
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ    

      

ਰਿਟੀ 29 ਮਈ ਤੋਂ 4 ਜਨੂ ਤੱਕ, ਐਕਿਿੈੀਬਲ ਿਪਰੋਟਿ ਵੀਕ ਮਨਾਵਗੇੀ 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (17 ਮਈ, 2022) – ਰਿਟੀ ਦੀ ਐਕਿੈਿੀਰਬਰਲਟੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਮਲ ਕ,ੇ ਰਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਰਿਵੀਜਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ 

ਐਕਿੈਿੀਰਬਰਲਟੀ ਵੀਕ (National Accessibility Week) ਦੇ ਦੌਰਾਨ, 29 ਮਈ ਤੋਂ 4 ਜੂਨ ਤੱਕ ਬਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਐਕਿੈਿੀਬਲ ਿਪੋਰਟਿ ਵੀਕ 

(Accessible Sports Week) ਦੀ ਮੇਜਬਾਨੀ ਕਰੇਗੀ।  

ਬਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਐਕਿੈਿੀਬਲ ਿਪੋਰਟਿ ਵੀਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਰਿਣ ਕੀਤੀਆਂ ਿਪੋਰਟਿ ਅਤੇ ਰਿਟੀ ਦੀਆਂ ਫਰੈਿਰਲਟੀਜ, ਪਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ 

ਿੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਪਰਦਰਰਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਟੀ, ਪੂਰਾ ਿਾਲ ਰਿੱਿਾ ਲੈਣ ਰਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ 
ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਿੈ ਰਕ ਿਾਰ ੇਰਨਵਾਿੀਆਂ ਦੀ, ਰਵਆਪਕ ਰੇਂਜ ਰਵੱਚ ਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਫਟਨੈਿ ਪਰੋਗਰਾਰਮੰਗ ਿਮੇਤ, ਰਕੇਰੀਏਸ਼ਨ ਿੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਿੰੁਚ ਿੈ। 

ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ, ਪੂਰਾ ਿਫਤਾ ਅਜਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਪੋਰਟਿ, ਰਜਵੇਂ ਵਹੀਲਚੇਅਰ ਬਾਿਕੇਟਬਾਲ, ਰਿਰਟੰਗ ਵਾਲੀਬਾਲ, ਿਲੇਜ 

ਿਾਕੀ ਆਰਦ। ਐਕਿੈਿੀਰਬਰਲਟੀ ਫੇਅਰ (Accessibility Fair) ਅਤੇ ਮਲਟੀ-ਿਪੋਰਟ ਸ਼ੋਅਕੇਿ (Multi-Sport Showcase) ਦਾ ਆਯੋਜਨ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 

4 ਜੂਨ ਨੰੂ ਿੇਵ ਮੈਕਿ ਿਪੋਰਟਿ ਿੈਂਟਰ (Save Max Sports Centre) ਰਵਖ,ੇ ਦੁਪਰਿਰ ਬਾਅਦ 1 ਵਜ ੇਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜ ੇਤੱਕ ਿੋਵੇਗਾ। ਿਾਰ ੇ

ਕਾਰਜਕਰਮ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਿਰੌਪ-ਇਨ (ਰਬਨਾਂ ਬੁੱ ਕ ਕੀਤੇ) ਪਰੋਗਰਾਮ ਿਨ।  

ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਿੈਿੀਰਬਰਲਟੀ ਵੀਕ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਕ ੇਤੇ, ਸ਼ੱੁਕਰਵਾਰ, 3 ਜੂਨ ਨੰੂ ਲੋਫਰਿ ਲੇਕ ਰਕੇਰੀਏਸ਼ਨ ਿੈਂਟਰ (Loafer’s Lake Recreation 

Centre) ਰਵਖ,ੇ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 10:30 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਇਨਕਲੂਜਨ ਰਿਨਰ ਅਤੇ ਿਾਂਿ ਿੋਵੇਗਾ। ਇਿ ਵਾਿਤੇ ਰਰਜਿਟਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ। 

ਐਕਿੈਿੀਬਲ ਿਪੋਰਟਿ ਵੀਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਰਲੱਕ ਕਰੋ (Click here to learn more about Accessible 

Sports Week events)। 

ਰਿਟੀ ਦ ੇਮਲਟੀ-ਯੀਅਰ ਐਕਿਿੈੀਰਬਰਲਟੀ ਪਲਾਨ ਬਾਰ ੇਆਪਣਾ ਫੀਿਬਕੈ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ੋ

2022 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਲਈ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਮਲਟੀ-ਯੀਅਰ ਐਕਿੈਿੀਰਬਰਲਟੀ ਪਲਾਨ (ਐਮ.ਏ.ਪੀ.) (Multi-Year Accessibility Plan) 

(MAP), ਪਿੰੁਚਯੋਗਤਾ ਿਬੰਧੀ ਰਕੁਾਵਟਾਂ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ, ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਿਾਿੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਿੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫਰੈਿਰਲਟੀਜ ਲਈ 

ਪਿੰੁਚਯੋਗਤਾ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਰਿਟੀ ਦਾ ਪਲਾਨ ਿੈ।  

ਐਮ.ਏ.ਪੀ. (MAP), ਉਿਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਿਾਰ ਿੈ, ਜ ੋਅਿੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ, ਿਾਿੀ ਨੀਂਿ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਿੱਰਿਆਚਾਰਕ 

ਬਦਲਾਅ ਰਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਰਿੇ ਿਾਂ, ਰਜਿ ਨਾਲ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਿਾਰ ੇਨਾਗਰਰਕ, ਰਜੋ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ ਰਵੱਚ ਰਿੱਿਾ ਲੈ ਿਕਣਗੇ, ਰਜਿਨਾਂ 
ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ; ਪਬਰਲਕ ਟਰਾਂਰਜ਼ਟ ਲੈਣਾ; ਔਨਲਾਈਨ ਿੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ; ਖੇਿਾਂ ਿਬੰਧੀ ਅਤੇ ਿੱਰਿਆਚਾਰਕ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਰਵੱਚ 

ਸ਼ਾਮਲ ਿਣੋਾ; ਅਤੇ ਰਕੇਰੀਏਸ਼ਨ ਫੈਰਿਰਲਟੀਜ, ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਿੋਰ ਪਬਰਲਕ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਨਾ। 

ਇਿ ਵਲੇੇ ਰਿਟੀ, ਿਰਾਫਟ ਐਮ.ਏ.ਪੀ. ਬਾਰ ੇਫੀਿਬਕੈ ਮੰਗ ਰਿੀ ਿੈ। ਇੱਕ ਿੰਰਖਪਤ ਿਰਵੇਖਣ ਰਵੱਚ ਆਪਣੇ ਰਵਚਾਰ ਿਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਰਲੱਕ ਕਰ ੋ

(Click here to share your thoughts in a brief survey)। 
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ਿਵਾਲੇ 

“ਮੈਂ ਿਰ ਰਕਿੇ ਨੰੂ ਿਲਾਿ ਰਦੰਦਾ ਿਾਂ ਰਕ, 29 ਮਈ ਤੋਂ 4 ਜੂਨ ਤੱਕ ਬਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਿੈਿੀਰਬਰਲਟੀ ਵੀਕ ਅਤੇ ਐਕਿੈਿੀਬਲ ਿਪੋਰਟਿ ਵੀਕ 

ਮਨਾਉਣ ਰਵੱਚ ਿਾਿੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਇੱਕ ਰਿਿਤਮੰਦ ਅਤੇ ਿੁਰੱਰਖਅਤ ਸ਼ਰਿਰ ਿੈ, ਰਜੱਥੇ ਿਾਰ ੇਰਨਵਾਿੀਆਂ ਦੀ, ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਿਤੀ ਵਾਿਤੇ ਮੌਜਦੂ 

ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਿੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਿੰੁਚ ਿੈ।” 
     -     ਪੈਟਰਰਕ ਬਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ  

“ਰਿਟੀ ਦਾ, 2022 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਲਈ, ਮਲਟੀ-ਯੀਅਰ ਐਕਿੈਿੀਰਬਰਲਟੀ ਪਲਾਨ ਿਾਿੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਐਕਿੈਿੀਬਲ ਿਪੋਰਟਿ ਵੀਕ 

ਵਰਗੀਆਂ ਪਰਿਲਕਦਮੀਆਂ, ਿੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫੈਰਿਰਲਟੀਜ ਲਈ, ਪਿੰੁਚਯੋਗਤਾ ਦੀ ਰਿਮਾਇਤ ਕਰੇਗਾ। ਿਰਾਫਟ ਪਲਾਨ ਬਾਰ ੇਆਪਣੇ ਰਵਚਾਰ ਿਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ 

ਥੋੜਹਾ ਿਮਾਂ ਕੱਢੋ, ਜ ੋਿਾਿੇ ਸ਼ਰਿਰ ਰਵੱਚ – ਿਰ ਰਕਿੇ ਲਈ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।” 

- ਰੋਏਨਾ ਿੈਨਟੋਿ (Rowena Santos), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰਿਿ 1 ਅਤੇ 5; ਚੇਅਰ, ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਿਰਰਵਰਿਜ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ 

“ਇਿ ਐਕਿੈਿੀਬਲ ਿਪੋਰਟਿ ਵੀਕ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਬਰੈਂਪਟਨਵਾਿੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਵਆਪਕ ਰੇਂਜ ਵਾਲੀ ਿਪਰੋਟ ਅਤੇ ਰਫਟਨੈਿ ਪਰੋਗਰਾਰਮੰਗ 

ਲਈ ਰਰਜਿਟਰ ਕਰ ਿਕਦ ੇਿਨ। ਅਿੀਂ ਗਰਰਿਣ ਕੀਤੀਆਂ ਿਪੋਰਟਿ ਦੀ ਮੇਜਬਾਨੀ ਕਰਕ ੇਇਿਨਾਂ ਰਵੱਚ ਰਿੱਿਾ ਲੈਣ ਿਬੰਧੀ ਰਕੁਾਵਟਾਂ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰ ਰਿੇ ਿਾਂ, 
ਤਾਂ ਜ ੋਿਰ ਕੋਈ ਰਿਿਤਮੰਦ ਅਤੇ ਿਰਗਰਮ ਰਰਿ ਿਕੇ।” 

- ਪੈਟ ਫੋਰਰਟਨੀ (Pat Fortini), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰਿਿ 7 ਅਤੇ 8, ਐਕਿੈਿੀਰਬਰਲਟੀ ਐਿਵਾਈਜਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ ਮੈਂਬਰ, ਰਿਟੀ 
ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ; ਮੈਂਬਰ, ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ ਐਕਿੈਿੀਰਬਰਲਟੀ ਐਿਵਾਈਜਰੀ ਕਮੇਟੀ  

“ਰਿਟੀ ਦਾ ਿਟਾਫ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਰਕੇਰੀਏਸ਼ਨ ਪਰੋਗਰਾਰਮੰਗ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਮਰਰਪਤ ਿੈ। ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋ ਕ,ੇ ਐਕਿੈਿੀਬਲ 

ਿਪੋਰਟਿ ਵੀਕ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਲਟੀ-ਯੀਅਰ ਐਕਿੈਿੀਰਬਰਲਟੀ ਪਲਾਨ ਬਾਰ ੇਆਪਣਾ ਫੀਿਬਕੈ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ।” 

- ਪਾੱਲ ਮੋਰਰਿਨ (Paul Morrison), ਇੰਟਰਰਮ ਚੀਫ ਐਿਰਮਰਨਿਟਰੇਰਟਵ ਅਫਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ  
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ਕੈਨੇਿਾ ਰਵੱਚ ਿਿ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਜੇ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਿਰਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤੌਰ ਤ,ੇ ਬਰ ੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 75,000 ਕਾਰਬੋਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਿ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਰਧਆਨ 

ਰਵੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਿਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਿੇ ਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਿਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਿੰੁਦੇ ਿਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਿਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬੰਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੰੂ ਅੱਗੇ 
ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਿਾਂ। ਅਿੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜਿਾ ਰਿਿਤਮੰਦ ਸ਼ਰਿਰ ਬਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਿਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਜੋ ਿੁਰੱਰਖਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਿੋਵੇ। ਿਾਿੇ ਨਾਲ 

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

 

ਮੀਿੀਆ ਿੰਪਰਕ 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਮੀਿੀਆ 

multiculturalmedia@brampton.ca 
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