
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે                    

  અશ્વતે વવિોધી જાવતવાદ પિ સ્વતતં્ર બાહ્ય તતૃીય-પક્ષ સમીક્ષા થયા પછી વસટી દ્વાિા તનેી 

ભલામણોન  ંઅમલીકિણ 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (05 મે 2022) – વસટી ઓફ બ્રૅમ્પટને સલામત, સ લભ, જાવતવાદ વવિોધી અને સમાવશેી વાતાવિણ 

બનાવવા માટે પગલાં લેવાન ં ચાલ  િાખય ં છે જયાં કમમચાિીગણ અને વનવાસીઓ પોતાની ક્ષમતા સ ધી પહોંચી શકે અને વવકસી 

શકે.  

ગત સપ્તાહમાં, વસટીએ કાઉવન્સલ કાયમશાળા અને કમમચાિી ટાઉન હૉલન ં આયોજન કય ું જેથી શહેિમાં અશ્વેત કમમચાિીઓના 

અન ભવોની સ્વતંત્ર સમીક્ષાભેદભાવપૂણમ અન ભવો અને પ્રથાઓના અવસ્તત્વ અને વ્યાપન ં મૂલયાંકન કિવા માટેની પ્રરિયાઓ, 

નીવતઓ અને પ્રણાલીઓના મૂલયાકંનના પરિણામો સવહતની ચચામ થઈ શકે. 

વસટીએ બાહ્ય તવૃતય પક્ષની સમીક્ષા હાથ ધિવા માટે વવવલયમ્સ HR લૉ (Williams HR Law)ને િોક્યા છે જેથી પાનખિ 

2020 શરૂ થયેલ કાયમનો પ્રારંભ કિી શકાય. સમીક્ષામાં પ્રત્યક્ષ, પિોક્ષ, સૂક્ષ્મ અને પ્રણાલીગત ભેદભાવ અને અશ્વતે વવિોધી 

જાવતવાદની અવભવ્યવક્તઓ સંબંવધત વસટીના કમમચાિીઓના અન ભવો અને અવલોકનો પિ ધ્યાન કવેન્િત કિવામાં આવ્ય ં હત ં. 

સહભાગીઓના ઇન્ટિવ્ય  અને સંબંવધત દસ્તાવજેોમાંથી એકત્ર કિેલી માવહતીના આધાિે વવવલયમ્સ HR લૉ (Williams HR 

Law)એ કમમચાિીના અન ભવોની આકાિણીના પરિણામે અને કાયમસ્થળે અશ્વેત વવિોધી જાવતવાદને લગતા અવલોકનોના પરિણામે 

26 મ ખય તાિણો કાઢ્યા હતાં. તાિણો નીચેની શે્રણીઓ હેઠળ નોંધવામા ંઆવ્યા હતા: 

• વંશીય વવવવધતા 

• કાયમસ્થળન ં વાતાવિણ અને સંસ્કૃવત 

• વનય વક્તની નીવતઓ અને વ્યવહાિ 

• કાિરકદીની ઉન્નવત 

• EDI તાલીમ અને નીવતઓ 

• EDIની પ્રવતમમાન પહેલ 

• ઓળખ-આધારિત ડેટાનો સંગ્રહ 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Equity-Office/Documents/Dec.17.2021%20-%20City%20of%20Brampton%20-%20EDI%20Review%20-%20Executive%20Summary%20-%20FINAL.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Equity-Office/Documents/Dec.17.2021%20-%20City%20of%20Brampton%20-%20EDI%20Review%20-%20Executive%20Summary%20-%20FINAL.pdf


 

 

વસટીમાં સમાનતા, વૈવવધ્ય, સમાવેશીતા અને જાવતવાદના વવિોધને સંબોધવા માટેના આગામી પગલાઓની સામવૂહક િીતે જાણ 

કિવા, એક એક્શન પ્લાનના વવકાસ સાથે આગળ વધીન ેવસટી ઓફ બ્રૅમ્પટન ઇવક્વટી ઓરફસ અને હ્ય મન રિસોર્સમસ રડવવઝન 

વસટીના કમમચાિીઓ તમેજ આંતરિક વહસ્સાધાિકો સાથ ેસહયોગ સાધશે. 

 

ઇવક્વટી ઓરફસ વવશે  

પોતાના કમમચાિીઓ અને નાગરિકોની સેવા માટે ઇવક્વટી ઓરફસની મદદથી સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન મોઝેક છે ની ટમમ ઓફ 

કાઉવન્સલની પ્રાથવમકતાને આગળ ધપાવી િહ્યા છે. આર્થમક સશવક્તકિણ અને અશ્વેત વવિોધી જાવતવાદ ય વનટ જયાં વસ્થત છે તે 

રડસેમ્બિ 2020માં પ્રસ્થાવપત ઇવક્વટી ઓરફસ, તમામ વ્યવક્તઓ સાથે ન્યાયપૂણમ અને સમાન વ્યવહાિો સ વનવશ્ચત કિવા કાયમ કિે 

છે અને બન્નેમાં વસટી એમજ તેના વનવાસીઓમાં સ મેળભયામ વાતાવિણને પ્રોત્સાહન આપે છે. 

જૂન 2020માં, સીટી કાઉવન્સલે અશ્વતે આરિકન અને કરેિવબઅન સામાવજક, સાંસ્કવૃતક અને આર્થમક સશવક્તકિણ અને અશ્વેત 

વવિોધી જાવતવાદ ય વનટ  બનાવતો ખિડો પસાિ કયો છે. ત્યાિથી કાઉવન્સલે અશ્વેત આરિકન અને કેરિવબઅન સામાવજક, 

સાંસ્કૃવતક અને આર્થમક સશવક્તકિણ અને અશ્વતે વવિોધી જાવતવાદ ય વનટ અને ઇવક્વટી ઓરફસના એકીકિણ અંગેનો ખિડો પસાિ 

કયો જેથી વસટીની વૈવવધ્ય, સમાનતા, સમાવશેીતા અને જાવતવાદ વવિોધ માટેની વસટીની પ્રવતબદ્ધતામાં વવકાસ સાધી શકાય. 

ઇવક્વટી ઓરફસ અંગેની વધ  માવહતી અહીં ઉપલબ્ધ િહેશે Brampton.ca. 

સ વાક્યો 

"બ્રૅમ્પટન પચિંગી છે અને અમે અમાિા તમામ પ્રોગ્રામ્સ, સેવાઓ અને શહેિની પહેલોમાં વવૈવધ્ય, સમાનતા અને સમાવશેીતાના 

સંસ્કાિને ઊંડે સ ધી ઉતાિવ ં ચાલ ં િાખવા માટે સમર્પમત છીએ. અશ્વેત વવિોધી જાવતવાદ પિ થયેલ સ્વતંત્ર તૃવતય પક્ષની સમીક્ષા 

દશામવે છે કે આપણે એક કોપોિેશન તિીકે હિણફાળ ભિી હોવા છતાં પણ અંતિ વ્યાપી અને સ ંસ્થાકીય પરિવતમન લાવવા માટે 

આપણે હજ ં ઘણં કામ કિવાન ં બાકી છે. સાથે મળીને તમામ લોકો માટેના સમાનતાભયામ અને ન્યાયી વ્યવહાિો સ વનવશ્ચત કિવા 

માટે આપણે અંતિાયોને દૂિ કિવાન ં કાયમ ચાલ  િાખવ ં પડશે. 

- પૅરિક બ્રાઉન, મેયિ, સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

"બ્રૅમ્પટન સીટી કાઉવન્સલમા ંચ ંટાયેલ પ્રથમ અશ્વેત મવહલા તિીકે મન ેગવમ છે કે વસટી ઓફ બ્રૅમ્પટનઆખા સમ દાય ફિતેના સ્ટાફ 

અને વનવાસીઓ માટે એક સલામત, સ લભ, જાવતવાદ વવિોધી અને સમાવેશી વાતાવિણ ઊભૂં કિવા માટેના પગલાં લઈ િહ્યા છે. 

આ તૃતીય-પક્ષ સમીક્ષા દશામવે છે કે જયાિે વસટી વૈવવધ્ય, સમાનતા, સમાવેશીતા અને જાવતવાદને સંબોધવાન  ંશરૂ કય ું છે, ત્યાિે 

http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/equity-office/Pages/Welcome.aspx


 

 

અમાિે વધ  કામ કિવાન ં છે. કાઉવન્સલ અને સ્ટાફ સહયોગ કિવાન ં ચાલ  િાખશે કાિણ કે અમે વ્યવવસ્થતપણે થતા ભેદભાવને દૂિ 

કિવા અને જાવતવાદ વવિોધી કાયમ-વાતાવિણ બનાવવા માટે કામ કિવાની અમાિી કાયમ યોજના વવકસાવવા આગળ વધીશ ં."   

 - શિેમને વવવલયમ્સ (Charmaine Williams)  સીટી કાઉવન્સલિ, વૉડમ 7અને 8, સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

  

“જયાિ ેવસટી ઓફ બ્રૅમ્પટનમાં અશ્વતે કમમચાિીઓના અન ભવોની વાત આવે ત્યાિ ેઅમે સાંભળવા, શીખવા અને નેતૃત્વ કિવા 

અંગે પ્રવતબદ્ધ છીએ, અને આ તૃતીય-પક્ષ સમીક્ષા અમાિા કાયમસ્થળની સંસ્કૃવતને સંબોધવા માટે એક સ્પષ્ટ માગમ પ્રદાન કિ ેછે. 

સ ંસ્થા તિીકે અમાિા સેવવત સમ દાયના પ્રવતબબંબરૂપ વવૈવધ્યસભિ કાયમબળના વવકાસ માટે પગલા લેવાન ં ચાલ  િાખીશ ં અને ધ્યાન 

પિ િાખીશ ં કે તેનાથી એક સમાવેશી વાતાવિણ સજામશે અને જયાં તમામ લોકો ખીલી ઉઠશે. 

- પૉલ મોરિસન (Paul Morrison), ચીફ એડવમવનસ્િેરટવ ઓરફસિ , વસટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

“હ ં સ્ટાફનો આભાિ માન ં છ ં ક ેજેમણે બહંમત િાખીને આ તતૃીય-પક્ષની સમીક્ષામાં યોગદાન આપ્ય ં અને તેમના અવભપ્રાયોનો 

ઉપયોગ કિીને તમેના અન ભવો વવશે સામવૂહક સત્યો જણાવ્યા જેથી સાિા ભવવષ્ય માટે યથાવસ્થવતને દૂિ કિવામાં મદદ મળી. 

અમાિી ઇવક્વટી ઓરફસના માધ્યમથી અમે એક એવી સ ંસ્થાને વવકસાવવાન ં ચાલ  િાખીશ ં જે જાવતવાદ વવિોધી હોય અને વસટીના 

કમમચાિીઓ અને અગત્યના વહસ્સાધાિકો સાથે સહયોગ કિતા િહીશ ં જેથી સ ધાિા કિવાનો અવકાશ હોય એવા ક્ષેત્રો વનધામરિત કિી 

શકાય અને સ િવક્ષત, સ લભ અને સમાવેશી વાતાવિણના સજમનમાં આગળ વધવા કામ કિી શકાય. 

-વમશલે બનમ, મેનજેિ, ઇવક્વટી ઓરફસ, સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

"અશ્વેત જાવતવાદ વવિોધી નજિથી અશ્વતે કમમચાિીઓના અન ભવો પિ વવશેષ ધ્યાન આપીને EDI સ મીક્ષા હાથ ધિીને સીટી 

ઓફ બ્રૅમ્પટનની વકમપ્લેસ ડાઇવર્સમટી એન્ડ ઇન્ક્લ ઝન સ્િેટેજી એન્ડ વકમપ્લાન (કાયમસ્થળની વવવવધતા અને સમાવશે વ્યૂહિચના 

અને કાયમ યોજના)ને સ મથમન આપવા માટે અમન ેઅવસિ મળ્યો તેન  ંઅમને ગૌિવ છે. અમાિા જોડાણની શરૂઆતથી જ વસટીને 

અશ્વેત વવિોધી જાવતવાદ અને તેના કાયમસ્થળમાં પ્રણાલીગત ભદેભાવ અને અસમાનતાના અન્ય સ્વરૂપો સંબોવધત કિવા માટે 

પોતાની પ્રવતબદ્ધતા વધાિવામાં નોંધપાત્ર સહાય મળી છે, ખાસ કિીને તમેની ઇવક્વટી ઓરફસના વ્ય વસ્થાપન અને કમમચાિીગણ 

તિફથી.  જે િીતે નેતૃત્વ અને કમમચાિીગણ અમાિી આ પ્રરિયામા ંિોકાયેલ છે તે અમન ેઆશાવાદી બનાવે છે ક ેવસટી આ ગવતને 

આગળ ધપાવવાન ં ચાલ  િાખશે કાિણ કે તે અન્ય પહેલો સાથે અમાિી તે ભલામણોને પણ અમલમાં મકૂે છે જે તમામ 

કમમચાિીઓના લાભાથે તેમણે કાયમસ્થળને વધ  ન્યાયપણૂમ, વૈવવધ્યસભિ અને સમાવશેી બનાવવા વનધામરિત કિી હતી.  અમાિા 

સંગઠનને આ મહત્ત્વપૂણમ કાયમ સોંપવા બદ્દલ આપનો આભાિ અને અમે વસટીને શ ભેચ્છા પાઠવીએ છીએ ક ેતેઓ તમેના EDIના 

સફિમાં વધ  અને વધ  પ્રગવત કિતા િહે. 



 

 

લૉિા વવવલયમ્સ, વવવલયમ્સ HR લૉ 
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમા ં7,00,000 લોકો વસ ેછે અન ેતમેા ં75,000 વ્યવસાયો છે. અમ ેજે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાદમ છે 

લોકો. અમને ઊજામ મળે છે અમાિા વવવવધ સમાજોમાંથી, અમે િોકાણ માટે આ કષમણન  ંકને્િ છીએ અને અમે તકવનકી અને પયામવિણીય નવવનતા તિફ દોિી જતી યાત્રાન ં નેતૃત્વ 

કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એવા વનિોગી શહેિના વવકાસ માટે છે જે સ િવક્ષત, ટકાઉ અને સફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ 

જોડાવ. વધ  જાણવા માટે www.brampton.ca 

 

 

વમરડયા સપંકમ (MEDIA CONTACT): 

સીટી ઓફ બૅ્રમ્પટન મવલટકલચિલ વમરડયા 

multiculturalmedia@brampton.ca 
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