
 
 

 

 

 2017مئی  24

  گنجائش کا خیال رکھیں

 ہے  برامپٹن توجہ مبذول کروا رہا کا خیال رکھنے کے حوالے سےقابل رسائی پارکنگ 

 
کے نام سے ایک آگاہی مہم کا آغاز کر دیا ہے جس میں ڈرائیور " گنجائش کا خیال رکھیں"سٹی آف برامپٹن نے آج  -برامٹن، آن 

حضرات پر زور دیا جائے گا کہ وہ قابِل رسائی پارکنگ کا دھیان رکھیں اور اس کا احترام کریں۔ رسائی کے حوالے سے قومی 
ن چالئی جانے جون تک جاری رہے گا، کے دورا 2 -مئی  28جو ( National Access Awareness Week)آگاہی کے ہفتے 

والی مہم میں اس بات پر زور دیا جائے گا کہ قابل رسائی پارکنگ ایک استحقاق نہیں ہے بلکہ یہ معذوریوں کے حامل افراد کی 
 ایک ضرورت ہے تاکہ وہ شہر میں آسانی سے حرکت کر سکیں۔

 

ہانیوں، کمیونٹی کے اراکین کے ویڈیو اگلے چند مہنیوں کے دوران، منتخب شدہ قابل رسائی پارکنگ کے مقامات پر بصری یادد
  پیغامات، سوشل میڈیا اور دیگر ذرائع کے ساتھ ساتھ عملی نفاذ کے ذریعے اس پیغام کو پھیالیا جائے گا۔

 

کونسل کی آج کی میٹنگ کے دوران، کونسلر پیٹ فورٹینی نے اس بات پر روشنی ڈالی کی پارکنگ کے قابل رسائی مقامات کو 
دینے والی، دونوں اقسام  نہی دکھائریوں کے حامل افراد استعمال کرتے ہیں، جن میں دکھائی دینے والی اور کئی طرح کی معذو

کی معذوریاں شامل ہیں۔ دکھائی دینے والی معذوریاں وہ ہوتی ہیں جن میں کوئی شخص سہارے کے لیے کوئی چیز استعمال 
نے والی معذوریوں میں حسیاتی یا ادراکی نقائص شامل ہیں اور صحت کے کرتا ہے، مثالا وہیل چیئر یا واکر وغیرہ۔ دکھائی نہ دی

ایسے مسائل جن کی وجہ سے معذور شخص زیادہ دور تک چل نہیں سکتا۔ ایسے تمام لوگ قابل رسائی پارکنگ کے مقامات 
  استعمال کرنے کے اہل ہیں۔

 

 سرخیاں  یکلید

  اونٹیریوں میں سات میں سے ایک شخص کسی نہ کسی شکل میں معذور ہے۔ آبادی کی عمر میں اضافے کے ساتھ، یہ
 سال کے دوران یہ تعداد بڑھ کر پانچ میں سے ایک ہو جائے گی۔ 20توقع کی جا رہی ہے کہ اگلے 

  برامپٹن میں پارکنگ کے قابل رسائی مقامات کی خالف ورزیوں کے رویوں میں کمی واقع ہو رہی ہے جبکہ پچھلے
 پارکنگ ٹکٹس کا اجراء پھر بھی ایک لمحہ فکریہ ہے۔   3,400تین سال کے دوران 

  ان مقامات پر قابل رسائی مقامات کے لیے پرمٹ نہ رکھنے والے خواتین و حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ
 کے لیے بھی گاڑی پارک نہ کریں " مختصر عرصہ"یا " چند منٹ"

  قابل رسائی مقامات کے ساتھ ُجڑی ہوئی پارکنگ کی جگہ پر گاڑی پارک کرنے والے ڈرائیورز کو قابل رسائی
معذور  پارکنگ کے بغلے راستوں پر بھی گاڑی پارک نہیں کرنی چاہیے۔ پیلے رنگ کی دھاریوں والے بغلی راستے

 لوگوں کو پارکنگ میں گاڑی لگانے اور نکالنے کے لیے اضافی جگہ فراہم کرنے کے لیے ہوتے ہیں

  قابل رسائی مقامات پر گاڑی پارک کرنے کے لیے پرمٹ رکھنے والے حضرات کو چاہیے کہ وہ پرمٹ کو اپنے ڈیش
 بورڈ یا اگلے شیشے پر واضح طور پر لگائیں 

 سی صورت میں استعمال کی جا سکتی ہے جب پرمٹ کا ر ہو، تو قابل رسائی پارکنگ اُ اگر پرمٹ کا حامل شخص مساف
 حامل شخص خود اس گاڑی میں سفر کر رہا ہو

 

 اقتباس

اگر رہائشی اور سیاح خواتین و حضرات پارکنگ کے قابل رسائی مقامات کا زیادہ خیال رکھیں گے، تو برامپٹن کو ہم ایک زیادہ 
مل کر ہی اس اہم فریضہ کے  -کونسل، کاروبار، کمیونٹی تنظیمیں اور عوام  -یں۔ مل کر کام کرنے سے شاندار شہر بنا سکتے ہ

بارے میں آگاہی بڑھا سکتے ہیں اور ہر طرح کی معذوریوں کے حامل افراد کو احترام، خودمختاری اور عزت بخشی جا سکتی 
 ہے۔ 

 نمائندہ کے کمیٹی ایڈوائزی ایکسیسبلٹی برامپٹنز آف سٹی فورٹینی، پیٹ کونسلر    -
 



 
 

 

 لنکس 

 VIDEO:Accessibility for Life - #RespectTheSpace 
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ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے  برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔

یابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم می کامعلیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عال
ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط  متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔

  www.brampton.caیہاں مزید جانیں . فیس بکاور  ٹویٹریں شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں فالو کر

  

 
 
 

 

 میڈیا کنٹیکٹ

 نتالی سٹوگڈل

 میڈیا کوآرڈینیٹر

 سٹی آف برامپٹن
905.874.3654   |

natalie.stogdill@brampton.ca 

https://www.youtube.com/watch?v=sUuiH6IELag
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