
 

 

28 ਨਵੰਬਰ, 2018                     

ਕਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਨਾ ਐਕਸੈਸੀਹਬ੍ਹਲਟੀ  

ਅਵਾਰਡਸ ਹਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਹਿਆ 
 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਚ, ਇੱਕ ਕੱਪਕੇਕ ਦਕੁਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਵਵੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਾਨ ਹੈ: ਉਹਨਾਾਂ 

ਸਾਵਰਆਾਂ ਨ ੰ  ਅਪਾਹਜ ਵਵਅਕਤੀਆਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤ ੇਉਹਨਾਾਂ ਨ ੰ  ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵਵੱਚ ਖਾਸ ਉਪਲਬਧੀਆਾਂ ਲਈ, ਵਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ (City 

of Brampton) ਦੇ ਪਵਹਲੇ ਸਾਲਾਨਾ ਐਕਸੈਸੀਵਬਵਲਟੀ ਅਵਾਰਡਸ (Accessibility Awards) ਵਵੱਚ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ। ਕੱਲਹ  ਵਸਟੀ ਹਾਲ 

(City Hall) ਵਵੱਚ ਹੋਏ ਵਰਸੈਪਸ਼ਨ ਵਵੱਚ, ਜੈਨੀਫਰ ਐਾਂਡਰਾਡੇ (Jennifer Andrade), ਵਕਰਸਟੀਨਜ ਟੋਰਵਟਨਾ ਸ਼ੌਪ ਇੰਕ. (Cristina’s Tortina 

Shop Inc.) ਅਤ ੇਬਰੈਂਪਟਨ ਹਾਕੀ ਵਮਜੇਟ ਐਮ.ਡੀ. ਗੋਲਡ ਟੀਮ (Brampton Hockey Midget MD Gold Team) ਨ ੰ  ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਪੇਸ਼ 

ਕੀਤੇ ਗਏ।  

 

ਅਵਾਰਡ ਲੈਣ ਵਾਵਲਆਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਵੱਚ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਵਗਆ, ਵਜਵੇਂ ਐਕਸੈਸੀਵਬਵਲਟੀ ਸਬੰਧੀ 

ਪਵਹਲਕਦਮੀਆਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ, ਐਕਸੈਸੀਵਬਵਲਟੀ ਸਬੰਧੀ ਸੁਚੇਤਤਾ ਨ ੰ  ਵਧਾੳਨਾ , ਐਕਸੈਸੀਬਲ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ, ਅਪਾਹਜ 

ਵਵਅਕਤੀਆਾਂ ਨ ੰ  ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਘੁਲਣ-ਵਮਲਣ ਵਵੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤ ੇਸਮਾਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ।  

 

ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਵਾਰਡ (Community Member Award) ਜੈਨੀਫਰ ਐਾਂਡਰਾਡੇ ਨ ੰ  ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ, ਜੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਓਲੰਵਪਕਸ ਬਰੈਂਪਟਨ ਚੈਪਟਰ 

(Special Olympics Brampton Chapter) ਵਵੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹਨਾਾਂ ਨੇ ਐਥਲੀਟਾਾਂ ਨ ੰ  ਖੇਡਾਾਂ ਵਵੱਚ ਕੋਵਚੰਗ ਦੇਣ ਅਤ ੇਉਹਨਾਾਂ 

ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਆਤਮਵਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਨ ੰ  ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਵੱਚ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਵੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।  

 

ਵਬਜਨਸ ਅਵਾਰਡ (Business Award) ਵਕਰਸਟੀਨਜ ਟੋਰਵਟਨਾ ਸ਼ੌਪ ਇੰਕ. ਨ ੰ  ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ, ਜੋ ਅਪਾਹਜ ਵਵਅਕਤੀਆਾਂ ਨ ੰ  ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੇਸ਼ 

ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੱਪਕੇਕ ਦੀ ਦਕੁਾਨ ਹੈ। ਇਸਨ ੰ  ਮੈਰੀ ਲੁਸੋ (Mary Iusso) ਨੇ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਵਕਰਸਟੀਨਾ (Cristina) ਅਤ ੇਡਾਊਨ 

(Down) ਵਸੰਡਰੋਮ ਤੋਂ ਪੀਵਿਤ ਹੋਰਾਾਂ ਵਵਅਕਤੀਆਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਦਕੁਾਨ ਵਕਸ ੇਵੀ ਤਰਹਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਯੋਗਤਾਵਾਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਵਅਕਤੀਆਾਂ ਨ ੰ  

ਪਛਾਣ ਦੇਣ ਅਤ ੇਉਹਨਾਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਬੇਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ “ਅਸੀ ਾਂ ਵਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਕ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ” ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ 

ਕਰਦੀ ਹੈ।  

 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਹਾਕੀ ਵਮਜੇਟ ਐਮ.ਡੀ. ਗੋਲਡ ਟੀਮ ਨੇ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਵਾਰਡ ਵਜੱਵਤਆ। ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਅਪਾਹਜ ਵਵਅਕਤੀਆਾਂ ਦੀਆਾਂ 

ਯੋਗਤਾਵਾਾਂ ਦੇ ਪਰਤੀ ਸੁਚੇਤਤਾ ਨ ੰ  ਵਧਾਉਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਉਹਨਾਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਵਕ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਂਬਰ 

ਬਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਸ ਤੇ ਖੇਡਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ।  
 

2019 ਦੇ ਐਕਸੈਸੀਵਬਵਲਟੀ ਅਵਾਰਡਸ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ (Online) ਨਾਮਾਾਂਕਨ ਅਗਸਤ 2019 ਤੱਕ ਖੁੱਲਹੇ  ਰਵਹਣਗੇ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮੱਧ ਵਵੱਚ ਬੰਦ ਹੋ 

ਜਾਣਗੇ। ਨਾਮਾਾਂਕਨ ਫਾਰਮ ਵਸਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤ ੇਗਰਮੀ 2019 ਵਵੱਚ ਵਸਟੀ ਹਾਲ ਵਵਖ ੇਉਹਨਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਵਪਰੰਵਟਡ ਕਾਪੀਆਾਂ ਵੀ 

ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਾਂ। 

 

ਿਵਾਲੇ 

 

“ਅਸੀ ਾਂ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਹਲੇ ਐਕਸੈਸੀਵਬਵਲਟੀ ਅਵਾਰਡਸ ਦੇ ਜੇਤ ਆਾਂ ਨ ੰ  ਸਨਮਾਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਹਾਾਂ। ਉਹਨਾਾਂ ਸਾਵਰਆਾਂ ਨੇ, ਅਪਾਹਜ 

ਵਵਅਕਤੀਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਵਜ਼ੰਦਗੀਆਾਂ ਦੀ ਕੁਆਵਲਟੀ ਨ ੰ  ਵਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਾਂ ਨ ੰ  ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਵਵੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 

ਦਰਸਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਸਾਨ ੰ  ਸਾਵਰਆਾਂ ਨ ੰ  ਪਰੇਵਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਰੇਕ ਲਈ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।” 

- ਮੇਅਰ ਵਲੰਡਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey)  

 

“ਆਤਮਵਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਾਲ ਅਤ ੇਸੁਤੰਤਰ ਜੀਵਨ ਵਜਉਣਾ ਅਪਾਹਜ ਵਵਅਕਤੀਆਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਰਕੁਾਵਟਾਾਂ ਨ ੰ  ਦ ਰ ਕਰਨ 

ਵਵੱਚ ਅਸੀ ਾਂ ਵਜੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ, ਉਹਨਾਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵਸਟੀ ਵਵੱਚ ਸਵਕਵਰਆ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੁਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ 

ਐਕਸੈਸੀਵਬਵਲਟੀ ਅਵਾਰਡਸ ਦੇ ਜੇਤ ਆਾਂ ਨੇ, ਅਪਾਹਜਤਾਵਾਾਂ ਤੇ ਵਧਆਨ ਕੇਂਦਵਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹਨਾਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਮੌਕੇ ਉਤਪੰਨ ਕਰਕ ੇਅਤ ੇਉਹਨਾਾਂ 

ਦੀਆਾਂ ਸਮਰਥਤਾਵਾਾਂ ਨ ੰ  ਪਛਾਣ ਕੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਵਕ ਹਰੇਕ ਦਾ ਭਵਵੱਖ ਸੁਨਵਹਰਾ ਹੈ।” 

- ਪੈਟ ਫੋਰਵਟਨੀ (Pat Fortini), ਵਸਟੀ ਕਾਉ ਾਂਸਲਰ ਐਾਂਡ ਐਕਸੈਸੀਵਬਵਲਟੀ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਉ ਾਂਵਸਲ ਮੈਂਬਰ 
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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਡਾ ਸੋਚ ਹਰਿਾ ਿੈ। ਅਸੀ ਾਂ ਪ ਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦ ੇਨਾਲ ਭਵਵਖੱ ਲਈ ਵਤਆਰ ਸੰਗਠਨ ਹਾਾਂ। ਅਸੀ ਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਾਂ ਵਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਵੱਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤ ੇਵਵਵਵਧਤਾ ਸਾਨ ੰ  ਵੱਖਰਾ 

ਬਣਾਉਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਨਵੇਸ਼ ਨ ੰ  ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤ ੇਆਪਣੀ ਵਵਸ਼ਵ-ਵਵਆਪੀ ਸਫਲਤਾ ਨ ੰ  ਅਗੱੇ ਵਧਾਉਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀ ਾਂ ਕਨੇੈਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਪਰ ਲਾਾਂਘੇ ਦ ੇਕੇਂਦਰ ਵਵਚੱ ਸਵਥਤ ਹਾਾਂ। 

ਅਸੀ ਾਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਵਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹ ੇਹਾਾਂ ਜ ੋਮੌਕ ੇਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਇੱਥੇ ਰਵਹਣ ਅਤ ੇਕਮੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਵਵੱਚ ਮਾਣ ਭਰਦ ੇਹਨ। ਅਵਜਹਾ ਜਵੁਿਆ ਹਇੋਆ ਸ਼ਵਹਰ 

ਬਣਨ ਲਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਅੱਗ ੇਵਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਾਂ, ਜ ੋਸਭ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬਬੇਾਕ ਅਤ ੇਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਨ ੰ  Twitter, Facebook ਅਤ ੇInstagram ‘ਤ ੇਫਾਲੋ ਕਰ।ੋ 

www.brampton.ca 'ਤ ੇਹੋਰ ਜਾਣੋ। 

 
 

ਮੀਡੀਆ ਸੂੰਪਰਕ 

ਵਕਰਸਟੀਨ ਸ਼ਰਮਾ (Christine Sharma) 

ਮੀਡੀਆ ਕਆੋਰਡੀਨੇਟਰ 

ਵਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ  

905.874.2880 | christine.sharma@brampton.ca  
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