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ਸਿਟੀ ਕਮਟੇੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਿੂਬਾਈ ਪਹ ੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਅਗਵਾਈ ਅਵਾਰਡ ਸ ਿੱ ਸਤਆ 

 
ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਐਕਸੈਸੀਬਬਬਿਟੀ ਅਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ (ਪਹ ੰ ਚਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਸਿਾਹਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ) ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ 
ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਨੰੂ ਪਹ ੰ ਚਯੋਗਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਵੱਚ ਸ਼ਮੂਿੀਅਤ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਬਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਬਸਰਕੱਢਵੀਂ ਭੂਬਮਕਾ ਿਈ ਪਰਬਤਸ਼ਠਾਵਾਨ ਸੂਬਾਈ ਅਵਾਰਡ ਬਦੱਤਾ ਬਗਆ। ਬਸਟੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੈਂਡੀ ਗੋਸ (Wendy Goss) ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ 
ਬਨਵਾਸੀ ਹਰਬਵੰਦਰ ਬਾਜਵਾ (Harvinder Bajwa) ਨੰੂ Accessibility for Ontarians with Disabilities Act (AODA) ਦਾ 10ਵੀਂ 
ਵਰਹੇਗੰਢ ਚੈਂਪੀਅਨ ਅਵਾਰਡ ਬਮਬਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਰਸ਼ ਪਰਾਪਤੀ ਿਈ ਬਸਟੀ ਕਾਉਂਬਸਿ ਬਵਖੇ ਸਨਮਾਬਨਤ ਕੀਤਾ ਬਗਆ। 
 
AODA ਅਵਾਰਡ ਐਸੋਬਸਏਸ਼ਨ ਆਫ ਬਮਉਬਨਬਸਪਿ ਕਿਰਕਸ (Association of Municipal Clerks) ਅਤੇ ਬਟਰਜਰਰਸ ਆਫ 
ਓਨਟੈਰੀਓ (Treasurers of Ontario) ਦੀ ਪਬਹਿਕਦਮੀ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਿ AODA ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ 10ਵੀਂ ਵਰਹੇ-ਗੰਢ ਹੈ। ਇਹ ਅਵਾਰਡ 
ਪਹ ੰ ਚਯੋਗਤਾ ਬਵੱਚ ਰ ਕਾਵਟਾਂ ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪਰਤੀ 
ਬਕਸੇ ਬਵਅਕਤੀ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੰੂ ਸਨਮਾਬਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।  
 
ਬਸਟੀ ਬਵਖੇ ਐਕਸੈਸੀਬਬਬਿਟੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਵੈਂਡੀ ਗੋਸ ਨੇ AODA ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਡੈਵਿਪਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਵੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ 
ਓਨਟੈਰੀਓ ਬਵੱਚ ਪਹ ੰ ਚਯੋਗਤਾ ਕਾਨੰੂਨ 'ਤੇ ਬਸੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। 2004 ਤੋਂ ਬਸਟੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਬਵੱਚ, ਐਕਸੈਸੀਬਬਬਿਟੀ 
ਅਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੰੂ ਿੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮ ਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਾਪਤੀਆਂ ਬਵੱਚ ਸ਼ਾਮਿ ਹਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਪਹ ੰ ਚਯੋਗਤਾ 
ਿਈ ਤਕਨੀਕੀ ਬਮਆਰਾਂ ਦਾ ਬਵਕਾਸ; ਬਰਸਰਚ, ਸਿਾਹ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤਕ ਪਹ ੰ ਚ ਬਵੱਚ ਮ ਹਾਰਤ ਮ ਹੱਈਆ ਕਰਨੀ; ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ 
ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਿ ਬਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ; ਅਵਾਰਡ ਜੇਤੂ ਸ਼ਮੂਿੀਅਤ ਸਬੰਧੀ ਗਾਹਕ ਬਸਖਿਾਈ ਪਰੋਗਰਾਮ ਬਵਕਬਸਤ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ ਨਾਿ ਹੀ ਚੋਣਾਂ 
ਿਈ ਬਰੇਿ ਵੋਟ-ਪਰਚੀ ਬਤਆਰ ਕਰਨ, ਸਕਰੀਨ ਰੀਬਡੰਗ ਵੈਬ ਟੈਕਨਾਿੋਜੀ ਸ਼ ਰੂ ਕਰਨ, ਜਨਤਕ ਮੀਬਟੰਗਾਂ ਬਵੱਚ ਏਜੰਬਡਆਂ ਦੇ ਬਵਕਿਪਕ 
ਫਾਰਮੇਟਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਬਡਵਾਈਸਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਹ ੰ ਚਯੋਗਤਾ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਿੋੜਾਂ ਬਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ।  
 
ਹਰਬਵੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਅੱਠ ਸਾਿਾਂ ਤੋਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਐਕਸੈਸੀਬਬਬਿਟੀ ਅਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਵੱਚ ਹਨ, ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਵੱਚ ਅਸਮਰਥਤਾ 
ਸਬੰਧੀ ਿੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਿਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੈਨੇਬਡਅਨ ਸਾਊਥ ਏਬਸ਼ਅਨਜ਼ ਸਪੋਰਬਟੰਗ ਇੰਬਡਪੈਨਡੰਟ ਬਿਬਵੰਗ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ 
ਬਨਦੇਸ਼ਕ ਹਨ, ਜੋ ਬਕ ਸਾਊਥ ਏਬਸ਼ਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਬਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਸਮਾਜ ਬਵੱਚ ਆਤਮ-ਬਨਰਭਰ ਬਣਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ 
ਵਾਿਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ, ਜੋ ਬਕ ਖ ਦ ਵਹੀਿਚੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਕੋਿ ਬਸਟੀ ਦੇ ਪਹ ੰ ਚਯੋਗਤਾ ਸਮਾਧਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ 
ਬਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਿਈ ਵਡਮ ੱ ਿੀ ਬਵਹਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। 
 
ਹਵਾਲੇ 

“ਬਮਸ ਗੋਸ ਅਤੇ ਬਮਸ ਬਾਜਵਾ ਦੀਆਂ ਸਮਰਥਕ ਕੋਬਸ਼ਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਮੂਿੀਅਤ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੱਬਭਆਚਾਰ ਿਈ ਸੂਬੇ ਬਵੱਚ 
ਪਛਾਣ ਬਮਿਣ 'ਤੇ ਬਹ ਤ ਖ ਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਵਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਅਣਥਕ ਬਮਹਨਤ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਬਕ ਬਸਟੀ 
ਅਸਮਰਥਤਾਵਾਂ ਵਾਿੇ ਬਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਿੋੜਾਂ 'ਤੇ ਪਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਿ ਅਤੇ ਪਰਬਤਬਕਬਰਆਸ਼ੀਿ ਹੈ। ਪਹ ੰ ਚਯੋਗਤਾ ਬਵੱਚ ਰ ਕਾਵਟਾਂ ਨੰੂ ਹਟਾ ਕੇ, 
ਸਾਡੇ ਬਨਵਾਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਹੂਿਤਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਿੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਵੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਿ ਭਾਗ 
ਿੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਪਰੇਬਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

- ਪੈਟ ਫੋਰਬਟਨੀ (Pat Fortini), ਬਸਟੀ ਕਾਉਂਬਸਬਿਰ ਅਤੇ ਐਕਸੈਸੀਬਬਬਿਟੀ ਅਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ 

 



 
 

 

ਵੈਂਡੀ ਗੋਸ ਨੇ ਬਕਹਾ, AODA ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸਨਮਾਬਨਤ ਅਤੇ ਬਨਮਰ ਮਬਹਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪਹ ੰ ਚਯੋਗਤਾ ਨੰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 
ਬਿਆ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਬਸਟੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਿ ਏਕੀਬਕਰਤ ਕਰ ਕੇ, ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਸਾਡੇ ਬਨਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਬਸਟੀ ਬਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਿੇ 
ਿੋਕਾਂ ਿਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਬਜ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।”  
 
ਹਬਰੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬਕਹਾ, “ਆਤਮ-ਬਨਰਭਰ ਬਜ਼ੰਦਗੀ, ਅਸਮਰਥਤਾਵਾਂ ਵਾਿੇ ਿੋਕਾਂ ਿਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੰੂ ਸੰਭਵ 
ਬਣਾਉਣ ਿਈ ਬਸਟੀ ਦੀ ਹਰੇਕ ਕੋਬਸ਼ਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਆਤਮ-ਬਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਿ ਬਸਟੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਿਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ 
ਏਧਰ-ਉਧਰ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।” 
  
 
ਬਰੈਂਪਟਨ ਬਾਰੇ: ਕੈਨੇਡਾ ਬਵੱਚ ਨੌਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਬਹਰ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਬਵਬਵਧ ਵੱਸੋਂ ਿਈ ਪਰਬਸੱਧ ਹੈ ਜੋ 89 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਿਣ ਵਾਿੇ 209 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਿੀ ਬਪਛੋਕੜਾਂ ਵਾਿੇ 
ਿੋਕਾਂ ਨੰੂ ਪਰਦਰਬਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਬਨਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਬਿਆਂ ਨੰੂ ਬਵਹਿੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆ ਂਗਤੀਬਵਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆ ਂਆਧ ਬਨਕ ਸਹੂਿਤਾਂ ਅਤ ੇਕੈਨੇਡਾ 
ਦੀਆ ਂਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਿ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਪਰਣਾਿੀਆਂ ਬਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਕ ਪਹ ੰ ਚ ਬਮਿਦੀ ਹੈ। 2007 ਬਵੱਚ ਖੋਬਿਹਆ ਬਗਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਬਸਬਵਕ ਹੋਸਬਪਟਿ, ਬਵਬਿਅਮ ਓਸਿਰ 
ਹੈਿਥ ਬਸਸਟਮ ਦਾ ਬਹੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡ ੇਕਬਮਉਬਨਟੀ ਹਸਪਤਾਿਾਂ ਬਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ 
@CityBrampton ਨੰੂ ਫਾਿੋ ਕਰੋ। 
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ਮੀਡੀਆ ਿੁੰ ਪਰਕ 
ਨੇਟਾਿੀ ਸਟੋਗਬਡਿ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਬਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ  
905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca   
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