
FLEMO	FARM	ஃப்ளெமோ		சமுதாய பண்ணை உங்களை வரவேற்கின்றது. 

FLEMO	 FARM ஃப்ளெமோ பண்ணை என்பது டொரன்டோ மாநகரின் 

வடகிழக்குப் பகுதியில், அரை ஏக்கர் நிலப்பரப்பில், Flemingdon	 Park 

பிளமிங்டன் பார்க்கில், அமைந்திருக்கும், நகர்புறச் சமுதாய விவசாய 

பண்ணை.  இது, நகர்ப்புறத்தில் வாழும் மக்களுக்குச் சொந்தமான, 

மக்களால் உருவாக்கப்படுகின்ற விவசாய நிலப்பரப்பு கட்டமைப்புகளில் 

மற்றுமொரு மகத்தான மைல்கல் திட்டம். 
 
	

FoodShare ஃபுட் ஷேர்	 மற்றும்  fhc Flemingdon Health Centre 
ஃபிளமிங்டன்	சுகாதார	மையத்தின்	ஒரு கூட்டு முயற்சி 
	

FLEMO	FARM	ஃப்ளெமோ	பண்ணையில் நடைபெறும்	நிகழ்வுகள். 

பண்ணையின் ஒரு பாதியில், மாநகரத்தில் பரந்து விரிந்திருக்கும், லாப 
நோக்கமற்ற FoodShare ஃபுட் ஷேர்	 நிறுவனத்தின் ஊழியர்களால், 
தன்னார்வ திட்டத்தின் கீழ்,  சுற்றுப்புற குடியிருப்பாளர்களின் 
உதவியோடு உணவுப் பயிர்கள் பயிரிடப்பட்டு அறுவடை செய்யப்படும்.  
விளைவிக்கப்பட்ட பொருட்கள் Flemingdon	 Park பிளமிங்டன் பார்க் பகுதி 
மக்களிடம் விநியோகிக்கப்படும். 
 
பண்ணையின் மற்றொரு பகுதி, பண்ணையைச் சுற்றியுள்ள சமுதாயத்தைச் சார்ந்த 
குறும் பண்ணை விவசாயத்தில் ஈடுபடும் ஐந்து (5) தொழில் முனைவோருக்காக 
அர்ப்பணிக்கப்படும். 
 
நீங்கள் உணவு உற்பத்தியில் ஆர்வம் உடையவர் எனில், உங்கள் 
சமுதாயத்தைச் சார்ந்த மக்களுக்குப் புதிதாக, அன்றாடம் உற்பத்தி 
செய்யப்பட்ட உள்ளூரில் விளைவிக்கப்பட்ட விளை பொருட்களை 
விநியோகிப்பதில் பங்கெடுக்க விருப்பமுடையவர் எனில், பகுதி நேர 
வருமானம் ஈட்டக்கூடிய எங்களின் சமுதாய உழவர் திட்டத்தில் உடனடியாக 
இணையுங்கள். 
	

தங்களின் தொடர்ச்சியான கவனத்திற்கு: 	

எங்களின் வழக்கமான திட்டமிடப்பட்ட நிகழ்ச்சிகள், பயிற்சிப்பட்டறைகள், 
மேலும்  சிறியவர் மற்றும் பெரியவர்களுக்கான சுற்றுலாக்கள் ஆகியவற்றைத் 
தொடர்ந்து பாருங்கள். 
 
	

FLEMO	FARM	ஃப்ளெமோ பண்ணை	என்பது என்ன?	



FLEMO	 FARM	 ஃப்ளெமோ	 பண்ணை என்பது,	 the	 CITY	 OF	 TORONTO	 தி	 சிட்டி	 ஆஃப்	
டொரொன்டோ,	 WESTON	 FAMILY	 FOUNDATION	 வெஸ்டன்	 குடும்ப	 அறக்கட்டளை,	 PARK	
PEOPLE	பார்க்	பீப்பிள்,	மற்றும்	LIVE	GREEN லைவ்	கிரீன்	அமைப்புகளின்	ஆதரவுடனும்,	
Flemingdon Health Centre ஃபிளமிங்டன்	 சுகாதார	 மையம்	 மற்றும்	
FoodShare ஃபுட்	ஷேர்	 நிறுவனங்களின்	கூட்டு	முயற்சியாலும்	உருவாகியுள்ள	
சமுதாய	 விவசாயப்	 பண்ணை	 ஆகும்.	 	 2015-16	 ம்	 ஆண்டு,	 The Ontario Trillium 
Foundation தி ஒன்டாரியோ ட்ரில்லியம் நிதியம், இந்த பண்ணைக்கு	
ஆரம்பகால	சமுதாய	திட்டமிடலுக்கான	நிதி	உதவியை	வழங்கி	உள்ளது. 
 
காய்கறிகள் மற்றும் பழப் பயிர்களை வளர்க்க உதவும் நீரியல் தடங்களைப் 
உருவாக்கும் சமூக ஈடுபாடு மற்றும் தொழில் முனைவோர் மேம்பாட்டுத் 
திட்டத்திற்கு, The CITY	OF	TORONTO	தி	சிட்டி	ஆஃப்	டொரொன்டோ	மற்றும்	TORONTO	
URBAN	 GROWERS	 டொரொன்டோ நகர்ப்புற விவசாயிகள் நிறுவனங்கள் 
ஒத்துழைப்பு நல்கி வருகின்றன. இந்த முன்மாதிரி முயற்சிக்குத் 
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இரண்டு இடங்களில் Flemingdon	Park பிளமிங்டன் பார்க்கும் 
ஒன்று. 
 
FLEMO	 FARM	 ஃப்ளெமோ பண்ணையை, இயங்கு திறனும் நிலைத்தன்மையும் 
கொண்ட பண்ணையாகவும், மக்களுக்குச் சொந்தமான ஒரு சமுதாய 
இடமாகவும் உருவாக்க, இப்பண்ணையின் சுற்றுப்புறத்தில் வாழும் 
உறுப்பினர்களைக் கொண்ட வழிநடத்தும் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
நீங்கள்! ஆம்.  நீங்களும் இப்பண்ணையைச் சார்ந்தவரே.  உங்களுடன் 
இணைவதற்கு நாங்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றோம் 
	
	
மேலும் அறிந்து கொள்ள 
	
சமூக விவசாயியாக விண்ணப்பிக்க  அல்லது தன்னார்வத் தொண்டராக பதிவு 
செய்ய:  www.flemofarm.ca 
 
பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம் அல்லது ட்விட்டரில் எங்களைப் பின்தொடர: 
@FlemoFarm	
	
கேள்விகள், கருத்துகள் அல்லது விசாரணைகளுக்கு: flemofarm@gmail.com 
 
Mussarat:	
முசாரத்: 
சமூக சுகாதார பணியாளர், Flemingdon Health Centre ஃப்ளெமிங்டன் 
சுகாதார மையம் - 647-465-0567 
	
Carl	
கார்ல் 
ஃப்ளெமோ பண்ணை ஒருங்கிணைப்பாளர், FoodShare ஃபுட்	ஷேர் 
416-363-6441 x211 
	


