
 

  

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે

 

સીટીએ સ્થાનિક એક્સનેસનિનિટી ચનેપિયન્સિ ે2021 િાાં એક્સનેસનિનિટી ઍવોર્ડસસ નવજેતાઓ તરીક ેઓળખ 

આિી 

બ્રેપિટિ, ઓન્ટેરરયો (જૂિ 3, 2021) – ગઇકાિે, િેશિિ એક્સેનસનિનિટી વીક દરનિયાિ, સીટી ઓફ બ્રેપિટિે વર્સ 2021 િાટે િોતાિા 

એક્સેનસનિનિટી ઍવોર્ડસસ નવજેતાઓિી ઘોર્ણા કરી. નવજેતાઓ તરીકે ઓળખ િેળવિાર વ્યનક્તઓ અિે સાંસ્થાઓએ અશક્ત િોકો િાટે 

એક્સેનસનિનિટી (પ્રવેશ સુિભતા) અિે સિાવેશ પ્રત્યે કરટિદ્ધતા દશાસવી છે, અિે તેઓ બ્રેપિટિ સિદુાયિા િાભ િાટ ેકાયસરત છે. 

આજિી બ્રપેિટિ સીટી કાઉનન્સિ િેઠકિાાં િીચેિા એક્સેનસનિનિટી ચેનપિયન્સિ ેઓળખી કાઢવાિાાં આવ્યા હતા: 

નિશિૅ િકૅ્િાઉડ (Michelle McLeod) – સાિદુાનયક સભ્ય શ્રણેી 

નિશૅિ સિુદાયિાાં ક્િાયન્્સિે અથસસભર રીતે એકીકૃત થવાિા હેતુસર િિોરાંજિિક્ષી, િવરાશિી િળો િાણવા અિે જીવિિક્ષી આવડતો 

નવકસાવવાિાાં િદદ કર ેછે અિે ક્િાયન્્સિે સ્વતાંત્ર િિવાિાાં િદદરૂિ થાય છે. તેણી તેઓિી નહિાયતી છે અિે તઓેિા જીવિિી ગુણવત્તા 

સુધારવાિો હેત ુધરાવ ેછે. નિશૅિ અવરોધો રોકવા અિ ેહટાવવા; અશક્ત િોકોિે સિાવવા; અશક્ત વ્યનક્તઓિ ેરોજગાર સહાયતા િૂરી િાડવા; 

અિુકરણીય ગ્રાહક સવેા િૂરી િાડવા; અિ ેસ્વતાંત્રિણે જીવિ જીવવાિાાં સહાયતા િરૂી િાડવા િદિ ઓળખ િળી છે. 

કરૅી’સ પ્િસે ઓરટઝિ સર્વસસીસ – સાિદુાનયક સાંસ્થા ક ેિફો િ કિાિાર શ્રણેી 

કૅરી’સ પ્િેસ ઓરટઝિ સર્વસસીસ ેબ્રેપિટિ સિુદાય િાટ ેિોતાિી સવેાઓ અિે સહાયતા વધારવાિુાં ચાિુ રાખયુાં છે, ખાસ કરીિ ેિિોરાંજિિક્ષી 

સ્થળોિાાં સહભાનગતા જેવા અવરોધકો હટાવવા સનહત, ઓરટઝિ સ્િેક્રિ રડસઓડસરિુાં નિદાિ થયુાં હોય તેવા િોકો િાટ ેએક્સેનસનિનિટી વધારવા 

િર ધ્યાિ આિવુાં. સિગ્ર COVID-19 વૈનવવક િહાિારી દરનિયાિ, કૅરી’સ પ્િેસે સુરનક્ષત અિ ેઅથસસભર રીતે સાિુદાનયક સહભાનગતા જાળવવા 

ઘણી સગવડોિો સિાવેશ કયો હતો. તેઓ અવરોધો રોકવા અિ ેહટાવવા; અશક્ત િોકોિ ેસિાવવા; એક્સેનસનિનિટી એપિેસેડર તરીક ેકાયસરત થવા; 

અશક્ત વ્યનક્તઓિ ેરોજગાર સહાયતા િૂરી િાડવા; અિુકરણીય ગ્રાહક સવેા િૂરી િાડવા; અિે સ્વતાંત્રિણે જીવિ જીવવાિાાં સહાયતા િૂરી િાડવા 

િદિ ઓળખ િળી છે. 

CSR વલે્થ િિેજેિને્ટ – બ્રપેિટિ નિઝિસે શ્રણેી 

ફ્રેંક ગેસ્િર (Frank Gasper) રજીસ્ટડસ રડસેનિનિટી સેવવાંગ્સ પ્િાન્સ (RDSPs) િાાં નિિુણતા ધરાવિાર એક િાણાકીય સિાહકાર છે. તિેિ ે

અશક્ત િોકોિ ેસિાવવા અિ ેઅિકુરણીય પ્રવેશ સુિભ ગ્રાહક સવેા િૂરી િાડવા િદિ ઓળખ િળી છે. તિેણ ેઘણાાં િોકોિે સેવા આિી, તેિણ ે

જાગરૂકતા િાવવા સત્રો યોજ્યા, અિ ેિાણાકીય દૃનિએ નસ્થર ભનવષ્યિી ખાતરી કરાવતી પ્રોફાઇિ િિાવવા અિે ગ્રાહકિક્ષી કરવા દરકે વ્યનક્ત સાથ ે

કાિ કરવા િોતાિી જાતિે સિર્િસત કરીિ ેઅશક્ત િોકોિે વધારે સારી તકો આિવા પ્રયત્િશીિ છે. 

EMBRACE (એપબ્રસે) – એક્સનેસનિનિટી પ્રોગ્રાિ/િહિે શ્રણેી 

નિશૅિ િકિેન્ડ ે(Michelle Buckland) િોકોિી શે્રષ્ઠ શનક્તિે િહાર િાવવા વર્સ 2010 િાાં EMBRACE િી સ્થાિિા કરી જેથી કરીિે તઓે 

િોતાિી ક્ષિતાઓ અિે પ્રનતભાઓ અિિાવી શક ેઅિ ેતેઓિે અાંગત અિ ેવ્યાવસાનયક નવકાસ, પ્રવશે સુિભતા એકીકરણ, અિ ેપ્રભાવશાળી 

ભાર્ણો િારફત ેિોતાિા િક્ષ્યો સધુી િહોંચવા પ્રેરી શક ેછે. નિશૅિ એપિેસેડર અિે એડવોકેટ િિવા સિર્િસત છે, અિે તણેીિુાં જીવિસતૂ્ર છે, 

“આજીવિ નશક્ષણિાાં આિણી િયાસદાઓ િાત્ર એ હોય છે જેિ ેઆિણે સભાિિણ ેનિધાસરરત કરીએ છીએ.” નિશૅિિ ેઅવરોધકો રોકવા અિે 

હટાવવા; અશક્ત િોકોિ ેસિાવવા; અિ ેઅશક્ત િોકોિે રોજગાર સહાયતા િૂરી િાડવા િદિ ઓળખ િળી છે. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.canada.ca/en/employment-social-development/campaigns/national-accessability-week.html&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth@brampton.ca%7C0874cf3544b04b352c8708d92699d0ee%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e1


 

  

 

“બ્રેપિટિ એક રચિા (િોઝેઇક) છે, અિ ેસીટી ઓફ બ્રેપિટિ પ્રવેશ સુિભતા વધારવાિી અિ ેિોતાિા સિગ્ર વૈનવધ્યસભર સિુદાયિાાં સૌ પ્રત્યે 

સિજ કેળવવાિી તકો ઓળખી કાઢવા સિર્િસત છે. વર્સ 2018 િાાં સ્થાનિત, એક્સેનસનિનિટી ઍવોર્ડસસ ઝાાંખી કરાવે છે; અવરોધકો રોકવા અિ ે

હટાવવા, અશક્ત વ્યનક્તઓિ ેસિાવવા, એક્સેનસનિનિટી એપિેસેડર તરીક ેકાયસરત, અશક્ત િોકોિ ેરોજગાર સહાયતા િૂરી િાડવી, અિકુરણીય 

પ્રવેશ સુિભ ગ્રાહક સેવા િૂરી િાડવી, સ્વતાંત્ર જીવિ જીવવાિાાં સહાયતા િૂરી િાડવી અિ,ે આ વર્ે િવુાં, પ્રવેશ સુિભ કાયસક્રિો કે િહેિો િાટ,ે 

એક્સેનસનિનિટી ચેનપિયન્સિી ઉિિનધધઓ અિે ફાળાિે પ્રકાનશત કર ેછે. 

સીટી અિ ેતિેી એક્સેનસનિનિટી એડવાઇઝરી કનિટી િધી ઉંિરિી અિ ેક્ષિતાઓ ધરાવતી વ્યનક્તઓ િોત ેબ્રપેિટિિાાં રહે, કાિ કર,ે રિતો રિ,ે 

િુિાકાત િે અિે રોકાણ કર ેત્યાર ેતેઓિ ેસરખી તકો િળી રહે તિેી ખાતરી કરાવવા કરટિદ્ધ છે. સીટીિાાં એક્સેનસનિનિટી (પ્રવેશ સુિભતા) િર 

વધ ુિાનહતી િેળવવા વેિસાઇટ જુઓ, www.brampton.ca/ceerp 

એક્સેનસનિનિટી એવોર્ડસસ અિ ેનવજેતાઓ નવશ ેવધુ જાણવા વેિસાઇટ જુઓ, www.brampton.ca.    

અવતરણો (ક્વૉ્સ): 

“બ્રેપિટિ એક રચિા (િોઝેઇક) છે, અિ ેસીટી પ્રવેશ સુિભતા વધારવા અિ ેઆિણાાં વૈનવધ્યસભર સિદુાયિાાં સૌ પ્રત્યે સુદૃઢ સિજ કેળવવાિી 

તકો ઓળખી કાઢવા સિર્િસત છે. વર્સ 2021 િાાં એક્સેનસનિનિટી ઍવોર્ડસસ નવજેતાઓિો આભાર જેઓ બ્રેપિટિિાાં એક્સેનસનિનિટી િાટ ે

ચેનપિયન્સ તરીક ેસવેા આિે છે, અિ ેતેઓિુાં િાિાાંકિ કરાવીિ ેતઓેિા પ્રયત્િોિ ેઓળખ અિાવિાર રહવેાસીઓિો િણ આભાર. આિણાાં શહેરિે 

સૌ િાટે સવસગ્રાહી િિાવવા સિગ્ર સિુદાયે પ્રયત્િો કરવા િડ ેછે.”  

- િૅરરક બ્રાઉિ (Patrick Brown), િેયર, સીટી ઓફ બ્રપેિટિ 

“સીટી ઓફ બ્રેપિટિ અિ ેિીલ્સ એક્સેનસનિનિટી એડવાઇઝરી કનિટીસિા સભ્ય તરીક,ે બ્રપેિટિવાસીઓ દ્વારા આિણાાં સિુદાયિ ેવધારે પ્રવેશ 

સુિભ અિ ેસૌ િાટે સિાવેશ યોગ્ય િિાવવા કરાતી કાિગીરી િાટે િિ ેસતત ગૌરવિો અિભુવ થાય છે. આ ઍવોડસ નવજેતાઓ નવનવધતાિા 

ચેનપિયન્સ છે અિ ેતેઓિી કાિગીરી આિણાાં શહેરિાાં તફાવત ઊભો કરી રહ્ુાં છે. સૌ સાથ ેિળીિે કાિ કરવાિુાં ચાિુ રાખીિે, આિણ ેિધી ક્ષિતા 

ધરાવતા િોકો િાટ ેબ્રેપિટિિે વધારે પ્રવેશ સુિભ િિાવી શકીએ છીએ.” 

- િૅટ ફોર્ટસિી (Pat Fortini), પ્રાદેનશક કાઉનન્સિર, વોર્ડસસ 7 અિ ે8; સભ્ય, સીટી ઓફ બ્રેપિટિ એક્સેનસનિનિટી એડવાઇઝરી કનિટી; સભ્ય, 

રીજીયિ ઓફ િીિ એક્સેનસનિનિટી એડવાઇઝરી કનિટી 

“સીટી ઓફ બ્રેપિટિિાાં, અિ ેકાઉનન્સિિી અગ્રતાિી િરરભાર્ાિ ેઆગળ વધારવા સિર્િસત છીએ: બ્રેપિટિ એક િોઝેઇક છે, અિે િધી ઉંિરિા 

અિ ેક્ષિતાઓ ધરાવતા િોકો એકસરખી તકોિો આિાંદ િાણી શક ેતવેી ખાતરી કરાવે છે. બ્રપેિટિિાાં એક્સેનસનિનિટી વધારવાિાાં અિિે િદદરૂિ 

થતા 2021 િાાં એક્સેનસનિનિટી ઍવોડસ નવજેતાઓિો આભાર. આ િેશિિ એક્સેનસનિનિટી વીકિાાં, સીટી અશક્ત િોકો િાટ ેપ્રવેશ સિુભતા 

અિ ેસિાવેશિે સિર્િસત િોકો, ધાંધાઓ અિ ેસાંસ્થાઓિ ેઓળખ અિાવવાિાાં ગૌરવ અિભુવે છે.”  

- ડેનવડ િારરક (David Barrick), ચીફ એડનિનિસ્રેરટવ ઓરફસર, સીટી ઓફ બ્રેપિટિ 

-30- 

કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 7,00,000 કિતા વધ ુલોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 75,000 વ્યવસાયો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તનેો હાર્દ છે 

લોકો. અમન ેઊજાદ મળ ેછે અમાિા વવવવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્દણનુાં કેન્દ્ર છીએ અને અમે તકવનકી અન ેપયાદવિણીય નવવનતા તિફ ર્ોિી જતી યાત્રાનુાં નેતૃત્વ 

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

વધુ જાણવા માટે www.brampton.ca. 
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કોઓર્ડદનેટિ, વમરડયા એન્દ્ડ કમ્યુવનટી એંગેજમેન્દ્ટ  

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

 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Committees/Pages/Accessibility-Advisory-Committee.aspx
https://www.brampton.ca/en/City-Hall/Accessibility/Pages/welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Accessibility/Pages/Awards-Program.aspx
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

