
 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ    

   

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਰਿਟੀ ਦੀਆਂ ਪਹੁੰ ਚਯਗੋ ਫਰੈਿਰਲਟੀਜ ਨ ੰ  ਉਜਾਗਰ  

ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਿਿੈਨਾਓ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੀਤੀ 
 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (8 ਅਗਿਤ, 2022) – ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਰਵਿੱ ਚ ਰਿਟੀ ਦੀਆਂ ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਫਰੈਿਰਲਟੀਜ ਨ ੰ  ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ, 

ਐਕਿੈਿਨਾਓ (AccessNow) ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਿੱਕ ਿੋਜੈਕ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਟੀ, ਿਾਰਰਆਂ ਲਈ ਪਹੰੁਚਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨ ੰ  ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਿੌਰਕਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਿਿਰਰਪਤ 

ਹੈ। ਐਕਿੈਿਨਾਓ, Google Play (ਗ ਗਲ ਪਲੇ) ਅਤੇ ਐਪਲ ਐਪ ਿਟੋਰ (Apple App Store) ਤੇ ਉਪਲਬ੍ਧ ਇਿੱਕ ਐਪ ਹੈ, ਰਜਿ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂਕਾਰ 

ਪ ਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 35 ਦੇਸ਼ਾਂ ਰਵਿੱ ਚ, 26,000 ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਰਪਨ ਕੀਤੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਿੱ ਭ ਿਕਦ ੇਹਨ। ਇਿ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ 

ਦੁਆਰਾ ਰਨਵਾਿੀ, ਟਰੇਲਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ, ਰਕੇਰੀਏਸ਼ਨ ਿੈਂਟਰਾਂ ਿਿੇਤ, ਰਿਟੀ ਦੀਆਂ ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਫਰੈਿਰਲਟੀਜ ਨ ੰ  ਖੋਜਣ, ਰੇਰਟੰਗ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲਿੱ ਭਣ ਯੋਗ ਹਣੋਗੇ। 

ਰਨਵਾਿੀ, ਐਕਿੈਿਨਾਓ ਤੇ ਲੋਕਲ ਰੈਿਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਣਾਂ ਨ ੰ  ਵੀ ਖਜੋਣ, ਰਰੇਟੰਗ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲਿੱ ਭਣ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ 

ਕਾਰਬੋ੍ਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਿਲਾਹ ਰਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਕ ਉਹ ਇਿੱ ਥੇ (here) ਐਪ ਰਵਿੱ ਚ ਆਪਣੀ ਪਹੰੁਚਯੋਗਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਿਲ ਕਰਨ।  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱ ਚ ਪਹੁੰ ਚਯਗੋਤਾ  
ਰਿਟੀ ਅਤੇ ਇਿਦੀ ਐਕਿੈਿੀਰਬ੍ਰਲਟੀ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਕਿੇਟੀ (Accessibility Advisory Committee), ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬ੍ਿੱਧ ਹਨ 

ਰਕ ਹਰ ਉਿਰ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱ ਚ, ਰਰਹਣ, ਕੰਿ ਕਰਨ, ਖੇਡਣ, ਆਉਣ ਅਤੇ ਰਨਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬ੍ਰਾਬ੍ਰ ਿੌਰਕਆਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਿਾਣਨ। 
ਰਿਟੀ ਰਵਖ ੇਪਹੰੁਚਯੋਗਤਾ ਬ੍ਾਰੇ ਹਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ। 

ਐਕਿਿੈਨਾਓ 

ਐਕਿੈਿਨਾਓ ਇਿੱਕ ਿੋਬ੍ਾਈਲ ਐਪ ਅਤੇ ਵਬੈ੍ਿਾਈਟ ਹੈ, ਜ ੋਪ ਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹੰੁਚਯੋਗਤਾ ਿਰਥਤੀ ਬ੍ਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਂਝੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਪਾਹਜਪੁਣ ੇਵਾਲੇ 

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਰਤਆਰ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਿ, ਿਿੀਰਖਆਵਾਂ ਨ ੰ  ਇਕਿੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹੰੁਚਯੋਗਤਾ ਦੇ ਪਰਹਲ ਆਂ ਨ ੰ  ਪਰਕਾਰਸ਼ਤ 

ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਿਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲਕੇ ਕੰਿ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਜਵੇਂ ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਪਾਰਰਕੰਗ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਰ ਿਿ, ਐਲੀਵੇਟਰਿ, ਰੈਂਪਿ, ਿੈਂਟ-ਫਰੀ, ਸ਼ਾਂਤ ਥਾਵਾਂ 
ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬ੍ਹੁਤ ਕੁਝ। ਹਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.accessnow.com ਤੇ ਜਾਓ।   

ਹਵਾਲੇ 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਿੱਕ ਿੋਜੈਕ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਟੀ, ਿਾਡੀ ਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੀ ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਰਵਿੱ ਚ ਿਾਰਰਆਂ ਲਈ ਪਹੰੁਚਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇਪਣ ਦੀ ਿਜ਼ਬ੍ ਤ ਭਾਵਨਾ ਨ ੰ  ਵਧਾਉਣ 

ਲਈ ਵਚਨਬ੍ਿੱਧ ਹੈ। ਿੈਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਨ ੰ  ਿਲਾਹ ਰਦੰਦਾ ਹਾਂ ਰਕ, ਿਾਡੀ ਰਿਟੀ ਦੀਆਂ ਫੈਰਿਰਲਟੀਜ ਰਵਖ ੇਉਪਲਬ੍ਧ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬ੍ਾਰ ੇ

ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਿਾਡੀਆਂ ਫੈਿੀਰਲਟੀਜ ਨ ੰ  ਰੇਰਟੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਐਕਿੈਿਨਾਓ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜ ੋਅਿੀਂ ਿਾਰਰਆਂ ਲਈ ਪਹੰੁਚਯੋਗਤਾ ਰਵਿੱ ਚ 

ਿੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਿ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖ ਿਕੀਏ। ਇਕਿੱ ਠੇ ਰਿਲ ਕੇ, ਅਿੀਂ ਹਰ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਿੱਕ ਵਿੱਧ ਸ਼ਿ ਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕਰਿਉਰਨਟੀ 
ਬ੍ਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖ ਿਕਦ ੇਹਾਂ।” 

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

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faccessnow.com%2Faccessnow-for-business%2F&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C2c715a1755984da99db808da7957fd30%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637955716060616512%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3uXbbA4TJtVyCOnIM0wI5v5axZhRt97st3l9bOePjfE%3D&reserved=0
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://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.accessnow.com%2F&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C2c715a1755984da99db808da7957fd30%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637955716060616512%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=0hEZPCTMt6rYOtA2luf6RofzJmG9JJS2tQUL%2FMWz6hE%3D&reserved=0


 

 

“ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ ਦੀਆਂ ਐਕਿੈਿੀਰਬ੍ਰਲਟੀ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਕਿੇਟੀਆਂ ਦੇ ਿੈਂਬ੍ਰ ਵਜੋਂ, ਿੈਨ ੰ  ਉਿ ਕੰਿ ਤੇ ਹਿੇਸ਼ਾ ਿਾਣ ਿਰਹਿ ਿ 

ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਾਡੀ ਰਿਟੀ, ਿਾਡੀ ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਨ ੰ  ਿਾਰਰਆਂ ਲਈ ਵਿੱਧ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਅਤੇ ਸ਼ਿ ਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਕਿੈਿਨਾਓ, ਿਾਡੇ 

ਪ ਰੇ ਸ਼ਰਹਰ ਰਵਿੱ ਚ ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਫਰੈਿਰਲਟੀਜ ਨ ੰ  ਖੋਜਣ, ਰੇਰਟੰਗ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲਿੱ ਭਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟ ਲ ਹੈ। ਿੈਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਿਲਾਹ ਰਦੰਦਾ ਹਾਂ 
ਰਕ ਉਹ ਐਪ ਰਵਿੱ ਚ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਿਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਨਵਾਿੀ ਐਪ ਨ ੰ  ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕ ੇਇਿ ਬ੍ਾਰ ੇਜਾਣਨ।” 

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

“ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਖ,ੇ ਅਿੀਂ ਟਰਿ ਆਫ ਕਾਉਂਰਿਲ ਪਰਾਇਰਰਟੀ: ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਿੱਕ ਿੋਜੈਕ ਹੈ, ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ 

ਵਚਨਬ੍ਿੱਧ ਹਾਂ ਰਕ ਹਰ ਉਿਰ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਿਰਹਿ ਿ ਕਰਦੇ ਹਨ ਰਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿੁਆਗਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਟੀ, 
ਿਾਡੀ ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਰਵਿੱ ਚ ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਫਰੈਿਰਲਟੀਜ ਨ ੰ  ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਿੈਿਨਾਓ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਨ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹੈ ਅਤੇ ਿਾਡੇ 

ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਲਈ ਪਹੰੁਚਯੋਗਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਿੌਰਕਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖੇਗੀ।” 

- ਪਾਿੱਲ ਿੋਰਰਿਨ (Paul Morrison), ਇੰਟਰਰਿ ਚੀਫ ਐਡਰਿਰਨਿਟਰਰੇਟਵ ਅਫਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“ਐਕਿੈਿਨਾਓ ਰਵਖ,ੇ ਿਾਨ ੰ  ਨਾਗਰਰਕਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਰਲਆਂ ਲਈ ਸ਼ਰਹਰ ਦੀ ਪਹੰੁਚਯੋਗਤਾ ਨ ੰ  ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ 

ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਨ ਤੇ ਿਾਣ ਹੈ। ਰਿਟੀ, ਐਕਿੈਿਨਾਓ ਅਤੇ ਿੰਪ ਰਨ ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਦੇ ਰਵਚਕਾਰ ਇਹ ਰਿਲਵਰਤਨ, ਲੀਡਰਰਸ਼ਪ ਅਤੇ ਿਰਹਯੋਗ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 

ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਰਜਿਤੋਂ ਦ ਰਜਆਂ ਨ ੰ  ਇਿ ਬ੍ਾਰ ੇਪਰੇਰਣਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰਕ ਰਿਊਰਨਰਿਪਲਟੀ, ਅਪਾਹਜਪੁਣੇ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਰਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਬ੍ਹਤਰ ਿਹਾਇਤਾ ਰਕਵੇਂ 
ਦੇ ਿਕਦੀ ਹੈ।” 

- ਿਾਯਾਨ ਰਜ਼ਵ (Maayan Ziv), ਫਾਊਂਡਰ ਅਤੇ ਿੀ.ਈ.ਓ., ਐਕਿੈਿਨਾਓ 
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ਕੈਨੇਡਾ ਰਵਿੱ ਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਤਜੇ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤੌਰ ਤ,ੇ ਬ੍ਰ ੈਂਪਟਨ 70,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਵਿੱਚ ਰਿੱਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ ਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਿਰਗਰਿ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅਿੱਗੇ 
ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਿੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰਿੱ ਰਖਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋਵੇ। ਿਾਡੇ ਨਾਲ 

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

ਿੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿਲਟੀਕਲਚਰਲ ਿੀਡੀਆ 
multiculturalmedia@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
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