
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે  

સીટી ઓફ બ્રમે્પટનની દસ સગવડોન ેકોમ્પમ્લિમને્ટરી (મફત) રરક હને્સને ફાઉન્ડશેન એક્સમે્પસમ્પિમ્પિટી 

સર્ટિરફકશેન રટેટિંગ્સ મળશ ે

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરરયો (ઓક્ટોિર 1, 2020) – સીટી ઓફ બ્રેમ્પટનના દસ સ્થળોને Rick Hansen Foundation Accessibility 

Certification™ (RHFAC - રરક હને્સને ફાઉન્ડેશન એક્સેમ્પસમ્પિમ્પિટી સર્ટિરફકેશન) પ્રોગ્રામ મારફતે મ્પિલ્ડિંગ એક્સેમ્પસમ્પિમ્પિટીનો 

સ્નેપશૉટ મેળવવા પસિંદ કરવામાિં આવ્યા છે. આ કોમ્પમ્લિમેન્ટરી RHFAC રેટટિંગ્સ મેળવીન,ે સીટી પસિંદ કરેિી ઇમારતોના સુિભ 

(પ્રવેશયોગ્ય) સ્તરોની સમજશ ેઅને ભામ્પવ પ્રવેશ સુિભ સધુારાઓ ઓળખી કાઢશે. 

દસ પસિંદ કરેિી સગવડોમાિં સામેિ છે: 

• િેસ્ટર િી. મ્પપયરસન મ્પથયેટર 

• ધી રોઝ મ્પથયેટર 

• POA કોટિહાઉસ 

• ગૉર મૅડોસ કમ્યુમ્પનટી સેન્ટર એન્ડ િાઇબ્રેરી 

• કાસી કૅમ્પિૅિ કમ્યુમ્પનટી સેન્ટર 

• સીટી હૉિ (City Hall) 

• BFES એપરટેસ એન્ડ મેઇન્ટનેન્સ ફેમ્પસમ્પિટી 

• બ્રેમ્પટન ગટૅવ ૅટર્મિનિ  

• બ્રેમિી ટ્રામ્પન્ઝટ ટર્મિનિ 

• લસ્પ્રિંગડૅિ િાઇબ્રેરી 

રરક હેન્સન ફાઉન્ડેશન પોતાન ેમળતા ગવમને્ટ ઓફ ઓન્ટેરરયોના ભિંડોળન ેઆભારી થતા, સમગ્ર ઓન્ટેરરયોમાિં પસિંદ કરેિી 

મ્યુમ્પનમ્પસપામ્પિટીસમાિં 250 કોમ્પમ્લિમેન્ટરી રેટટિંગ્સ આપવાનુિં આયોજન કરશ.ે ધિંધાઓ અને સાવિજમ્પનક ઇમારતો માટે RHFAC કાયિપદ્ધમ્પતનો 

ઉપયોગ કરીને RHFAC કાયિક્રમ ઓળખી કાઢેિા અવરોધો કાઢી નાખવાની રીતો મ્પનધાિરરત કરવા મ્પમિકત મનેજેરો અન ેમામ્પિકોને મદદરૂપ 

થવા એક્સેમ્પસમ્પિમ્પિટી (સુિભતા) રેટટિંગ્સ પૂરા પાડવા તાિીમિદ્ધ વ્યવસામ્પયકોનો ઉપયોગ કર ેછે, જેનો હેતુ છેવટ ેતેઓની જગ્યાઓ અને 

સમુદાયોન ેવધાર ેપ્રવેશ સુિભ િનાવવાનો છે. 

કોમ્પમ્લિમને્ટરી RHFAC રેટટિંગ્સ માટનેી અરજીઓ કાયિક્રમના િીજા રાઉન્ડ માટ ેહાિમાિં નવમે્િર 30, 2020 સધુી સ્વીકારવામાિં આવી રહી 

છે. વધુ મામ્પહતી અહીંથી મેળવો અન ેઅરજી કરો, www.rickhansen.com/ontarioratings. 

ઝડપી હકીકતો 

• RHFAC રેટટિંગ્સ આ વર્િના અિંત ેશરૂ થવા મ્પનધાિરરત કરવામાિં આવ્યા છે જેનુિં સમાપન વર્િ 2021 ની પાનખર ઋતુ સુધીમાિં થાય 

તેવી અપકે્ષા રાખવામાિં આવે છે. 

• RHFAC કાયિક્રમ મારફત ેરેટટિંગ મેળવતી સિંસ્થાઓ પોતાના સ્થળ માટ ેગોપનીય સ્કોરકાડિ રેટટિંગ અન ેસફળતા અન ેસુધારાના 

મહત્વના ક્ષેત્રોનો અહવેાિ મેળવશે. 

• આ કાયિક્રમના િ ેપ્રમાણીકરણ સ્તરો છે: RHF એક્સેમ્પસમ્પિમ્પિટી સર્ટિફાઇડ અન ેRHF એક્સેમ્પસમ્પિમ્પિટી સર્ટિફાઇડ ગો્ડ. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.rickhansen.com/ontarioratings&data=02%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7C682396587f8849db06db08d866533d3b%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637371854986182496&sdata=H+tfKOfeoaby8mLW3u4/zzl


 

 

• સીટી ઓફ બ્રમે્પટન અને તનેી એક્સેમ્પસમ્પિમ્પિટી એડવાઇઝરી કમ્પમટી તમામ ઉંમરના અન ેક્ષમતાઓ ધરાવતા િોકો પોત ેબ્રેમ્પટનમાિં 

રહે, કામ કર,ે રમતો રમે, મુિાકાત િે અન ેરોકાણ કર ેત્યાર ેતેઓન ેસરખી તકો મળી રહે તનેી ખાતરી કરાવવા કરટિદ્ધ છે. 

અવતરણો (ક્વૉટ્સ): 

“સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન એક મોઝેઇક છે, અન ેઅમે અશક્તતા ધરાવતા િોકો માટ ેઅવરોધો હટાવવા કરટિદ્ધ છીએ જેથી કરીન ેઆપણાિં સમગ્ર 

વૈમ્પવધ્યસભર સમુદાયમાિં દરેક વ્યમ્પક્ત સિંપણૂિપણે સહભાગી િની શક ેછે. હુિં સીટીની દસ સગવડોન ેRHFAC રેટટિંગ્સ મળવાની તકને આવકારિં 

છુિં, અને હુિં રરકને ઓટ્ટાવામાિં મળ્યો અન ેતમેણ ેસીટીને અરજી કરવાનુિં પ્રોત્સાહન આલયુિં ત્યાર ેપહેિી વખત ફાઉન્ડેશનના પ્રમાણીકરણ મ્પવશે 

સાિંભળ્યુિં હોવાનુિં અજ્ઞાન મને યાદ છે. આપણાિં સ્થળોના સુિભતાના સ્તરોની વધાર ેસારી સમજમાિં, આપણ ેિધાિં િોકો માટ ેવધાર ેસવિગ્રાહી 

અન ેસુિભ (પ્રવેશયોગ્ય) શહેર િનાવવા તરફ કામ કરવાનુિં ચાિુ રાખી શકીએ છીએ.”  

- પૅરટ્રક બ્રાઉન (Patrick Brown), મેયર, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

“એક્સેમ્પસમ્પિમ્પિટી એડવાઇઝરી કમ્પમટી પર કાઉમ્પન્સિના પ્રમ્પતમ્પનમ્પધ તરીક,ે હુિં એ સાિંભળીન ેરાજી થઉ છુિં કે આપણાિં શહેરના દસ સ્થળોન ે

કોમ્પમ્લિમને્ટરી RHFAC રેટટિંગ્સ મળશ.ે અવરોધો હટાવવાથી આપણિં શહેર દરેક વ્યમ્પક્ત માટ ેસુિભ (પ્રવેશયોગ્ય) િને છે, અન ેઆપણી 

ઇમારતોના સુિભ સ્તરોની સમજમાિં, આપણે પ્રોમ્પવમ્પન્સયિ AODA મ્પનયમનોને અનુરૂપ અન ેતનેે વટાવી જતા મામ્પહતગાર સુિભ સધુારાઓ 

કરી શકીશુિં, જેનાથી િધાિં રહવેાસીઓ શહેરની સગવડોનો આનિંદ માણી શકશે.” 

- પૅટ ફોર્ટિની (Pat Fortini), પ્રાદેમ્પશક કાઉમ્પન્સિર, વોર્ડસિ 7 અન ે8, એક્સેમ્પસમ્પિમ્પિટી એડવાઇઝરી કમ્પમટી કાઉમ્પન્સિ સભ્ય, સીટી ઓફ 

બ્રેમ્પટન; સભ્ય, રીજીયન ઓફ પીિ એક્સેમ્પસમ્પિમ્પિટી એડવાઇઝરી કમ્પમટી 

“સીટી ઓફ બ્રેમ્પટનન,ે અમ ેત ેિધી ક્ષમતાઓ ધરાવતા િોકોને સેવા આપી શક ેતેવુિં મોઝેઇક શહેર િનાવવા કરટિદ્ધ છીએ.  આપણાિં દસ 

પસિંદ કરેિા સ્થળો માટે RHFAC રેટટિંગ્સ મેળવીન,ે આપણે આપણી સગવડોને િધાિં બ્રેમ્પટનવાસીઓ માટે વધારે સુિભ (પ્રવેશયોગ્ય) 

િનાવવા પર વધારે સૂઝ મેળવીશુિં, અને ભામ્પવ સુિભતા સુધારાઓ તે પ્રમાણ ેકરવાની મ્પસ્થમ્પતમાિં હોઇશુિં.” 

- ડેમ્પવડ િારરક (David Barrick), ચીફ એડમ્પમમ્પનસ્ટ્રેરટવ ઓરફસર, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 650,000 લોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 70,000 વ્યવસાયો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાર્દ છે લોકો. 

અમને ઊજાદ મળ ેછે અમાિા વવવવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્દણન ાં કેન્દ્ર છીએ અન ેઅમે તકવનકી અન ેપયાદવિણીય નવવનતા તિફ ર્ોિી જતી યાત્રાન ાં નેતૃત્વ કિીએ 

છીએ. અમાિી ભાગીર્ાિી એવા વનિોગી શહેિના વવકાસ માટે છે જે સ િવિત, ટકાઉ અને સફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ જોડાવ. 

વધ  જાણવા માટે www.brampton.ca. 

વમરડયા સાંપકદ  

મોવનકા ર્ ગ્ગલ (Monika Duggal) 

કોઓર્ડદનેટિ, વમરડયા એન્દ્ડ કમ્ય વનટી એંગેજમેન્દ્ટ  

વ્યૂહાત્મક સાંવાર્   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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