
 

 

 
 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે  

બ્રમે્પટનની સસં્થાઓ મફત (કોમ્પમ્લિમને્ટરી) રરક હને્સને ફાઉન્ડશેન એક્સમે્પસમ્પિમ્પિટી સર્ટિરફકશેન રટેટગં મળેવવા 

અરજી કરી શક ેછે 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરરયો (માર્િ 11, 2020) – ઓન્ટેરરયોમા ંદસમાંની એક મ્યુમ્પનમ્પસપામ્પિટી તરીક ેબ્રમે્પટનન ેપસંદ કરવામાં આવયંુ છે જયા ં

સ્થામ્પનક સંસ્થાઓ એક મફત (કોમ્પમ્લિમેન્ટરી) રરક હેન્સને ફાઉન્ડેશન એક્સેમ્પસમ્પિમ્પિટી સર્ટિરફકેશન (RHFAC) મેળવવા અરજી કરવાને પાત્ર 

િને છે, આ કાયિક્રમ અશક્તતા ધરાવતા િોકો માટે ઇમારતો કેટિી સિુભ (પ્રવેશયોગ્ય) છે તેનુ ંરેટટંગ કર ેછે. 

સમગ્ર શહેરની નફો ન રળનારી, જાહેર અને ખાનગી સંસ્થાઓન ેમફત RHFAC રેટટંગનો િાભ િેવા પ્રોત્સામ્પહત કરવામા ંઆવે છે જેથી તેઓ 

પોતાની ઇમારતોનુ ંસુિભતા (પ્રવશેયોગ્ય) સ્તર વધારે સારી રીતે સમજી શક ેઅન ેસુધારાઓ કરવાની રીતભાતો ઓળખી શક.ે ઉચ્ર્ કક્ષાનું પૂરતુ ં

રેટટંગ મેળવતી ઇમારતો રરક હને્સને ફાઉન્ડેશન એક્સેમ્પસમ્પિમ્પિટી સર્ટિફાઇડ અથવા એક્સેમ્પસમ્પિમ્પિટી સર્ટિફાઇડ ગોલ્ડ િનશ.ે 

નવા કોમ્પમ્લિમેન્ટરી RHFAC કાયિક્રમને ગવમેન્ટ ઓફ ઓન્ટેરરયોની સાથ ેરરક હને્સને ફાઉન્ડેશનની ભાગીદારીમાં સમુદાયો માટે વધાર ેસુિભ 

િનાવવાના િક્ષ્ય સાથ ેભંડોળ આપવામાં આવ ેછે. બ્રેમ્પટનન ેપોતાની વસ્તીના કદ અને ભૌગોમ્પિક મ્પવમ્પવધતા માટે પસંદ કરવામા ંઆવયંુ હતુ.ં 

સમગ્ર બ્રેમ્પટનમાં આશરે 25 સ્થળો કોમ્પમ્લિમેન્ટરી RHFAC રેટટગં્સ મેળવવાન ેપાત્ર િનશ.ે સંસ્થાઓએ માર્િ 27 સુધીમા ંઅરજી અહીં 

અવશ્ય કરવી રહી, www.rickhansen.com/freerating. 

RHFAC કાયિક્રમ પર વધુ મામ્પહતી મેળવવા વિેસાઇટ જુઓ, www.brampton.ca 

ઝાખંીઓ 

• RHFAC કાયિક્રમ મારફત ેરેટટંગ મેળવતી સંસ્થાઓ પોતાના સ્થળ માટ ેસ્કોરકાડિ રેટટંગ અન ેસફળતા અન ેસુધારાના મહત્વના 

ક્ષેત્રોનો અહેવાિ મેળવશે. 

• oસીટી ઓફ બ્રમે્પટનની નાગરરક સભ્યોની િનેિી એક્સેમ્પસમ્પિમ્પિટી કમ્પમટી RHFAC કાયિક્રમમા ંિધી અરજીઓની સમીક્ષા મ ે

મમ્પહનાના અંત/જૂનની શરૂઆત સધુીમા ંકરશ.ે અરજદારોને જુિાઇ 3, 2020 સુધીમા ંજાણ કરવામા ંઆવશ ેજો તેઓની અરજી 

સફળ રહે. 

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

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

અવતરણો (ક્વૉટ્સ) 

 

“બ્રેમ્પટન એક મોઝેઇક છે અને સીટીમા ંઅશક્તતા ધરાવતા િોકો માટે અવરોધો હટાવવા અને આપણા ંસમગ્ર વૈમ્પવધ્ય સમુદાયમા ંસુિભતા 

(એક્સેમ્પસમ્પિમ્પિટી) વધારવા તકો ઓળખી કાઢવા અમ ેકરટિદ્ધ છીએ. હંુ રોમાંમ્પર્ત છંુ કે બ્રમે્પટનની પસંદગી RHFAC કાયિક્રમમા ંભાગ િેવા 

થઇ હતી, અન ેસ્થામ્પનક સંસ્થાઓને સહભાગી થવા અને આપણાં શહેરને સૌ માટ ેવધારે સુિભ (પ્રવેશયોગ્ય) િનાવવામાં અમને મદદરૂપ થવા 

પ્રોત્સામ્પહત કર ંછંુ.”  

- પૅરિક બ્રાઉન (Patrick Brown), મેયર, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 
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“એક્સેમ્પસમ્પિમ્પિટી એડવાઇઝરી કમ્પમટીમાં કાઉમ્પન્સિના પ્રમ્પતમ્પનમ્પધ તરીકે, અમ ેસમદુાય સાથ ેમળીન ેકરી રહ્ાં છીએ તે કામનું મન ેગૌરવ છે જેથી 

બ્રેમ્પટનને તમામ ઉંમરના અને શસક્તતા ધરાવતા િોકો માટ ેવધાર ેસુિભ િનાવી શકાય. હંુ RHFAC રેટટંગ મેળવવા આ મફત તકનો િાભ 

િેવા િધાં પ્રકારની સંસ્થાઓન ેપ્રોત્સામ્પહત કર ંછંુ. અશક્તતા ધરાવતા િોકો માટ ેઅવરોધો હટાવીને, તઓેને આપણાં સમુદાયમાં સપંૂણિપણે 

સહભાગી થવા દઇન,ે આપણં શહેર િધા ંિોકો માટ ેવધાર ેસવિગ્રાહી અને સુિભ િન ેછે.”  

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

પીિ એક્સેમ્પસમ્પિમ્પિટી એડવાઇઝરી કમ્પમટી 

“ઓન્ટેરરયો સરકારનુ ંઆ ઉદાર ભડંોળ ઘણી સંસ્થાઓને પોતાની ઇમારતની એક્સેમ્પસમ્પિમ્પિટી સમજવામાં અન ેપ્રદર્શિત કરવામા,ં અન ેમ્પનર્મિત 

પયાિવરણના સંદભિમા ંતેઓની ભામ્પવ પ્રવેશ યોગ્યતા યોજનાઓ જણાવવામાં મદદરૂપ થવામાં સક્ષમ િનાવશે. આ સંસ્થાઓ માટે આપણી 

વયોવૃદ્ધ થતી વસ્તી અન ેઅશક્તતા ધરાવતા િોકોની વધતી જતી સંખ્યા માટે ઓન્ટેરરયોને વધાર ેસવિગ્રાહી િનાવવામાં મદદરૂપ થવા માટ ે

એક ર્રડયાતી તક છે. 

- બ્રેડ મકૅનૅિ (Brad McCannell), ઉપ-પ્રમુખ, એક્સેસ એન્ડ ઇન્ક્િુઝન, રરક હેન્સેન ફાઉન્ડેશન 

-30- 

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 અન ેસફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ જોડાવ. 

અહીં વધ  જાણકાિી મેળવો www.brampton.ca. 

 

 
વમરડયા સાંપકદ : 

મોવનકા ર્ ગ્ગલ  

કોઓર્ડદનેટિ, વમરડયા એન્દ્ડ કમ્ય વનટી એંગેજમેન્દ્ટ  

વ્યૂહાત્મક સાંવાર્  

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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