
 

 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે

સીટી ઓફ બ્રમે્પટન એક્સસેસસિસિટી એવોર્ડસસ માટ ેનામાાંકનો હવ ેખલુ્યા છે 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરિયો (ફબે્રુઆિી 2, 2021) – સીટી ઓફ બ્રમે્પટનના 2021 એક્સેસસસિસિટી એવોર્ડસસ માટે નામાાંકનો (નોસમનેશન્સ) હવે 

ખુલ્યા છે. 

એક્સેસસસિસિટી એવોર્ડસસ એક નાગરિક ઓળખ અપાવતો કાયસક્રમ છે જે બ્રેમ્પટનમાાં અશક્તતા ધિાવતા િોકો માટ ેપ્રવેશ સુિભતા 

(એક્સેસસસિસિટી) અન ેસમાવેશકિણમાાં કરટિદ્ધતા દશાસવતી વ્યસક્તઓ, સમુદાયો અને સાંસ્થાઓને ઓળખ આપે છે. 

નામાાંકનોનુાં મૂલ્યાાંકન નીચેના ક્ષતે્રોમાાં મેળવેિી ઉપિસધધઓ અને આપેિા ફાળાના આધાિે કિવામાાં આવે છે: 

• અવિોધો ટાળવા અન ેહટાવવા – અવિોધની પ્રકૃસત વતસન સાંિાંસધત, વાતચીતન ેિગતી, શાિીરિક, કાયસક્રમ સાંિાંસધત, સામાસજક, 

અથવા પરિવહન કે કાયસનીસતને સાંિાંસધત હોઇ શક.ે 

• અશક્તતા ધિાવતી વ્યસક્તઓન ેસવિત પિૂી પાડવી – સવિત પૂિી પાડવામાાં જગ્યા, સમયપત્રક કે કાયસમાાં સધુાિાનો સમાવેશ થઇ 

શક ેજે વ્યસક્તન ેસમુદાયમાાં સહભાગી થવામાાં સક્ષમ િનાવ.ે 

• એક્સસેસસિસિટી એમ્િસેડેિ ક ેચસેમ્પયન તિીક ેકાયસિત િહવેુાં – સમુદાયમાાં પ્રવેશ સુિભતાન ેિગતી જાગરૂકતા િાવવાન ેપ્રોત્સાહન 

આપવુાં. 

• અશક્તતા ધિાવતી વ્યસક્તઓ માટ ેિોજગાિ સહાયતા પિૂી પાડવી – કાયસસ્થળે સહભાગી થવાની તકો ઊભી કિવી. 

• અનકુિણીય સિુભ ગ્રાહક સવેા પિૂી પાડવી – ગ્રાહકની માગણી સમજવામાાં અન ેયોગ્ય ઉકેિ આપવાની તૈયાિી િતાવવામાાં સમય 

િેવો. 

• સ્વતાંત્ર જીવન માટ ેસહાયતા પિૂી પાડવી – આવડતો કેળવવા તાિીમ અન ેમદદ આપીને સહાયરૂપ થવુાં. 

આ વર્ષ ેનવુાં, સલે્ફ નોસમનેશન્સ (પોતાના નામાાંકનો) સમાવવા એવોર્ડસસ કાયસક્રમ અદ્યતન કિવામાાં આવ્યો છે. 

એક ઍવોડસ માટે પાત્ર િનવાના હતેુસિ, નોસમનીએ અચૂક બ્રમે્પટનવાસી, બ્રમે્પટનમાાં કાયસિત સમુદાય ક ેનફો ન િળનાિી સાંસ્થા, અથવા 

બ્રેમ્પટનમાાં ધાંધાના માસિક હોવુાં િહ્ુાં. નોસમનીઓની ઉપિસધધઓ અન ેફાળાથી બ્રમે્પટન સમુદાયન ેિાભ મળવો િહ્ો. 

નામાાંકનો માચસ 31 સધુીમાાં સ્વીકાિવામાાં આવશે. એવોર્ડસસ વસાંત ઋતુમાાં આપવામાાં આવશ.ે 

એક્સેસસસિસિટી એવોર્ડસસ અન ેઓનિાઇન નામાાંકન ફોમસ પિ વધુ માસહતી મેળવવા િહવેાસીઓ વેિસાઇટ www.brampton.ca જોઇ શક ે

છે. 

અવતિણો (ક્વૉટ્સ): 

“બ્રેમ્પટન એક િચના (મોઝેઇક) છે, અન ેસીટી પ્રવેશ સુિભતા વધાિવાની અને આપણાાં વૈસવધ્યસભિ સમુદાયમાાં સૌ માટેની સમજ કેળવવાની 

તકો ઓળખી કાઢવા માટ ેસમર્પસત છે. જો તમ ેઅશક્તતા ધિાવતા િોકો માટે પ્રવેશ સુિભતા અન ેસમાવેશ સધુાિવા કાયસિત કોઇ વ્યસક્ત, ધાંધો 

કે સાંસ્થાને જાણતા હો તો, હુાં તમન ે2021 એક્સેસસસિસિટી એવોર્ડસસ માટે તેઓનુાં નામાાંકન િજૂ કિી તઓેને ઓળખ અપાવવા પ્રોત્સાસહત કરાં 

છુાં. આ આપણાાં શહેિન ેસૌ માટે સમાવેશક િનાવવા કાયસિત સૌન ેસ્વીકાિવાની અદભૂત તક છે. 

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

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Accessibility/Pages/Awards-Program.aspx#:~:text=The%20Accessibility%20Awards%20is%20a,inclusion%20of%20people%20with%20disabilities.


 

 

“સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન અન ેપીલ્સ એક્સેસસસિસિટી એડવાઇઝિી કસમટીસના સભ્ય તિીક,ે આપણાાં સમગ્ર શહેિમાાં િોકો દ્વાિા બ્રમે્પટનન ેિધી 

ક્ષમતાઓ ધિાવતા િોકો માટે પ્રવશે સુિભ અને સમાવેશ યોગ્ય િનાવવા કિવામાાં આવતી કામગીિી માટે મન ેગૌિવ થાય  છે. જો તમ ે

સવસવધતાના ચેસમ્પયન્સ અને આપણાાં સમુદાયમાાં તફાવત ઊભો કિવા કાયસિત કોઇ વ્યસક્ત, ધાંધો ક ેસાંસ્થાને જાણતા હો તો, કૃપા કિી તેઓન ે

એક્સેસસસિસિટી એવોડસ માટ ેનામાાંકન િજૂ કિવા કહો. સાથે મળીન,ે આપણે િધી ક્ષમતા ધિાવતા િોકો માટે બ્રમે્પટનન ેવધાિે પહોંચ સિુભ 

િનાવી શકીએ છીએ.” 

- પૅટ ફોર્ટસની (Pat Fortini), પ્રાદેસશક કાઉસન્સિિ, વોર્ડસસ 7 અન ે8; સભ્ય, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન એક્સેસસસિસિટી એડવાઇઝિી કસમટી; 

સભ્ય, િીજીયન ઓફ પીિ એક્સેસસસિસિટી એડવાઇઝિી કસમટી 

“શહેિમાાં, અમ ેિધી ઉંમિના અન ેક્ષમતાઓ ધિાવતા િોકો બ્રેમ્પટનમાાં એકસિખી તકોનો આનાંદ માણ ેએ ખાતિી કિવા સમર્પસત છીએ અન ે

િધી ક્ષમતાઓ ધિાવતા િોકો માટ ેપ્રવેશ સુિભ જગ્યાઓનુાં સનમાસણ કિી િહ્ાાં છીએ. બ્રેમ્પટનમાાં એક્સસેસસિસિટી વધાિવામાાં અમને મદદરૂપ 

થતા આપણાાં સમદુાયના િોકોનો આભાિ. એક્સેસસસિસિટી એવોર્ડસસ પ્રવેશ સુિભતા અને અશક્તતા ધિાવતા િોકોના સમાવેશકિણન ેસમર્પસત 

િોકો, ધાંધાઓ અને સાંસ્થાઓને ઓળખ અપાવવાની તક આપે છે.”  

- ડેસવડ િારિક (David Barrick), ચીફ એડસમસનસ્િેરટવ ઓરફસિ, 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 અન ે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 

 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

