
 

  

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ 

 

ਰਿਟੀ ਨੇ ਲੋਕਲ ਐਕਿਿੈੀਰਿਰਲਟੀ ਚੈਂਪੀਅਨਾਂ ਨ ੰ  2021 ਦੇ ਐਕਿੈਿੀਰਿਰਲਟੀ  
ਅਵਾਰਡਿ ਦੇ ਜਤੇ ਆਂ ਵਜੋਂ ਿਨਮਾਰਨਤ ਕੀਤਾ 

 

ਿਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (3 ਜ ਨ, 2021) – ਕੱਲਹ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਿੈਿਐਰਿਰਲਟੀ ਵੀਕ (National AccessAbility Week) ਦ ੇਦੌਰਾਨ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਿਰੈਂਪਟਨ 

ਨੇ ਆਪਣੇ 2021 ਦ ੇਐਕਿੈਿੀਰਿਰਲਟੀ ਅਵਾਰਡਿ (Accessibility Awards) ਦ ੇਜੇਤ ਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਿਨਮਾਰਨਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ 
ਿੰਗਠਨਾਂ ਨੇ, ਅਪਾਹਜਪੁਣੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੰੁਚ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਲਈ ਵਚਨਿੱਧਤਾ ਦਰਿਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਿਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਨ ੰ  ਫਾਇਦਾ 
ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਅੱਜ ਦੀ ਿਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ (Brampton City Council) ਦੀ ਮੀਰਟੰਗ ਰਵੱਚ, ਹੇਠਾਂ ਰਲਖੇ ਐਕਿੈਿੀਰਿਰਲਟੀ ਚੈਂਪੀਅਨਾਂ ਨ ੰ  ਿਨਮਾਰਨਤ ਕੀਤਾ ਰਗਆ 

ਿੀ: 

ਰਮਸ਼ਲੇ ਮਕੈਲੋਇਡ – ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਮੈਂਿਰ ਸ਼ਰੇਣੀ 

ਰਮਸ਼ੇਲ (Michelle), ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਰਵੱਚ ਅਰਥਪ ਰਣ ਢੰਗ ਨਾਲ ਏਕੀਰਕਰਤ ਹੋਣ ਲਈ, ਮਨਪਰਚਾਵੇ, ਖਾਲੀ ਿਮੇਂ ਅਤੇ ਰ ੰਦਗੀ ਿਿੰਧੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਰਵਕਰਿਤ 

ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਤਮਰਨਰਭਰ ਿਣਨ ਰਵੱਚ ਕਲਾਈਟਂਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਿਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ 

ਕੁਆਰਲਟੀ ਰਵੱਚ ਿੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਮਸ਼ੇਲ ਨ ੰ  ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਦ ਰ ਕਰਨ; ਅਪਾਹਜਪੁਣੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਿਰਹਜ ਮਰਹਿ ਿ ਕਰਾਉਣ; 

ਅਪਾਹਜਪੁਣੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋ ਗਾਰ ਿਿੰਧੀ ਿਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ; ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਖਾਿ ਗਾਹਕ ਿੇਵਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ; ਅਤੇ ਆਤਮਰਨਰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਰਜਓਣ 

ਰਵੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਮਾਰਨਤ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ। 

ਕਰੈੀਜ ਪਲੇਿ ਔਰਟਜਮ ਿਰਰਵਰਿਜ – ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਿੰਗਠਨ ਜਾਂ ਗਰੈ-ਲਾਭ ਸ਼ਰਣੇੀ 

ਕੈਰੀਜ ਪਲੇਿ ਔਰਟਜਮ ਿਰਰਵਰਿਜ (Kerry’s Place Autism Services) ਨੇ ਮਨਪਰਚਾਵੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਰਵੱਚ ਰਹੱਿਾ ਲੈਣ ਵਰਗੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨ ੰ  ਦ ਰ 

ਕਰਨ ਿਮੇਤ, ਿਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਿੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਿਹਾਇਤਾ ਰਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਰਖਆ, ਖਾਿ ਕਰਕ ੇਔਰਟਜਮ ਿਪੈਕਟਰਮ 

ਰਡਿਆਰਡਰ (Autism Spectrum Disorder) ਵਾਲੇ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਪਹੰੁਚ ਯੋਗਤਾ ਨ ੰ  ਵਧਾਉਣ ਤ ੇਰਧਆਨ ਕੇਂਦਰਰਤ ਕਰਨ ਰਵੱਚ। ਕੋਰਵਡ-19 

(COVID-19) ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦ ੇਦੌਰਾਨ, ਕੈਰੀਜ ਪਲੇਿ ਨੇ ਿੁਰੱਰਖਅਤ ਅਤੇ ਅਰਥਪ ਰਣ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨ ੰ  ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 
ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਦ ਰ ਕਰਨ; ਅਪਾਹਜਪੁਣੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਿਰਹਜ ਮਰਹਿ ਿ ਕਰਾਉਣ; ਪਹੰੁਚ ਯੋਗਤਾ 
ਅੰਿੈਿਡਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ; ਅਪਾਹਜਪੁਣੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋ ਗਾਰ ਿਿੰਧੀ ਿਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ; ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਖਾਿ ਗਾਹਕ ਿੇਵਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ; ਅਤੇ 
ਆਤਮਰਨਰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਰਜਓਣ ਰਵੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਮਾਰਨਤ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ। 

ਿੀ.ਐਿ.ਆਰ. ਵਲੈਥ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ – ਿਰੈਂਪਟਨ ਰਿਜਨੇਿ ਸ਼ਰੇਣੀ 

ਫਰੈਂਕ ਗਾਿਪਰ (Frank Gasper), ਰਰਜਿਟਰਡ ਰਡਿਐਰਿਰਲਟੀ ਿੇਰਵੰਗਿ ਪਲਾਨਿ (ਆਰ.ਡੀ.ਐਿ.ਪੀ.) (Registered Disability Savings Plans) 

(RDSPs) ਰਵੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂ ਸ਼ੀਅਲ ਐਡਵਾਈਜਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਅਪਾਹਜਪੁਣੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਿਰਹਜ ਮਰਹਿ ਿ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  
ਖਾਿ ਗਾਹਕ ਿੇਵਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਮਾਰਨਤ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਿੁਚੇਤਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਿੈਸ਼ਨ ਆਯੋਰਜਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਹ 

ਅਰਜਹੀ ਪਰੋਫਾਈਲ, ਜੋ ਆਰਰਥਕ ਤੌਰ ਤ ੇਿਰਥਰ ਭਰਵੱਖ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਵੇ, ਿਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਿਨ ੰ  ਅਨੁਕ ਰਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਰਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਰਮਲ ਕੇ ਕੰਮ 

ਕਰਨ ਵਾਿਤੇ ਖੁਦ ਨ ੰ  ਿਮਰਰਪਤ ਕਰਕ,ੇ ਅਪਾਹਜਪੁਣੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.canada.ca%2Fen%2Femployment-social-development%2Fcampaigns%2Fnational-accessability-week.html&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C0874cf3544b04b352c8708d92699d0ee%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637583264388947088%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=jKnOatelDtBB5HmtpVTKrEIOUpYN%2BwbczPpGWzt044k%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.canada.ca%2Fen%2Femployment-social-development%2Fcampaigns%2Fnational-accessability-week.html&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C0874cf3544b04b352c8708d92699d0ee%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637583264388947088%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=jKnOatelDtBB5HmtpVTKrEIOUpYN%2BwbczPpGWzt044k%3D&reserved=0


 

  

 

ਐਮਿਰੇਿ – ਐਕਿੈਿੀਰਿਰਲਟੀ ਪਰਗੋਰਾਮ/ਇਨੀਸ਼ੀਏਰਟਵ ਸ਼ਰਣੇੀ 

ਰਮਸ਼ੇਲ ਿੁਕਲੈਂਡ (Michelle Buckland) ਨੇ 2010 ਰਵੱਚ ਐਮਿਰੇਿ (EMBRACE) ਦੀ ਿਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਿੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਨ ੰ  
ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿਦੀ ਿਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਿੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਿਕਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਨਿੱਜੀ ਅਤੇ 
ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਰਵਕਾਿ, ਪਹੰੁਚ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਅਤੇ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਿਪੀਚਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਟੀਰਚਆਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਣ ਵਾਿਤੇ ਪਰੇਰਰਤ ਕਰਨ ਲਈ 

ਇਿਦੀ ਿਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਰਮਸ਼ੇਲ, ਅੰਿੈਿਡਰ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਿਣਨ ਲਈ ਿਮਰਰਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਧਾਂਤ ਹੈ, “ਰ ੰਦਗੀਭਰ ਿਾਡੀਆਂ ਿੀਮਾਵਾਂ ਰਿਰਫ਼ 

ਉਹੀ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਅਿੀਂ ਜਾਣਿੁੱ ਝ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।” ਰਮਸ਼ੇਲ ਨ ੰ  ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਦ ਰ ਕਰਨ; ਅਪਾਹਜਪੁਣੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਿਰਹਜ 
ਮਰਹਿ ਿ ਕਰਾਉਣ; ਅਪਾਹਜਪੁਣੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋ ਗਾਰ ਿਿੰਧੀ ਿਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਮਾਰਨਤ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ। 

ਿਰੈਂਪਟਨ ਇੱਕ ਮੋਜੈਕ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਟੀ ਆਫ ਿਰੈਂਪਟਨ, ਆਪਣੀ ਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਰਵੱਚ ਿਾਰਰਆਂ ਲਈ, ਪਹੰੁਚ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਦੀ ਮ ਿ ਤ 

ਭਾਵਨਾ ਨ ੰ  ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪਛਾਣਨ ਲਈ ਿਮਰਰਪਤ ਹੈ। 2018 ਰਵੱਚ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤੇ ਗਏ, ਐਕਿੈਿੀਰਿਰਲਟੀ ਅਵਾਰਡਿ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  
ਦ ਰ ਕਰਨ; ਅਪਾਹਜਪੁਣੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਿਰਹਜ ਮਰਹਿ ਿ ਕਰਾਉਣ; ਪਹੰੁਚ ਯੋਗਤਾ ਅੰਿੈਿਡਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ; ਅਪਾਹਜਪੁਣੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋ ਗਾਰ 
ਿਿੰਧੀ ਿਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ; ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਖਾਿ ਗਾਹਕ ਿੇਵਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ; ਅਤੇ ਆਤਮਰਨਰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਰਜਓਣ ਰਵੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਐਕਿੈਿੀਰਿਰਲਟੀ ਚੈਂਪੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਲਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਦੱਤੇ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਨ ੰ , ਇਿ ਿਾਲ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰੇਣੀ, ਪਹੰੁਚ ਯੋਗ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਾਂ ਪਰਹਲਕਦਮੀਆਂ ਨ ੰ  
ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।  

ਰਿਟੀ ਅਤੇ ਇਿਦੀ ਐਕਿੈਿੀਰਿਰਲਟੀ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਕਮੇਟੀ (Accessibility Advisory Committee) ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਿੱਧ ਹਨ ਰਕ 

ਹਰ ਉਮਰ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਿਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਰਰਹਣ, ਕੰਮ ਕਰਨ, ਖੇਡਣ, ਆਉਣ ਅਤੇ ਰਨਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦ ੇਿਰਾਿਰ ਮੌਕ ੇਰਮਲਦੇ ਹਨ। ਰਿਟੀ ਰਵਖੇ 

ਐਕਿੈਿੀਰਿਰਲਟੀ ਿਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ।  

ਐਕਿੈਿੀਰਿਰਲਟੀ ਅਵਾਰਡਿ ਿਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜੇਤ ਆਂ ਿਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, www.brampton.ca ਤ ੇਜਾਓ।     

ਹਵਾਲੇ 

“ਿਰੈਂਪਟਨ ਇੱਕ ਮੋਜੈਕ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਟੀ, ਿਾਡੀ ਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਰਵੱਚ ਿਾਰਰਆਂ ਲਈ, ਪਹੰੁਚ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਦੀ ਮ ਿ ਤ ਭਾਵਨਾ ਨ ੰ  ਵਧਾਉਣ 

ਲਈ ਿਮਰਰਪਤ ਹੈ। 2021 ਦ ੇਐਕਿੈਿੀਰਿਰਲਟੀ ਅਵਾਰਡ ਜੇਤ ਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜੋ ਿਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਪਹੰੁਚ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਰਜਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕਰਕ ੇਉਹਨਾਂ ਦ ੇਯਤਨਾਂ ਨ ੰ  ਿਨਮਾਰਨਤ ਕੀਤਾ। ਿਾਡੀ ਰਿਟੀ ਨ ੰ  ਿਾਰਰਆਂ ਲਈ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ 

ਵਾਲਾ ਿਣਾਉਣ ਲਈ ਿਮੱੁਚੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਨ ੰ  ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।”  
- ਪੈਟਰਰਕ ਿਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਿਰੈਂਪਟਨ 

“ਰਿਟੀ ਆਫ ਿਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ ਦੀ ਐਕਿੈਿੀਰਿਰਲਟੀ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦ ੇਮੈਂਿਰ ਵਜੋਂ, ਮੈਨ ੰ  ਮਾਣ ਹੈ ਰਕ ਿਰੈਂਪਟਨ ਵਾਿੀ, ਿਾਡੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ 
ਨ ੰ  ਿਾਰਰਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਪਹੰੁਚ ਯੋਗ ਅਤੇ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਿਣਾਉਣ ਵਾਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਜੇਤ , ਵੰਨ-ਿੁਵੰਨਤਾ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹਨ ਅਤੇ 
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਿਾਡੇ ਸ਼ਰਹਰ ਰਵੱਚ ਤਿਦੀਲੀ ਰਲਆ ਰਰਹਾ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ, ਅਿੀਂ ਹਰ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਿਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਵੱਧ 

ਪਹੰੁਚ ਯੋਗ ਿਣਾ ਿਕਦੇ ਹਾਂ।” 

- ਪੈਟ ਫੋਰਰਟਨੀ (Pat Fortini), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰਡਿ 7 ਅਤੇ 8; ਮੈਂਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਿਰੈਂਪਟਨ ਐਕਿੈਿੀਰਿਰਲਟੀ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਕਮੇਟੀ; ਮੈਂਿਰ, 

ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ ਐਕਿੈਿੀਰਿਰਲਟੀ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਕਮੇਟੀ  

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Committees/Pages/Accessibility-Advisory-Committee.aspx
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://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Accessibility/Pages/Awards-Program.aspx


 

  

 

“ਰਿਟੀ ਆਫ ਿਰੈਂਪਟਨ ਰਵਖੇ, ਅਿੀਂ ਟਰਮ ਆਫ ਕਾਉਂਰਿਲ ਪਰਾਇਰਟੀ: ਿਰੈਂਪਟਨ ਇੱਕ ਮੋਜੈਕ ਹੈ, ਨ ੰ  ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਉਣ ਲਈ 

ਵਚਨਿੱਧ ਹਾਂ ਰਕ ਹਰ ਉਮਰ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਿਰਾਿਰ ਮੌਕ ੇਰਮਲਦੇ ਹਨ। 2021 ਦ ੇਐਕਿੈਿੀਰਿਰਲਟੀ ਅਵਾਰਡ ਜੇਤ ਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜੋ 

ਿਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਪਹੰੁਚ ਯੋਗਤਾ ਨ ੰ  ਵਧਾਉਣ ਰਵੱਚ ਿਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਿੈਿੀਰਿਰਲਟੀ ਵੀਕ, ਰਿਟੀ ਨ ੰ  ਉਹਨਾਂ ਰਵਅਕਤੀਆਂ, 
ਕਾਰੋਿਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਿੰਗਠਨਾਂ ਨ ੰ  ਿਨਮਾਰਨਤ ਕਰਨ ਤ ੇਮਾਣ ਹੈ, ਜੋ ਅਪਾਹਜਪੁਣੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੰੁਚ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਲਈ ਵਚਨਿੱਧ ਹਨ।”  
- ਡੇਰਵਡ ਿੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਿਟਰੇਰਟਵ ਅਫਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਿਰੈਂਪਟਨ 
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਵੱਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤ ੇੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਿਰੈਂਪਟਨ 70,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ75,000 ਕਾਰਿੋਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦ ੇਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ ਰਵੱਚ ਰੱਖ 

ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡ ੇਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਹੰੁਦ ੇਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਿੰਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ 

ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਿਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦ ੇਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰੱਰਖਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋਵੇ। ਿਾਡੇ ਨਾਲ Twitter, Facebook, ਅਤ ੇ

Instagram ਤੇ ਜੁੜੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

 
 

ਮੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ 

ਮੋਰਨਕਾ ਦੁੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਿਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਿਟੀ ਆਫ ਿਰੈਂਪਟਨ 

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