
 

 

 

 
ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਐਕਿਿੈੀਰਬ੍ਰਲਟੀ ਅਵਾਰਡਿ ਲਈ ਨਾਮਾਂਕਣ ਹਣੁ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋ ਗਏ ਹਨ  

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (2 ਫਰਵਰੀ, 2021) – ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਐਕਿੈਿੀਰਬ੍ਰਲਟੀ ਅਵਾਰਡਿ (Accessibility Awards) ਲਈ ਨਾਮਾਂਕਣ ਹੁਣ 

ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 

ਐਕਿੈਿੀਰਬ੍ਰਲਟੀ ਅਵਾਰਡਿ, ਨਾਗਰਰਕ ਿਨਮਾਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਰਜਿ ਰਵੱਚ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਉਹਨਾਂ ਰਵਅਕਤੀਆਂ, ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਿੰਗਠਨਾਂ ਨੰੂ 

ਿਨਮਾਰਨਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਪਾਹਜਪੁਣੇ ਵਾਲੇ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਹੰੁਚਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਵੱਚ ਵਚਨਬੱ੍ਧਤਾ ਦਰਿਾਉਂਦੇ ਹਨ।  

ਨਾਮਾਂਰਕਤ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਹੇਠਾਂ ਰਲਖੇ ਖੇਤਰਾਂ ਰਵੱਚ ਹਾਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਉਪਲਬ੍ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਦ ੇਆਧਾਰ ਤ ੇਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: 

• ਰਕੁਾਵਟਾਂ ਨੰੂ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਦਰੂ ਕਰਨਾ – ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਪਰਕਾਰ, ਰਵਹਾਰ ਿਬੰ੍ਧੀ, ਗੱਲਬ੍ਾਤ ਿਬੰ੍ਧੀ, ਿਰੀਰਕ, ਪਰੋਗਰਾਮ ਿਬੰ੍ਧੀ, ਿਮਾਰਜਕ ਜਾਂ 
ਟਰਾਂਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪਾਲਿੀ ਨਾਲ ਿਬੰ੍ਰਧਤ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ। 

• ਅਪਾਹਜਪਣੁੇ ਵਾਲੇ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਿਰੁਵਧਾਜਨਕ ਪਰਬੰ੍ਧ ਕਰਨਾ – ਇਿ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਪਰਬੰ੍ਧ ਰਵੱਚ ਥਾਂ, ਸ਼ੈਰਡਊਲ ਜਾਂ ਕੰਮ ਰਵੱਚ ਅਰਜਹਾ ਿੁਧਾਰ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਕਿੇ ਰਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਵੱਚ ਘੁਲਣ-ਰਮਲਣ ਰਵੱਚ ਿਮਰੱਥ ਕਰਦਾ ਹੋਵ।ੇ 

• ਪਹੁੰ ਚਯਗੋਤਾ ਅੰਬ੍ਿੈਡਰ ਜਾਂ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ – ਭਾਈਚਾਰੇ ਦ ੇਅੰਦਰ ਪਹੰੁਚਯੋਗਤਾ ਿਬੰ੍ਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ। 
• ਅਪਾਹਜਪਣੁੇ ਵਾਲੇ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰਜੋ਼ਗਾਰ ਿਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ – ਕੰਮ ਿਬੰ੍ਧੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕ ੇਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। 
• ਚੰਗੀ ਪਹੁੰ ਚਯਗੋ ਗਾਹਕ ਿਵੇਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ – ਗਾਹਕ ਦੀ ਬ੍ੇਨਤੀ ਨੰੂ ਿਮਝਣ ਰਵੱਚ ਿਮਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਢੁੱ ਕਵਾਂ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। 

• ਿੁਤੰਤਰ ਜੀਵਨ ਲਈ ਿਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ – ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਟਰੇਰਨੰਗ ਅਤੇ ਿਰਹਯੋਗ ਰਵੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ। 

ਇਿ ਿਾਲ ਨਵਾਂ, ਅਵਾਰਡਿ ਪਰੋਗਰਾਮ ਰਵੱਚ ਖੁਦ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ। 

ਅਵਾਰਡ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਵਾਿਤੇ, ਨਾਮਾਂਰਕਤ ਰਵਅਕਤੀ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਰਨਵਾਿੀ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਲਾਭ ਿੰਗਠਨ ਜਾਂ 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਰਕਿੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਰਕ ਨਾਮਾਂਰਕਤ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬ੍ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਤੋਂ, 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਫਾਇਦਾ ਪਹੰੁਰਚਆ ਹੋਵੇ।  

ਨਾਮਾਂਕਣ, 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਿਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਵਾਰਡਿ, ਬ੍ਿੰਤ ਰਵੱਚ ਰਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

ਐਕਿੈਿੀਰਬ੍ਰਲਟੀ ਅਵਾਰਡਿ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਨਾਮਾਂਕਣ ਫਾਰਮ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਰਨਵਾਿੀ www.brampton.ca ਤ ੇਜਾ ਿਕਦੇ ਹਨ। 

ਹਵਾਲੇ 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇੱਕ ਮੋਜੈਕ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਟੀ, ਪਹੰੁਚਯੋਗਤਾ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਿਾਡੇ ਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਵੱਚ ਿਾਰਰਆਂ ਲਈ, ਆਪਣੇਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ 

ਲਈ ਮੌਰਕਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱ੍ਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ ਰਕਿੇ ਅਰਜਹੇ ਰਵਅਕਤੀ, ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਜਾਂ ਿੰਗਠਨ ਨੰੂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਅਪਾਹਜਪੁਣੇ ਵਾਲੇ 

ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਪਹੰੁਚਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਵੱਚ ਿੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਲਾਹ ਰਦੰਦਾ ਹਾਂ ਰਕ ਤੁਿੀਂ 2021 ਦੇ 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Accessibility/Pages/Awards-Program.aspx#:~:text=The%20Accessibility%20Awards%20is%20a,inclusion%20of%20people%20with%20disabilities.


 

 

ਐਕਿੈਿੀਰਬ੍ਰਲਟੀ ਅਵਾਰਡਿ ਲਈ ਨਾਮਾਂਕਣ ਜਮਹਾਂ ਕਰਕ ੇਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿਨਮਾਰਨਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿਨਮਾਰਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਾਡੇ 
ਸ਼ਰਹਰ ਨੰੂ, ਿਾਰਰਆਂ ਲਈ ਖਾਿ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।” 

- ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ ਦੀਆਂ ਐਕਿੈਿੀਰਬ੍ਰਲਟੀ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦ ੇਮੈਂਬ੍ਰ ਵਜੋਂ, ਮੈਨੰੂ ਿਾਡੀ ਰਿਟੀ ਰਵੱਚ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਹਰ 

ਿਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਅਤੇ ਖਾਿ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ ਿਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਵੱਚ, ਰਕਿੇ 

ਅਰਜਹੇ ਰਵਅਕਤੀ, ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਜਾਂ ਿੰਗਠਨ ਨੰੂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਵੰਨ-ਿੁਵੰਨਤਾ ਦ ੇਚੈਂਪੀਅਨ ਹਨ ਅਤੇ ਿਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਵੱਚ ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਰਲਆਉਣ ਲਈ ਕੰਮ 

ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਰਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਐਕਿੈਿੀਰਬ੍ਰਲਟੀ ਅਵਾਰਡ ਲਈ ਨਾਮਾਂਰਕਤ ਕਰੋ। ਇਕੱਠੇ ਰਮਲ ਕੇ, ਅਿੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਹਰ ਿਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 
ਲਈ ਵੱਧ ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਬ੍ਣਾ ਿਕਦੇ ਹਾਂ।” 

- ਪੈਟ ਫੋਰਰਟਨੀ (Pat Fortini), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰਡਿ 7 ਅਤੇ 8; ਮੈਂਬ੍ਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਕਿੈਿੀਰਬ੍ਰਲਟੀ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਕਮੇਟੀ; 
ਮੈਂਬ੍ਰ, ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ ਐਕਿੈਿੀਰਬ੍ਰਲਟੀ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਕਮੇਟੀ  

“ਰਿਟੀ ਰਵੱਚ, ਅਿੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱ੍ਧ ਹਾਂ ਰਕ ਹਰ ਉਮਰ ਅਤੇ ਿਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਬ੍ਰਾਬ੍ਰੀ ਵਾਲੇ ਮੌਰਕਆਂ ਦਾ 
ਅਨੰਦ ਮਾਣਨ। ਅਿੀਂ ਹਰ ਿਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਥਾਵਾਂ ਬ੍ਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਿਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜੋ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ 

ਪਹੰੁਚਯੋਗਤਾ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਕਿੈਿੀਰਬ੍ਰਲਟੀ ਅਵਾਰਡਿ, ਉਹਨਾਂ ਰਵਅਕਤੀਆਂ, ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਿੰਗਠਨਾਂ ਨੰੂ ਿਨਮਾਰਨਤ 

ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਪਾਹਜਪੁਣੇ ਵਾਲੇ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਹੰੁਚਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਵਚਨਬੱ੍ਧ ਹਨ।”  

- ਡੇਰਵਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਿਟਰੇਰਟਵ ਅਫਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਵੱਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਜੇ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਵੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡ ੇਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੂੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ  ਅੱਗੇ 

ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰੱਰਖਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋਵੇ। ਿਾਡ ੇਨਾਲ 

Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁੜੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

 

 

 

ਮੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ 

ਮੋਰਨਕਾ ਦੁੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਿਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

