கூம க்குப் பூச்சுப் பூச $2 / m2 அல்லது
பு ிய கூம ரைன்பைலத்துக்கு $5 / m2 அ ிக பட்சத் ர ொமக $50,000 ெம
ஏற்கனரெ இருக்கும் அமனத்துக் கட்ைைங்களுக்குைொன cool roofs க்கு ைொனியங்கள் கிமைக்கும்.
ரைலும் அறியுங்கள் அத்துைன் இமணயத் ில் ெிண்ணப்பியுங்கள்: toronto.ca/livegreen/ecoroofs

ைின்–இற்மறப்படுத் ல்களுக்குப் ப ியுங்கள்
ரசய் ி ரெளியீடுகள், ஊைக ஆரலொசமனகள் ைற்றும் பிற நக த் கெல்கமளப் ரபற
நக ச் ரசய் ி ரெளியீடுகள், ஊைக ஆரலொசமனகள், ைற்றும் ஏமனயத் கெல்கள் பற்றிய
இற்மறப்படுத் ல்கமள ன்னியக்கைொன ைின்னஞ்சல்கள் அல்லது ரசய் ியூட்ைம் மூலம் ரபற
ர ொறன்ர ொக் குடியிருப்பொளர்கள் ப ிவு ரசய்யலொம்.Twitterலும் toronto.ca/e-updates பொருங்கள்.

