
 

 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે 

 

સીટીએ મ ે31 થી જૂન 6, 20 સધુી નશેનલ એક્સસે-એબિબલટી વીક ઉજવ્ુું 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરિ્ો (જૂન 4, 2020) – સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન ેજૂન 6 સુધી નેશનલ એક્સેસ-એબિબલટી વીક ઉજવ્ુું. નેશનલ એક્સેસ-

એબિબલટી વીક અશક્તતા ધિાવતા કેનેરિ્નોના મૂલ્્વાન ફાળાન ેઉજવ ેછે, અને પ્રવેશ સુલભતા અન ેસમાવેશ ્ોગ્્તામાું અવિોધો દૂિ કિવા 

કા ય્િત વ્બક્તઓ, સમુદા્ો અન ેકા ય્સ્થળોને ઓળખ આપે છે. 

સીટી ઓફ બ્રમે્પટન અને તનેી એક્સેબસબિબલટી એિવાઇઝિી કબમટી િધી ઉંમિની અને ક્ષમતાઓ ધિાવતા લોકો પોતે બ્રમે્પટનમાું િહે, કામ કિ,ે 

િમતો િમે, મુલાકાત લે અન ેિોકાણ કિ ેત્્ાિે તેઓ સિખી તકોનો આનુંદ માણી શકતી હોવાની ખાતિી કિાવવા કરટિદ્ધ છે. એક્સેબસબિબલટી 

એિવાઇઝિી કબમટી અશક્તતા ધિાવતી વ્બક્તઓના મદુ્દાઓ અન ેચચુંતાઓ ઉઠાવવા એક મુંચ (ફોિમ) પૂરું પાિે છે. ત ેસીટીના કા ય્ક્રમો, 

કા ય્નીબતઓ અને વ્વહાિો સુંિુંબધત િાિતો પિ બ્રેમ્પટન સીટી કાઉબન્સલન ેસલાહ અન ેમાર્યદશયન પણ પૂરું પાિે છે. 

COVID-19 મહામાિી દિબમ્ાન, સીટીએ સીબન્સય અને સોબશ્લ સપોટય ટાસ્ક ફોસીસ માિફતે અશક્તતા ધિાવતા િહવેાસીઓને સહા્તા 

પૂિી પાિવાનુું ચાલુ િાખ્ુું છે. આ સહા્તામાું કરિ્ાણું ખિીદી, ખાદ્યપદાથો સધુી પહોંચ અને વૈકબલ્પક સ્વરૂપોમાું માબહતી પૂિી પાિવાનુું 

સામેલ છે. એક્સેબસબિબલટી સુંસાધનો માટે અન ેસીટીનુું કોઇ પ્રકાબશત કે ઓનલાઇન સાબહત્્ વકૈબલ્પક સ્વરૂપોમાું મેળવવા માટ ે

વેિસાઇટ જુઓ, www.brampton.ca. 

રિક હને્સને ફાઉન્િશેન એક્સબેસબિબલટી સર્ટયરફકશેન િટેટુંર્ 

માચયમાું, સીટીએ ઘોષણા કિી કે ઓન્ટેરિ્ોમાું બ્રમે્પટનન ેદસમાુંની એક મ્્ુબનબસપાબલટી તિીકે પસુંદ કિવામાું આવી હતી જ્ાું સ્થાબનક 

સુંસ્થાઓ એક શભુેચ્છારૂપી (મફત) રિક હેન્સેન ફાઉન્િેશન એક્સેબસબિબલટી સર્ટયરફકેશન (RHFAC) મેળવવા અિજી કિી શક ેછે, જે કા ય્ક્રમ 

અશક્તતા ધિાવતા લોકો માટે ઇમાિતો કેટલી પ્રવેશ્ોગ્્ છે તનેુું િેટટુંર્ કિ ેછે. 

 

બ્રેમ્પટનમાું નફો ન િળનાિી, જાહેિ અને ખાનર્ી સુંસ્થાઓન ેમફત RHFAC િેટટુંર્નો લાભ લેવા પ્રોત્સાબહત કિવામાું આવે છે જેથી તઓે 

પોતાની ઇમાિતોનુું પ્રવેશ્ોગ્્ સ્તિ વધાિે સાિી િીતે સમજી શક ેઅન ેસુધાિાઓ કિવાની િીતો ઓળખી શકે. ઉચ્ચ કક્ષાનુું પૂિતુું િેટટુંર્ મેળવતી 

ઇમાિતો રિક હને્સેન ફાઉન્િેશન એક્સેબસબિબલટી સર્ટયફાઇિ અથવા એક્સેબસબિબલટી સર્ટયફાઇિ ર્ોલ્િ િનશે. 

 

નવા શભુેચ્છારૂપી RHFAC કા ય્ક્રમને ર્વમેન્ટ ઓફ ઓન્ટેરિ્ોની સાથે રિક હેન્સેન ફાઉન્િેશનની ભાર્ીદાિીમાું સમદુા્ોન ેવધાિે પહોંચ્ોગ્્ 

િનાવવાના લક્ષ્્ સાથ ેભુંિોળ આપવામાું આવ ેછે. બ્રેમ્પટનન ેપોતાની વસ્તીનુું કદ અને ભૌર્ોબલક બવબવધતા માટે પસુંદ કિવામાું આવ્ુું હતુું. 

સમગ્ર બ્રેમ્પટનમાું આશિે 25 સ્થળો શુભેચ્છારૂપી RHFAC િેટટુંગ્સ મેળવવાન ેપાત્ર િનશ.ે સુંસ્થાઓ આ વિેસાઇટ પિ અિજી કિવી 

િહી, www.rickhansen.com/freerating.   

 

RHFAC કા ય્ક્રમ પિ વધુ માબહતી મેળવવા વિેસાઇટ જુઓ, www.brampton.ca 

એક્સબેસબિબલટી (પ્રવશે સલુભતા) ઍવોર્ડસય 

એક્સેબસબિબલટી એવોર્ડસય એક નાર્રિક ઓળખ અપાવનાિો કા ય્ક્રમ છે જે બ્રેમ્પટનમાું અશક્તતા ધિાવતા લોકો માટે પ્રવેશ સુલભતા અને 

સમાવેશ ્ોગ્્તામાું કરટિદ્ધતા દશાયવતી વ્બક્તઓ, સમુદા્ો અને સુંસ્થાઓન ેઓળખ આપે છે. 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Committees/Pages/Accessibility-Advisory-Committee.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Accessibility/Pages/Alternate-Format-Request.aspx
https://letsconnect.brampton.ca/accessibility-support
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/_layouts/brampton/internet/externalredir.aspx?http://www.rickhansen.com/freerating
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/meetings-agendas/City%20Council%202010/20200311cc_Agenda.pdf#page=26


 

 

વષય 2020 નાું એક્સેબસબિબલટી ઍવોર્ડસય માટનેા નામાુંકનો સપ્ટેમ્િિમાું ખુલશ.ે િહેવાસીઓન ેવધ ુમાબહતી માટ ેઅને એક ઓનલાઇન 

નોબમનેશન ફોમય માટ ેફૉલમાું (પાનખિ ઋતુમાું) સીટીની વેિસાઇટ જોવા પ્રોત્સાબહત કિવામાું આવ ેછે. વષય 2019 નાું ઍવોિય 

બવજેતાઓ અહીં જોઇ શકા્ છે. 

 

ઍવોર્ડસય રિસેમ્િિમાું બ્રેમ્પટન સીટી હૉલમાું આપવામાું આવશે. 

અવતિણો (ક્વૉટ્સ) 

“બ્રેમ્પટન એક મોઝેઇક છે અને સીટી અશક્તતા ધિાવતા લોકો માટે અવિોધો હટાવવા અને આપણાું સમગ્ર વૈબવધ્્ સમુદા્માું પ્રવેશ સલુભતા 

વધાિવા કરટિદ્ધ છે. હુું તમામ બ્રમે્પટનવાસીઓને નેશનલ એક્સેસ-એબિબલટી વીકને ઓળખ આપવામાું અમાિી સાથ ેજોિાઇ જવા, અને 

બ્રેમ્પટન અને કેનેિાને પ્રવેશ સુલભ અન ેતમામ માટે સમાવેશ ્ોગ્્ િનાવવા કા ય્િત આપણાું સમગ્ર દેશવાસીઓના પ્ર્ત્નોને ઉજવવા 

પ્રોત્સાબહત કરું છુું.” 

- પૅરિક બ્રાઉન (Patrick Brown), મે્િ, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

“સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન અન ેિીજી્ન ઓફ પીલ્સ એક્સેબસબિબલટી એિવાઇઝિી કબમટીસના સભ્્ તિીકે, આપણાું સભ્્ો દ્વાિા બ્રેમ્પટનન ેિધી 

ક્ષમતાઓ ધિાવતા લોકો માટે પ્રવશે સુલભ અને સમાવેશ ્ોગ્્ િનાવવા કિવામાું આવતી કામર્ીિી માટે મન ેર્ૌિવ છે. આ નેશનલ એક્સેસ-

એબિબલટી વીક દિબમ્ાન, અશક્તતા ધિાવતા આપણાું સાથી કનેેરિ્નોનો મલૂ્્વાન ફાળો ઉજવવા, અને બ્રમે્પટન અન ેદેશભિમાું લોકો, 

સમુદા્ો અન ેકા ય્સ્થળોને ઓળખવા હુું દિેક વ્બક્તન ેબવનુંતી કરું છુું. ચાલો આપણ ેપ્રવેશ સુલભતા અને સમાવેશ ્ોગ્્તાના અવિોધો 

હટાવવા કા ય્િત લોકોનો સ્વીકાિ કિીએ.”  

- પૅટ ફોર્ટયની (Pat Fortini), પ્રાદેબશક કાઉબન્સલિ, વોર્ડસય 7 અન ે8; સભ્્, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન એક્સેબસબિબલટી એિવાઇઝિી કબમટી; 

સભ્્, િીજી્ન ઓફ પીલ એક્સેબસબિબલટી એિવાઇઝિી કબમટી 

“શહેિમાું, િધી ઉંમિના અને ક્ષમતાઓ ધિાવતા લોકો બ્રમે્પટનમાું એકસિખી તકોનો આનુંદ માણ ેઅને િધાું લોકો માટે સમાવેશ ્ોગ્્ અન ે

લચીલી જગ્્ાઓનુું બનમાયણ થા્ એ ખાતિી કિાવવા અમે સમર્પયત છીએ. હુું આપણી સવેાઓ, કા ય્ક્રમો અન ેસર્વિો િધાું માટે પ્રવેશ સુલભ 

િનાવવા સમગ્ર સુંસ્થાના કમયચાિીઓનો અને તેઓ સાથ ેઆ નેશનલ એક્સેસ-એબિબલટી વીકન ેઓળખ આપવામાું જોિાઇ જવા િદલ 

આભાિ માનુું છુું." 

- િેબવિ િારિક (David Barrick), ચીફ એિબમબનસ્િેરટવ ઓરફસિ, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન      
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કૅનડેાના સૌથી ઝડપી વવકાસ કિતા શહિેો પૈકી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 650,000 લોકો વસ ેછે અન ેતેમાાં 70,000 વ્યવસાયો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ 

તેનો હાર્દ છે લોકો. અમને ઊજાદ મળે છે અમાિા વવવવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્દણન ાં કેન્દ્ર છીએ અને અમ ેતકવનકી અને પયાદવિણીય નવવનતા 

તિફ ર્ોિી જતી યાત્રાન ાં નેતૃત્વ કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીર્ાિી એવા વનિોગી શહેિના વવકાસ માટે છે જે સ િવિત, ટકાઉ અન ેસફળ હોય. અમાિી 

સાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ જોડાવ. અહીં વધ  જાણકાિી મેળવો www.brampton.ca. 

 

 

 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/671
http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.instagram.com/CityBrampton
https://www.brampton.ca/


 

 

 

 

 
વમરડયા સાંપકદ : 

મોવનકા ર્ ગ્ગલ (Monika Duggal) 

કોઓર્ડદનેટિ, વમરડયા એન્દ્ડ કમ્ય વનટી એંગેજમેન્દ્ટ  

વ્યૂહાત્મક સાંવાર્   
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