
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે   

      

             મે 29 થી જુન 4 સુધીના સમયગાળાન ેસસટી એક્સેસસેસબલ સ્પોર્ટસસ વીક 

(રિવયાાંગ િમતગમત સપ્તાહ) તિીક ેસ્વીકાિ ેછે 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (17 મે 2022) – સસટી ઓફ બ્રૅમ્પટનના રિરિએશન સવભાગ સસટીની એક્સેસસસબસલટી ટીમના સહયોગમાાં 

બ્રૅમ્પટન ખાતે મે 29 થી જુન 4 સુધી નેશ્નલ એક્સેસસસબસલટી વીક િિસમયાન એક્સેસેસસબલ સ્પોર્ટસસ વીક (રિવયાાંગ િમતગમત 

સપ્તાહ)નુાં આયોજન કિશે. 

બ્રૅમ્પટનમાાં એક્સેસેસસબલ સ્પોર્ટસસ વીક (રિવયાાંગ િમતગમત સપ્તાહ) અનુકૂળ કિેલ િમતગમત, સસટીની સવસવધ સવલતો, 

પ્રોગ્રામ્સ અને સેવાઓની િજૂઆત કિશે. સસટી આખા વર્સ િિસમયાન સહભાગી થવા સામેના અાંતિાયો િૂિ કિવા ઝઝૂમે છે જેથી 

સુસનસશ્િત કિી શકાય કે તમામ સનવાસીઓને રિરિએશન સેવાઓનો લાભ મળતો િહે જેમાાં િમતગમત અને રફટનેસ પ્રોગ્રામમાંગની 

બહોળી શે્રણીનો સમાવેશ થાય છે. 

એસવન્ર્ટસમાાં આખા સપ્તાહ િિસમયાન સામેલ હશે સવસવધ અજમાવી-જુઓ િમતગમત, જેમાાં સમાવેશ થાય છે વહીલિેિ 

બાસ્કેટબૉલ, સસટટાંગ વૉસલબૉલ, સ્લેજ હોકી અને બીજુાં ઘણાં બધુાં. જુન 4ના િોજ શસનવાિે સેવ મેક્સ સ્પોર્ટસસ સેંટિ ખાતે બપોિે 

1 થી 5 સુધી એક્સેસસસબસલટી ફિે અને મસટટ-સ્પોર્ટસસ શોકેસ યોજાશે. નોંધણી આવશ્યક નથી. તમામ ઇવેન્ર્ટસ સનિઃશુટક, ડ્રોપ-ઇન 

પ્રોગ્રામ્સ છે. 

નેશ્નલ એક્સેસસસબસલટી વીક ઉજવવા માટે એક ઇન્ક્લુઝન ડીનિ અને ડાન્સ શુિવાિે, જુન 3ના િોજ લોફસસ લેક રિરિએશન સને્ટિ 

(Loafer’s Lake Recreation Centre) ખાતે સાાંજે 6:30 થી 10:30 સુધી યોજાશે. નોંધણી આવશ્યક છે. 

એક્સેસેસસબલ સ્પોર્ટસસ વીક (રિવયાાંગ િમતગમત સપ્તાહ) ઇવેન્ર્ટસ સવશે વધ ુજાણકાિી માટ ેઅહીં સક્લક કિો. 

સસટીના બહુવર્ર્સય એક્સસેસસબસલટી પ્લાન અાંગ ેતમાિો અસભપ્રાય આપો 

સસટી ઓફ બ્રૅમ્પટનના 2022 થી 2026 માટેના બહુવર્ર્સય એક્સેસસસબસલટી પ્લાન (MAP) માાં સસટી રિવયાાંગતા અાંગેના 

અાંતિાયો  કેવી િીતે ઘટાડશે, સનવાિણ કિશે અને િૂિ કિતા િહેશ ેઅને અમાિા પ્રોગ્રામ્સની, સેવાઓની અને સવલતોની સલુભતા 

કેવી િીતે વધાિશે તેની યોજના છે.  

http://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Pages/Accessible-Sports-Week-.aspx


 

 

MAP ત ેકાયોને િેખાાંરકત કિે છે જેમાાં અમે કેવી િીતે વયવસાયોને પ્રવૃત્ત કિીએ છીએ, અમાિા પાયામાાં બળનો સાંિાિ કિીએ છીએ 

અને કેવી િીતે સાંસ્કૃસતઓના પરિવતસનને પ્રોત્સાસહત કિીએ છીએ જેનાથી બ્રૅમ્પટનના તમામ નાગરિકો િોમજાંિી પ્રવૃસત્તઓમાાં 

સહભાગી થઈ શકશે જેમકે કામકાજ કિવુાં; જાહેિ પરિવહનનો ઉપયોગ કિવો; ઓનલાઇન સેવાઓનો લાભ લેવો; િમતગમત અને 

સાાંસ્કૃસતક ઇવેન્ર્ટસમાાં હાજિી આપવી; અને રિરિએશન સવલતો, પાક્સસ અને અન્ય જાહેિ જગ્યાઓને માણવી. 

સસટી હાલમાાં MAPના મુસદ્દા પિ પ્રસતભાવ આવે તેમ ઇચ્છે છે. એક ટૂાંકા સવેક્ષણમાાં તમાિા સવિાિો પ્રિાન કિવા અહીં સક્લક કિો. 

સુવાક્યો 

"હુાં તમામ લોકોને નૅશ્નલ એક્સેસેસસસબસલટી વીક (િાષ્ટ્રીય રિવયાાંગ સપ્તાહ) અને એક્સેસેસસબલ સ્પોર્ટસસ વીક (રિવયાાંગ િમતગમત 

સપ્તાહ)નો સ્વીકાિ કિવા માટે અમાિી સાથે જોડાઇ જવા પ્રોત્સાસહત કરાં છુાં જે બ્રૅમ્પટનમાાં મે 29 થી જુન 4 સુધી હશે. બ્રૅમ્પટન 

એક સ્વાસ્્યપ્રિ અને સુિસક્ષત શહેિ છે, જયાાં તમામ સનવાસીઓને પોતાની સુખાકાિી માટે રિરિએશન સેવાઓ સુલભ છે." 

     - પરૅિક બ્રાઉન, મયેિ, સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

સસટી ઓફ બ્રૅમ્પટનના 2022 થી 2026 માટેનો બહુવર્ર્સય એક્સેસસસબસલટી પ્લાન અમાિા પ્રોગ્રામ્સ અને પહેલોને વધુ સુલભ 

બનાવવા માટે સહાય કિશ ેજેમકે એક્સેસેસસબલ સ્પોર્ટસસ વીક (રિવયાાંગ િમતગમત સપ્તાહ), અને બ્રૅમ્પટનની સેવાઓ અને 

સવલતો. થોડો સમય આપીને યોજનાના મુસદ્દા અાંગે આપના સવિાિો જરૂિથી િજૂ કિશો જેથી આપણા શહેિનો સવકાસ થઈ શકે - 

તમામ લોકો માટે. 

- િોવેના સાન્તોસ, િીજનલ કાઉસન્સલિ , વૉડસ 1અને 5; પ્રમુખ, કમ્યુસનટી સર્વસસસસ, સસટી ઓફ બ્રૅમ્પટનના પ્રમખુ 

"આ એક્સેસેસસબલ સ્પોર્ટસસ વીક (રિવયાાંગ િમતગમત સપ્તાહ)માાં બ્રૅમ્પટનવાસીઓ પોત પોતાની જરૂરિયાત અનુસાિ િમતગમત 

અને રફટનેસ પ્રોગ્રામમાંગની બહોળી શે્રણી માટ ેનોંધણી કિાવી શકશે. અમે સહભાગ લેવાના અાંતિાયો િૂિ કિવા માટે અનુકળૂ કિલે 

િમતગમત યોજી િહ્યા છીએ જેથી બધાાં લોકો સનિોગી અને સરિય િહી શકે. 

- પૅટ ફોર્ટસની, િીજનલ કાઉસન્સલિ, વૉડસ 7& 8, એક્સેસસસબસલટી એડવાઇઝિી કસમટી કાઉસન્સલ સભ્ય, સસટી ઓફ 

બ્રૅમ્પટન,; સભ્ય, રિજન ઓફ પીલ એક્સેસસસબસલટી એડવાઇઝિી કસમટી 

"સસટીના કમસિાિીઓ સમાવેશીત રિરિએશન પ્રોગ્રામમાંગ પ્રિાન કિવા માટે સમર્પસત છે. એક્સેસેસસબલ સ્પોર્ટસસ વીક (રિવયાાંગ 

િમતગમત સપ્તાહ)ને ઇવેન્ર્ટસમાાં હાજિ િહી ઉજવો અને બ્રૅમ્પટનના નવા બહુવર્ર્સય એક્સેસસસબસલટી પ્લાન સવશે તમાિા 

અસભપ્રાયો આપો. 

- પૉલ મોરિસન (Paul Morrison), િીફ એડસમસનસ્િરેટવ ઓરફસિ , સસટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Accessibility/Pages/welcome.aspx
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી સવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 7,00,000 લોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 75,000 વયવસાયો છે. અમ ેજે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાિસ છે 

લોકો. અમને ઊજાસ મળે છે અમાિા સવસવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આ કર્સણનુાં કને્ર છીએ અને અમે તકસનકી અને પયાસવિણીય નસવનતા તિફ િોિી જતી યાત્રાનુાં નેતૃત્વ 

કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીિાિી એવા સનિોગી શહેિના સવકાસ માટે છે જે સુિસક્ષત, ટકાઉ અને સફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ 

જોડાવ. વધુ જાણવા માટે www.brampton.ca 

 

 

સમરડયા સાંપકસ (MEDIA CONTACT): 

સીટી ઓફ બૅ્રમ્પટન મસટટકટિિલ સમરડયા 

multiculturalmedia@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
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

