
 
 

 

 

24 ਮਈ 2017 

ਸਥਾਨ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰ ੋ
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਪਹ ੁੰ ਚਯਗੋ ਪਾਰਕਕੁੰ ਗ 'ਤ ੇਕਿਆਨ ਦ ੇਕਰਹਾ ਹ ੈ 

 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਅੱਜ, ਕਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮ ਕਹੁੰ ਮ ਸ਼ ਰੂ ਕੀਤੀ ਕਜਸਦਾ ਕਿਸ਼ਾ ਹੈ “Respect the Space” (ਸਥਾਨ ਦਾ 
ਆਦਰ ਕਰੋ) ਅਤੇ ਇਹ ਡ੍ਰਾਈਿਰਾਂ ਨੂੁੰ  ਪਹ ੁੰ ਚਯੋਗ ਪਾਰਕਕੁੰਗ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਆਨ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੇਕਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। 28 ਮਈ 
ਤੋਂ 2 ਜੂਨ ਤੱਕ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸੈਸ ਅਿੇਅਰਨੈਸ ਿੀਕ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਹ ੁੰ ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹਫਤਾ) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਇਸ ਮ ਕਹੁੰਮ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ 
ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਕ ਪਹ ੁੰ ਚਯੋਗ ਪਾਰਕਕੁੰਗ ਕੋਈ ਕਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬ੍ਲਕਕ ਇਹ ਅਸਮਰਥਤਾਿਾਂ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਸਾਨੀ 
ਨਾਲ ਕਸਟੀ ਕਿੱਚ ਘ ੁੰ ਮ-ਕਫਰ ਸਕਣ। 
 

ਅਗਲੇ ਕ ਝ ਮਹੀਕਨਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਚੋਣਿੇਂ ਪਹ ੁੰ ਚਯੋਗ ਪਾਰਕਕੁੰਗ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਦਖਾਈ ਦੇਣ ਿਾਲੇ ਕਰਮਾਈਡਂ੍ਰਾਂ, ਕਕਮਉਕਨਟੀ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਦ ੇਿੀਡ੍ੀਓ 
ਸ ਨੇਕਹਆਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡ੍ੀਆ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੈਨਲਾਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਗੂਕਰਣ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸ ਨੇਹਾ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ। 
 

ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਮੀਕਟੁੰਗ ਕਿੱਚ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਪੈਟ ਫੋਰਕਟਨੀ (Pat Fortini) ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਕਦੱਤਾ ਕਕ ਪਹ ੁੰ ਚਯੋਗ ਪਾਰਕਕੁੰ ਗ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੁੰ , 
ਕਦਖਾਈ ਦੇਣ ਿਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਕਦਖਾਈ ਦੇਣ ਿਾਲੀਆਂ, ਿੱਖ-ਿੱਖ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਮਰਥਤਾਿਾਂ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦ ਆਰਾ ਿਰਕਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦਖਾਈ ਦੇਣ 
ਿਾਲੀ ਅਸਮਰਥਤਾ ਉਹ ਹ ੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਅਕਤੀ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਨ ਿਰਤਦਾ ਹੈ, ਕਜਿੇਂ ਕਕ ਿਹੀਲਚੇਅਰ ਜਾਂ ਿਾਕਰ। ਕਦਖਾਈ ਨਾ ਦੇਣ ਿਾਲੀਆਂ 
ਅਸਮਰਥਤਾਿਾਂ ਕਿੱਚ ਸੁੰਿੇਦੀ ਜਾਂ ਬ੍ੌਕਿਕ ਅਸਮਰਥਤਾਿਾਂ ਅਤੇ ਕਸਹਤ ਸਬ੍ੁੰ ਿੀ ਸਮੱਕਸਆਿਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਕਸੇ ਕਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਤ ਰਨ ਦੀ 
ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੁੰ  ਸੀਕਮਤ ਕਰ ਕਦੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਹ ੁੰ ਚਯੋਗ ਪਾਰਕਕੁੰ ਗ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੁੰ  ਿਰਤਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। 
 

ਮ ੱ ਖ ਗੱਲਾਂ 
 ਓਨਟੈਰੀਓ ਕਿੱਚ ਸੱਤ ਕਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਿਅਕਤੀ ਨੂੁੰ  ਕਕਸੇ ਕਕਸਮ ਦੀ ਅਸਮਰਥਤਾ ਹੈ। ਕਜਿੇਂ-ਕਜਿੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਿਿਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਕ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਕਿੱਚ ਇਹ ਸੁੰ ਕਖਆ ਿੱਿ ਕੇ ਪੁੰਜ ਕਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਿੇਗੀ। 
 ਜਦਕਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕਿੱਚ ਪਹ ੁੰ ਚਯੋਗ ਪਾਰਕਕੁੰਗ ਸਬ੍ੁੰ ਿੀ ਉਲੁੰ ਘਣਾਿਾਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਅਜੇ ਿੀ ਕਾਫੀ ਕਜ਼ਆਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਕਪਛਲੇ ਕਤੁੰ ਨ 

ਸਾਲਾਂ ਕਿੱਚ 3,400 ਪਾਰਕਕੁੰਗ ਕਟਕਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ 

 ਕਜਨਹ ਾਂ ਕੋਲ ਪਰਕਮਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੁੰ  ਪਹ ੁੰ ਚਯੋਗ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਾਰਕਕੁੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਿੇਂ ਇਹ "ਕ ਝ ਹੀ ਕਮੁੰਟਾਂ" 
ਲਈ ਹੋਿੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ "ਜਲਦੀ ਿਾਲਾ ਕੁੰ ਮ" ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਿੋ  

 ਪਹ ੁੰ ਚਯੋਗ ਪਾਰਕਕੁੰਗ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਡ੍ਰਾਈਿਰਾਂ ਨੂੁੰ  ਪਹ ੁੰ ਚ ਲਾਂਘੇ 'ਤੇ ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬ੍ਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੀਲੀਆਂ 
ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਕਨਸ਼ਾਨਾਂ ਿਾਲਾ, ਪਹ ੁੰ ਚ ਲਾਂਘਾ ਅਸਮਰਥਤਾਿਾਂ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੁੰ  ਿਾਿੂ ਸਥਾਨ ਕਦੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਿਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉੱਤਰ 
ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਸਕਣ 

 ਕਕਸੇ ਪਹ ੁੰ ਚਯੋਗ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਪਰਕਮਟ ਿਾਲੇ ਕਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੁੰ  ਆਪਣੇ ਡ੍ੈਸ਼ਬ੍ੋਰਡ੍ ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਕਿੁੰ ਡ੍ਸ਼ੀਲਡ੍ 'ਤੇ ਆਪਣਾ 
ਪਰਕਮਟ ਪਰਦਰਕਸ਼ਤ (ਕਡ੍ਸਪਲੇ) ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕਦਖਾਈ ਦੇਿੇ 

 ਜਦੋਂ ਪਰਕਮਟ ਿਾਰਕ ਸਿਾਰੀ ਹੋਿੇ, ਤਾਂ ਪਹ ੁੰ ਚਯੋਗ ਪਾਰਕਕੁੰਗ ਸਥਾਨ ਨੂੁੰ  ਕਸਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਿਰਕਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਰਕਮਟ ਿਾਰਕ ਿਾਹਨ 
ਕਿੱਚ ਸਫਰ ਕਰ ਕਰਹਾ ਹੋਿੇ 

 

ਹਿਾਲਾ 
ਜਦੋਂ ਕਨਿਾਸੀ ਅਤੇ ਮ ਲਾਕਾਤੀ ਪਹ ੁੰ ਚਯੋਗ ਪਾਰਕਕੁੰਗ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਕਜ਼ਆਦਾ ਕਿਆਨ ਰੱਖਣਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੂੁੰ  ਇੱਕ ਿਿੇਰੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਿਾਲਾ ਸ਼ਕਹਰ 
ਬ੍ਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਕੱਠੇ ਕੁੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ - ਕਾਉਂਸਲ, ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੁੰਗਠਨ, ਅਤੇ ਜਨਤਾ - ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਉਦੇਸ਼ ਬ੍ਾਰੇ 
ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ, ਸ ਤੁੰ ਤਰਤਾ ਅਤੇ ਮਾਣ ਨੂੁੰ  ਿਿਾਉਣ ਕਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।  



 
 

 

- ਕਾਉਂਸਲਰ ਪੈਟ ਫੋਰਕਟਨੀ, ਕਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਅਕਸੈਸੀਕਬ੍ਕਲਟੀ ਐਡ੍ਿਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿੱਚ ਕਾਉਂਸਲ ਪਰਕਤਕਨਿੀ 
 

ਕਲੁੰ ਕ  
 VIDEO:Accessibility for Life - #RespectTheSpace (ਿੀਡ੍ੀਓ: ਕਜ਼ੁੰ ਦਗੀ ਲਈ ਪਹ ੁੰ ਚਯੋਗਤਾ - #ਸਥਾਨ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ) 
 City of BramptonAccessible Parking (ਕਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਪਹ ੁੰ ਚਯੋਗ ਪਾਰਕਕੁੰਗ)  

 

-30- 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿੱਡ੍ਾ ਸਚੋ ਕਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲਭਕਿੱਖ ਲਈ ਕਤਆਰ ਸੁੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਕ ਸਾਡੇ੍ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕਿੱਚ ਿਾਿਾ, ਨੌਜਿਾਨ ਅਤੇ ਕਿਕਿਿਤਾ ਸਾਨੂੁੰ  ਿੱਖਰਾ 
ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਨਿੇਸ਼ ਨੂੁੰ  ਉਤਸ਼ਾਕਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸ਼ਿ-ਕਿਆਪੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੁੰ  ਅੱਗੇ ਿਿਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡ੍ਾ ਦੇ ਨਿੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸ ਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਕਿੱਚ ਸਕਥਤ ਹਾਂ। 
ਅਸੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਕਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਕਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਕਹਣ ਅਤ ੇਕੁੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਕਿੱਚ ਮਾਣ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਅਕਜਹਾ ਜ ਕੜ੍ਆ ਹਇੋਆ ਸ਼ਕਹਰ 
ਬ੍ਣਨ ਲਈਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੂੁੰ  ਅੱਗੇ ਕਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋਸਭ ਨੂੁੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਿਾਲਾ, ਬ੍ੇਬ੍ਾਕ ਅਤੇ ਨਿੀਨਤਾਕਾਰੀਹੋਿੇ। ਸਾਨੂੁੰ  Twitter ਅਤੇ Facebook'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।www.brampton.ca'ਤੇ ਹੋਰ 
ਜਾਣੋ। 

 
 

 
ਮੀਡ੍ੀਆ ਸੁੰ ਪਰਕ 

ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਕਡ੍ਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡ੍ੀਆ ਕੋਆਰਡ੍ੀਨੇਟਰ 

ਕਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca 

https://www.youtube.com/watch?v=sUuiH6IELag
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http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Accessibility/Pages/Parking.aspx
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