
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે  

સીટી ઑફ બ્રમે્પટન સીટીની એક્સસેસબલ સગવડોની ઝ ાંખી કર વવ   

AccessNow (એક્સેસ-ન ઉ) સ થ ેભ ગીદ રી કરે છે  

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરરયો (ઓગસ્ટ 8, 2022) – સીટી ઑફ બ્રેમ્પટન ેસમુદ યમ ાં સીટીની એક્સેસસબલ (પ્રવેશ સુલભ) સગવડોની ઝ ાંખી કર વવ  

AccessNow સ થે ભ ગીદ રી કરી છે. 

બ્રેમ્પટન એક રચન  (મોઝેઇક) છે, અને સીટી પ્રવેશ સુલભત  વધ રવ  અન ેબધ ાં મ ટે મજબતૂ સમજ કેળવવ ની તકો ઓળખી ક ઢવ  

સમર્પિત છે. AccessNow ઍપ Google Play (ગૂગલ પ્લે) અને Apple App Store (એપલ ઍપ સ્ટોર) પર ઉપલબ્ધ છે જે 

વપર શક રોને દુસનય ભરન  35 દેશોમ ાં 26,000 થી વધ રે એક્સેસસબલ અન ેએક્સેસસબલ સસવ યન  સપન કરેલ  સ્થળો શોધવ ની છૂટ આપે 

છે. રહેવ સીઓ આ ભ ગીદ રીથી, ટ્રેઇલ્સ (પગદાંડીઓ), પ ક્સિ, રરરિએશન સને્ટસિ અન ેઘણી સસહતની સીટીની પ્રવેશ સુલભ સગવડો 

શોધવ મ ાં, િમ ાંકન કરવ મ ાં અને લક્ષમ ાં લેવ મ ાં સક્ષમ બનશ.ે 

રહેવ સીઓ AccessNow ઍપ પર સ્થ સનક રેસ્ટોરન્્સ, હોટલે્સ, દુક નો અને આકર્િણો શોધવ મ ાં, િમ ાંકન કરવ મ ાં અને લક્ષમ ાં લેવ મ ાં 

સક્ષમ બનશ.ે બ્રેમ્પટનન  ધાંધ ઓને પોત ની એક્સેસસસબસલટી (પ્રવેશ સુલભત ) મ સહતી ઍપમ ાં અહીં ઉમેરવ  પ્રોત્સ સહત કરવ મ ાં આવ ેછે. 

બ્રમે્પટનમ ાં એક્સસેસસબસલટી 

સીટી અને તનેી એક્સેસસસબસલટી એડવ ઇઝરી કસમટી  બધી ઉંમરની અને ક્ષમત ઓ ધર વત  લોકો બ્રેમ્પટનમ ાં રહે, ક મ કર,ે રમતો રમે, 

મુલ ક ત લે અન ેરોક ણ કર ેત્ય રે તેઓને સરખી તકો મળી રહે તનેી ખ તરી કર વવ  કરટબદ્ધ છે. સીટીમ ાં પ્રવેશ સુલભત  પર વધ ુમ સહતી 

મેળવવ  વેબસ ઇટ જુઓ, www.brampton.ca/ceerp 

AccessNow 

AccessNow (એક્સેસ-ન ઉ) એક મોબ ઇલ ઍપ અને વેબસ ઇટ છે જે દસુનય ભરન  સ્થળોની એક્સસેસસબસલટી સસ્થસત સવશ ેમ સહતી 

વહેંચે છે. અક્ષમ લોકોન ેસશક્ત બન વવ  રડઝ ઇન કરેલુાં, આ પ્લેટફોમિ િ ઉડસોસીસની સમીક્ષ  કરે છે અન ેએક્સેસસબલ પ ર્કિંગ અને 

વોશરૂમ્સ, એસલવેટસિ, રેમ્પ્સ, સુગાંધ-મુક્ત, શ ાંત જગ્ય ઓ, અને ઘણી બધી જેવી એક્સસેસસબસલટીન  પ સ ઓ પ્રક સશત કરવ  ધાંધ ન  મ સલકો 

સ થે ક મ કર ેછે. વધ ુમ સહતી મ ટ ેવબેસ ઇટ જુઓ, www.accessnow.com. 

અવતરણો (ક્વૉ્સ): 

“બ્રેમ્પટન એક રચન  (મોઝેઇક) છે, અને સીટી પ્રવેશ સુલભત  વધ રવ  અને આપણ ાં વસૈવધ્યસભર સમુદ યમ ાં સૌ મ ટેની સદુૃઢ સમજ 

કેળવવ ની તકો ઓળખી ક ઢવ  સમર્પિત છે. હુાં બ્રેમ્પટનવ સીઓને AccessNow ઍપ ડ ઉનલોડ કરીને સીટીની આપણી સગવડોમ ાં 

ઉપલબ્ધ એક્સસેસસબસલટી લ ક્ષસણકત ઓ લક્ષમ ાં લઈ શક ેછે, અને આપણી સગવડોનુાં િમ ાંકન કરી શક ેછે જેથી કરીને આપણ ેસૌ મ ટે 

એક્સસેસસબસલટી સધુ રવ  ક મ કરવ નુાં ચ લુ ર ખી શકીએ છીએ. સ થે મળીને, આપણે બધી ક્ષમત ઓ ધર વત  લોકો મ ટે વધ ર ેસવિગ્ર હી 

સમુદ ય બન વવ નુાં ચ લુ ર ખી શકીએ છીએ.” 

- પૅરટ્રક બ્ર ઉન (Patrick Brown), મેયર, સીટી ઑફ બ્રેમ્પટન 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://accessnow.com/accessnow-for-business/&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth@brampton.ca%7C2c715a1755984da99db808da7957fd30%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637955716060616512%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIj
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://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.accessnow.com/&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth@brampton.ca%7C2c715a1755984da99db808da7957fd30%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637955716060616512%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIj


 

 

“સીટી ઑફ બ્રેમ્પટન અને રીજીયન ઑફ પીલ્સ એક્સસેસસબસલટી એડવ ઇઝરી કસમટીસન  સભ્ય તરીક,ે આપણાં શહેર આપણ ાં સમુદ યને વધ રે 

પ્રવેશ સુલભ અને બધ ાં મ ટે સમ વેશ યોગ્ય બન વવ  જે ક મ કરી રહુ્ાં છે ત ેમ ટે હુાં સતત ગૌરવ અનભુવુાં છુાં. AccessNow ઍપ આપણ ાં 

આખ  શહેરમ ાં પ્રવેશ સુલભ સગવડો શોધવ , િમ ાંકન કરવ  અન ેલક્ષમ ાં લેવ  એક ચરડય તુાં સ ધન (ટૂલ) છે. હુાં બ્રેમ્પટનન  ધાંધ ઓન ેઍપમ ાં 

પોત ની મ સહતી ઉમેરવ , અને રહેવ સીઓન ેઍપ ડ ઉનલોડ કરીને લક્ષમ ાં લેવ  પ્રોત્સ સહત કરાં છુાં.” 

- પૅટ ફોર્ટિની (Pat Fortini), પ્ર દેસશક ક ઉસન્સલર, વોર્ડસિ 7 અને 8; સભ્ય, સીટી ઑફ બ્રેમ્પટન એક્સસેસસબસલટી એડવ ઇઝરી કસમટી; 

સભ્ય, રીજીયન ઑફ પીલ એક્સેસસસબસલટી એડવ ઇઝરી કસમટી 

“સીટી ઑફ બ્રેમ્પટનમ ાં, અમે ક ઉસન્સલની અગ્રત ની પરરભ ર્ ને આગળ વધ રવ  સમર્પિત છીએ: બ્રેમ્પટન એક મોઝેઇક છે, અને બધી 

ઉંમરન  અને ક્ષમત ઓ ધર વત  લોકો આવક યિ અને સમ વેશી હોવ ની લ ગણી કર વવ ની ખ તરી કર વે છે. સીટી આપણ ાં સમુદ યમ ાં પ્રવેશ 

સુલભ સગવડોની ઝ ાંખી કર વવ  AccessNow સ થે ભ ગીદ રી કરવ મ ાં રોમ ાંચ અનુભવ ેછે, અને આપણ ાં રહવે સીઓ મ ટે પ્રવેશ 

સુલભત  વધ રવ ની તકો ઓળખવ નુાં ચ લુ ર ખશે.” 

- પૉલ મોરરસન (Paul Morrison), વચગ ળ ન  મુખ્ય વહીવટી અસધક રી (ઇન્ટરીમ ચીફ એડસમસનસ્ટ્રેરટવ ઓરફસર), સીટી ઑફ બ્રેમ્પટન 

“AccessNow મ ાં, અમે ન ગરરકો અને મુલ ક તીઓ મ ટે શહેરની પ્રવેશ સુલભત ની ઝ ાંખી કર વવ  સીટી ઑફ બ્રેમ્પટન સ થે ભ ગીદ રી 

કરવ મ ાં ગૌરવ અનભુવીએ છીએ. સીટી, AccessNow અન ેસવશ ળ સમુદ ય વચ્ચેનો સહયોગ આગવે ની અને સહયોગીત નુાં જબરદસ્ત 

ઉદ હરણ છે જેને મ્યસુનસસપ સલટી અક્ષમ લોકોને વધ ર ેસ રી સહ યત  કવેી રીતે કરી શક ેછે તેની પર પે્રરણ  મેળવવ  અન્ય લોકોએ ઍપ જોવી 

જોઇએ.” 

- મ ય ન સઝવ (Maayan Ziv), સ્થ પક અને CEO, AccessNow  
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 7,00,000 લોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 75,000 વ્યવસાયો છે. અમ ેજે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાર્દ છે 

લોકો. અમને ઊજાદ મળે છે અમાિા વવવવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્દણન ાં કને્દ્ર છીએ અને અમે તકવનકી અને પયાદવિણીય નવવનતા તિફ ર્ોિી જતી યાત્રાન ાં નેતૃત્વ 

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

જોડાવ. વધ  જાણવા માટે www.brampton.ca 

 

વમરડયા સાંપકદ (MEDIA CONTACT): 

સીટી ઓફ બૅ્રમ્પટન મવટટકટચિલ વમરડયા 

multiculturalmedia@brampton.ca 

 

                                                                                       

 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=05|01|Monika.Duggal@brampton.ca|67e20370174c4acc6a4208da6fff17da|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637945438649226322|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=XmLGXQktMsvVVFfZJ32Hgwgt7+A+0scwN4CrQA1wiuc=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=05|01|Monika.Duggal@brampton.ca|67e20370174c4acc6a4208da6fff17da|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637945438649226322|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=sk1AO4abk9SlWHzz0wMuuvuna/301xZPtc8iEQxKYoA=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=05|01|Monika.Duggal@brampton.ca|67e20370174c4acc6a4208da6fff17da|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637945438649382569|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=P8/jomtkZlg6j2Bt7keO4+geUI+85W29L+6WlXB76AI=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=05|01|Monika.Duggal@brampton.ca|67e20370174c4acc6a4208da6fff17da|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637945438649382569|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=b7C0DcCdEbCONSmNqsgsjtnStlH4174LyvC2J8Q0Mg4=&reserved=0
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

