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کے ذریعے برامپٹن کے متعدد رہائشیوں کی خدمات کا اعتراف بلٹی ایوارڈز ایکسیس ساالنہ برامپٹن کے پہلے
 کیا گیا

 
اور ایک مقامی ہاکی ٹیم میں ایک چیز مشترک ہے: ان  شاپایک سپورٹس کوچ، کپ کیک  سے تعلق رکھنے والےبرامپٹن  –برامپٹن، آن 

بلٹی ف برامپٹن کے پہلے ساالنہ ایکسیسبنانے میں مثالی کامیابیوں کے لیے سٹی آ با اختیارسب کو معذور افراد کی معاونت کرنے اور 
ٹورٹینا  ازمیں منعقد کیے گئے ایک استقبالیہ میں، جینیفر اینڈریڈ، کرسٹینشتہ روز سٹی ہال ذخراج تحسین پیش کیا گیا۔ گایوارڈز کے ذریعے 

 گولڈ ٹیم کو ان کے ایوارڈز پیش کیے گئے۔ MDجیٹ پ آئی این سی اور برامپٹن ہاکی م  شا
 

الے سے آگاہی وصول کنندگان کا تعین معذور افراد کے لیے رسائی کے اقدامات میں سبقت لے جانے، معذور افراد کے لیے رسائی کے حو
پھیالنے، معذور افراد کے لیے موزوں کسٹمر سروس فراہم کرنے، معذور افراد کو کمیونٹی میں شرکت کرنے میں مدد دینے کے لیے مواقع 

 فراہم کرنے اور مالزمت کے مساوی مواقع فراہم کرنے جیسے شعبوں میں ان کے کردار کی بنیاد پر کیا گیا تھا۔  
 

سپیشل اولمپکس برامپٹن چیپٹر میں فعال طور پر شامل ہیں۔ انہوں نے کھیلوں کے ا و، ججینیفر اینڈریڈ کو پیش کیا گیاڈ کمیونٹی ممبر ایوار
ذریعے اتھلیٹس کو تربیت اور معاونت فراہم کرنے میں مدد کی ہے، ان کا اعتماد بڑھانے میں مدد کی ہے اور باالآخر کمیونٹی میں ان کی 

 یا ہے۔شمولیت بڑھانے کا پرچار ک
 

گیا ہے، جو ایک منفرد کپ کیکری ہے، جو معذوری کے حامل افراد کو  ے حق میںسٹیناز ٹورٹینا شاپ آئی این سی کبزنس ایوارڈ کر 
امل دیگر افراد کے لیے و کی جانب سے اپنی چھوٹی بیٹی کرسٹینا اور ڈأون سنڈروم کے حوسے مواقع فراہم کر رہی ہے۔ میری ل  مالزمت ک
قسم کی صالحیتیں رکھنے والے افراد کو تسلیم کرنے اور ان  ہرہے اور  کاربند" پر وی بیک ٹو ایڈووکیٹیہ دکان اپنے مقولے " بنائی گئی

 جاری ہے۔ بیکری کا کامکی حمایت کے ہدف کو ذہن میں رکھ کر 
 

فعال طور پر آگاہی پیدا کرتے ہیں اور  گولڈ ٹیم نے ٹیم کے لیے کمیونٹی ممبر ایوارڈ جیتا۔ ٹیم کے اراکین MDجیٹ برامپٹن ہاکی م 
معذوریوں کے حامل افراد کی صالحیتوں کی حمایت کرتے ہیں۔ وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ آپ کے لیے ان کی ٹیم کا رکن ہونے کے 

 لیے برف پر کھیلنا ضروری نہیں ہے۔
 

فارم سٹی کی گی۔ نامزدگی  جائیںمیں بند  وسطستمبر کے  جبکہ گی میں کھلیں 2019بلٹی ایوارڈز کے لیے نامزدگیاں اگست ایکسیس 2019 
 میں سٹی ہال میں دستیاب ہوں گی۔ 2019گرما  موسم کاغذی نقولاس کی ویب سائیٹس پر پوسٹ کیے جائیں گے اور 

 
 اقتباسات

 
ان تمام لوگوں نے  ۔پرجوش ہیںتحسین پیش کرنے کے لیے بلٹی ایوارڈ کے جیتنے والوں کو خراج "ہم اپنے اب تک کے پہلے ایکسیس

بنانے اور ان کی زندگیوں کے معیار کو بہتر بنانے میں زبردست عزم ظاہر کیا ہے۔ ان کی مسلسل  با اختیارمعذوری کے حامل افراد کو 
 کر رہی ہیں۔"فراہم کوششیں ہم سب کو ترغیب دالتے ہوئے تمام لوگوں کے لیے مساوی مواقع فراہم کرنے میں مدد 

 نڈا جیفریمیئر ل -
 

مشکالت کو جتنا زیادہ  ی۔ ہم بحثیت ایک کمیونٹی ان ک"معذوریوں کے حامل افراد کے لیے پراعتماد اور خودمختار طریقے سے رہنا اہم ہے 
بلٹی ایوارڈز جیتنے والوں ر شامل ہو سکیں گے۔ ہمارے ایکسیسفعال او مساوی طور پرگے، وہ لوگ ہمارے شہر میں یں ختم کرہو سکے 

صالحیتوں کو تسلیم کرنے سے، ہر  معذور افراد کی ہے کہ درست مواقع پیدا کر کے اور معذوریوں پر توجہ دینے کی بجائے ابت کیاثنے 
 ہو سکتا ہے۔"پیدا کسی کے لیے ایک روشن مستقبل 

 پیٹ فورٹینی، سٹی کونسلر اور ایکسیسبلٹی ایڈوائزری کمیٹی کونسل ممبر -
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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  ہے۔برامپٹن بڑا سوچ رہا 

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
م 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۔ ہ

 پر مزید جانیں۔ ww.brampton.caw پر فالو کریں۔ انسٹاگراماور  فیس بک، ٹوئٹرشہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں 

 

 میڈیا کنٹیکٹ

 کرسٹین شرما
 میڈیا کوآرڈینیٹر
 سٹی آف برامپٹن

905.874.2880  |christine.sharma@brampton.ca 
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