
 

 

PARA SA AGARANG PAGLABAS    
   

Ang Lungsod ng Brampton ay nakikipag-partner sa AccessNow para i-
higlight ang naaakses na mga pasilidad ng Lungsod  

BRAMPTON, ON (Agosto 8, 2022) – Nakipag-partner ang Lungsod ng Brampton sa AccessNow para i-
highlight ang naaakses na mga pasilidad ng Lungsod sa komunidad. 

Ang Brampton ay isang Mosaic, at dedicated ang Lungsod sa pagtukoy sa mga oportunidad para 
dagdagan ang pagka-naaakses at ang malakas na pakiramdam na nabibilang para sa lahat. Ang 
AccessNow ay isang app na makukuha sa Google Play at sa Apple App Store na nagpapahintulot sa 
mga user na tuklasin ang higit sa 26,000 na naaakses at hindi naaakses na naka-pin na mga lokasyon 
sa 35 bansa sa buong mundo. Sa pamamagitan ng partnership na ito, magagawa ng mga residente na 
maghanap, i-rate at tuklasin ang naaakses na mga pasilidad ng Lungsod kabilang ang mga trail, park, 
recreation centre at marami pa. 

Ang mga residente ay pwede ring maghanap, i-rate at tuklasin ang mga lokal na restawran, hotel, 
tindahan at mga atraksyon sa AccessNow. Ang mga negosyo sa Brampton ay hinihikayat na dagdagan 
ang kanilang impormasyon sa pagka-naaakses sa dito. 

Pagka-naaakses sa Brampton 
Ang Lungsod at ang Accessibility Advisory Committee nito ay committed sa pagtiyak sa mga tao sa 
lahat ng edad at kakayahan na mag-enjoy sa kaparehong mga oportunidad habang sila ay naninirahan, 
nagtatrabaho, dumadalaw at namumuhunan sa Brampton. Para sa karagdagang impormasyon tungkol 
sa pagka-naaakses sa Lungsod, bisitahin ang  www.brampton.ca. 

AccessNow 
Ang AccessNow ay isang mobile app at website na nagbabahagi ng impormasyon tungkol sa estado 
ng pagka-naaakses ng mga lugar sa buong mundo. Dinisenyo para bigyang kakayahan ang mga taong 
may kapansanan, ang platform ay humihingi ng mga rebyu at nakikipagtulungan sa mga may-ari ng 
negosyo para ilathala ang mga aspeto ng pagka-naaakses tulad ng naaakses na paradahan at mga 
banyo, elevator, ramp, walang amoy, tahimik na mga espasyo, at marami pa. para sa karagdagang 
espasyo, bisitahin ang www.accessnow.com. 

Mga Quote 

“Ang Brampton ay isang Mosaic, at dedicated ang Lungsod sa pagdadagdag sa pagka-naaakses at 
malakas na pakiramdam na nabibilang para sa lahat ng ating diverse na komunidad. Hinihikayat ko ang 
mga residente ng Brampton na i-download ang AccessNow app para saliksikin ang mga available na 
feature sa mga pasilidad ng ating Lungsod, at para i-rate ang ating mga pasilidad para patuloy tayong 
makapagtrabaho para madagdagan ang pagka-naaakses para sa lahat. Magkasama, patuloy tayong 
makapagtatayo ng mas nagsasali sa lahat na komunidad na naaakses ng tao ng lahat ng uri ng 
kapansanan.” 

- Patrick Brown, Mayor, Lungsod ng Brampton 

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


 

 

“Bilang kasapi ng Accessibility Advisory Committees ng Lungsod ng Brampton at ng Rehiyon ng Peel, 
patuloy akong proud sa ginagawa ng ating Lungsod para gawing mas naaakses at nagsasali sa lahat 
ang ating komunidad. Ang AccessNow ay isang magandang tool para maghanap, i-rate at tuklasin ang 
mga naaakses na mga pasilidad sa ating buong lungsod. Hinihikayat ko ang mga negosyo ng 
Brampton na idagdag ang kanilang impormasyon sa app, at ang mga residente na i-download ang app 
at saliksikin.” 

- Pat Fortini, Rehiyonal na Konsehal, Wards 7 at 8; Miyembro, Accessibility Advisory Committee ng 
Lungsod ng Brampton; Miyembro, Accessibility Advisory Committee ng Rehiyon ng Peel 

“Sa Lungsod ng Brampton, dedicated tayo sa pagpapasulong ng Termino ng Prayoridad ng Konseho: 
ang Brampton ay isang Mosaic, at upang tiyakin na ang mga tao sa lahat ng edad at kakayahan ay 
mararamdaman na tanggap at isinasali. Excited ang Lungsod na makipag-partner sa  AccessNow para 
i-highlight ang naaakses na mga pasilidad sa ating komunidad, at magpapatuloy na tukuyin ang mga 
pagkakataon para dagdagan ang pagka-naaakses para sa ating mga residente.” 

- Paul Morrison, Interim Chief Administrative Officer, Lungsod ng Brampton 

“Sa AccessNow, ipinagmamalaki naming makipag-partner sa Lungsod ng Brampton para i-highlight 
ang pagka-naaakses ng lungsod para sa mga mamamayan at mga panauhin. Ang pagtutulungan na ito 
sa pagitan ng Lungsod, AccessNow at ng komunidad sa pangkalahatan ay isang napakalaking 
halimbawa ng liderato at pagtutulungan na dapat titingnan ng iba bilang inspirasyon sa kung paano 
mas masuportahan ang mga mamamayan na may kapansanan.” 

- Maayan Ziv, Founder & CEO, AccessNow 
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Bilang isa sa napakabilis na lumalaking lungsod sa Canada, ang Brampton ay tahanan ng 700,000 tao at 75,000 
negosyo. Ang mga tao ang nasa gitna ng lahat ng ginagawa natin. Napapalakas tayo ng ating diverse na mga komunidad, 
hinihikayat natin ang pamumuhunan, at sinisimulan natin ang isang paglalakbay para pangunahan ang teknolohikal at 
pangkapaligirang inobasyon. Nakipag-partner tayo para sa pag-unlad upang magtayo ng isang nakalulusog na lungsod na 
ligtas, sustenable at matagumpay. Kumonekta sa amin sa Twitter, Facebook, at Instagram. Alamin ang higit pa sa 
www.brampton.ca 
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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://www.brampton.ca/
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

