
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகமானது  ாிக் ஹான்வென் ஃபவுண்டடஷன் (Rick 

Hansen Foundation) ெழங்குகின்ற இலெசமான அணுகத்தக்க தன்மமக்கான 

சான்றிதமழ அதன் பத்து இடங்களுக்கு வபறெிருக்கிறது 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (அக்டடாபர் 1, 2020) – ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில், இருக்கின்ற  பத்து அமமெிடங்கள் ாிக் 

ஹான்வென் ஃபவுண்டடஷன்-இன் அணுகத்தக்க தன்மமக்கான சான்றிதழ் ெழங்கும் (Rick Hansen 

Foundation Accessibility Certification™ (RHFAC)) திட்டம்  மூலமாக,  கட்டிடங்கமள எளிதில் அணுகும் 

தன்மமக்கான சான்றிதழ் வபறுெதற்கு கட்டியம் கூறும் ெமகயில்  பத்து அமமெிடங்கள் 

டதர்ந்வதடுக்கப்பட்டுள்ளன.  இந்த இலெச  RHFAC தரொிமசகமள வபறுெதன் மூலமாக, இந்த பத்து 

டதர்ந்வதடுக்கப்பட்ட கட்டிடங்களில் அணுகல் தன்மம இருக்கும் அளமெப் பார்த்து புாிந்துவகாண்டு, 

எதிர்காலத்தில் இத்தமகய அணுகல் தன்மமமய இனம் கண்டு டமம்படுத்த முடியும்.. 

டதர்ந்வதடுக்கப்பட்ட பத்து கட்டிடங்களாென: 

• வலஸ்ட்டர். பி.பியர்ென் திடயட்டர் 

• தி டராஸ் திடயட்டர் 

• பி ஓ ஏ (POA) டகார்ட் ஹவுஸ் 

• டகார் வமடடாஸ் கம்யூனிட்டி வசன்டர் அண்ட் மலப்ராி 

• டகஸ்ஸி டகம்ப்வபல் கம்யூனிட்டி வசன் டர் 

• சிட்டி ஹால் 

• பி எஃப் இ எஸ் அப்டபராட்டஸ் அண்ட் வமயின்ட்டன்ன்ஸ் ஃவபஸிலிட்டி 

• ப்ராம்ப்ட்டன் டகட்டெ வடர்மினல்  

• ப்ரமீலியா ட்ரான்ஸிட் வடர்மினல் 

• ஸ்ப்ாிங்டடல் மலப்ராி 

ஒன்ட்டடாிடயா பிரடதசம் முழுெதிலுமாக ாிக் ஹான்வென் ஃபவுண்டடஷன் ஆனது டதர்ந்வதடுக்கப்பட்ட 

நகராட்சிகளில் 250 இலெச தரொிமச மதிப்பீடுகமள டமற்வகாள்ளும்; இதற்காக ஒன்ட்டடாிடயா 

அரசிடமிருந்து கிமடக்கும் நிதிக்காக நாங்கள் நன்றி வதாிெித்துக்வகாள்கிடறாம். RHFAC திட்டமானது 

RHFAC  ெழிமுமறகமள உபடயாகித்து இந்த அணுகல் தன்மமக்கான தர ொிமசகமள ெணிகாீதியான 

கட்டிடங்கள் மற்றும் வபாதுக் கட்டிடங்களுக்கு ெழங்குெதற்காக, பயிற்சி வபற்ற வதாழில் ெல்லுனர்கமள 

உபடயாகிக்கிறது; இது கட்டிட உாிமமயாளர்கள் மற்றும் அெற்மற டமலாண்மம வசய்பெர்கள் 

தமடகமளக் கண்டறிந்து அகற்ற உதவும், மற்றும் அெர்களின் இடங்களில் சமுதாயத்தினர் தமடயின்றி 

ெலம் ெரவும் உதவும். 



 

 

இலெச  RHFAC தரொிமச வபறுெதற்கான ெிண்ணப்பங்கள் தற்டபாது இந்த திட்டத்தின் இரண்டாம் 

சுற்றில் நெம்பர் 30, 2020 ெமர ஏற்றுக்வகாள்ளப்படுகின்றன. டமலும் அறிந்து ெிண்ணப்பிக்க ெருமக 

தரவும் : www.rickhansen.com/ontarioratings 

ெிமரொன கூற்றுக்கள் 

• இந்த RHFAC தரொிமசகள் வகாடுப்பதானது, இந்த ஆண்டின் பிற்பகுதியில் துெங்கி 2021 ஆம் 

ஆண்டின் இமலயுதிர்காலத்தின் டபாது முடிவுறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

• RHFAC திட்டம் மூலமாக தரொிமச வகாடுக்கப்படும் நிறுென அமமப்புக்களுக்கு 

ரகசியமானவதாரு மதிப்வபண் வகாடுக்கப்படும் மற்றும் அெற்றுக்கான வெற்றி மற்றும் 

டமம்படுத்தலுக்கான முக்கிய ெிஷயங்கள் எமெ என்பது பற்றியும் வதாிெிக்கப்படும். 

• இந்த திட்டத்தில் இரண்டு சான்றளிப்பு நிமலகள் உள்ளன : RHF அணுகல் தன்மமக்கான 

சான்றளிப்பு  மற்றும் RHF அணுகல் தன்மமக்கான சான்றளிப்பு - தங்கத்தரம் . 

• ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் அமனத்து ெயது மற்றும் அமனத்து ெமக நடமாடும் இயல்திறன் வகாண்ட 

மக்கள் அமனெருக்கும், அெர்கள் ொழ்ெில்,  பணியில், ெிமளயாட்டுக்களில், சுற்றித்திாிெதில் 

மற்றும் நகாில் முதலீடு வசய்தலில் சாிசமமான ொய்ப்புக்கமள உறுதி வசய்ய, நகாின் நிர்ொகமும்  

மற்றும் அதன் அணுகல் தன்மமக்கான ஆடலாசமனயளிக்கும் குழுவும்  தம்மம அர்ப்பணித்துக் 

வகாண்டுள்ளன.  

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

“ப்ராம்ட்டன் நகரமானது ஒரு கலமெயான டதாற்றம் வகாண்ட  நகரம் ஆகும், டமலும் 

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான தமடகமள அகற்ற நாங்கள் கடமமப்பட்டுள்டளாம், இதனால் நமது 

பல்டெறான மக்கள் வகாண்ட  சமூகத்தில் உள்ள அமனெரும் முழுமமயாக பங்டகற்க முடியும். நகாின் 

டதர்ந்வதடுக்கப்பட்ட பத்து கட்டிடங்களுக்கான RHFAC தரொிமசகமளப் வபறுெதற்கான ொய்ப்மப 

நான் ெரடெற்கிடறன்; இதன் ெமகயில், ஒட்டாொ நகாில் முதலாெது ஃபவுண்டடஷன் சான்றிதழுக்கான 

முதலாெது டகட்புக் கலந்துமரயாடலில்  ாிக் அெர்கமளச் சந்தித்தமத நான்  அன்புடன் நிமனவு 

கூர்கிடறன், அப்டபாது அெர் நமது நகரமும் ெிண்ணப்பிக்க ஊக்குெித்தார். நமது கட்டிடங்களின் 

அணுகல் நிமலகமள நன்கு புாிந்துவகாள்ெதற்காக, அமனெமரயும் உள்ளடக்கிய மற்றும் 

அணுகக்கூடிய ஒரு நகரத்மத உருொக்குெதற்கு நாம் வதாடர்ந்து பணியாற்றலாம்.” 

- டபட்ாிக் பிரவுன், டமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“ அணுகல் தன்மமக்கான ஆடலாசமனக் குழுெின் பிரதிநிதியாக இருக்கும் நான், நமது நகர 

கட்டிடங்களில் பத்து இலெச RHFAC மதிப்பீடுகமளப் வபறெிருக்கிறது என்பமதக் டகட்டு 

மகிழ்ச்சியமடகிடறன். தமடகமள நீக்குெது என்படத நமது நகரத்மத அமனெருக்கும் 

அணுகக்கூடியதாக ஆக்குகிறது, டமலும் எங்கள் கட்டிடங்களின் அணுகல் நிமலகமளப் 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.rickhansen.com%2Fontarioratings&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C682396587f8849db06db08d866533d3b%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637371854986182496&sdata=H%2BtfKOfeoaby8mLW3u4%2FzzlHoTiYgNtV1qEWK5O%2FyH4%3D&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Committees/Pages/Accessibility-Advisory-Committee.aspx


 

 

புாிந்துவகாள்ெதன் மூலம், மாகாண AODA ெிதிமுமறகளுக்கு இணங்கவும், அமதெிட நன்றாகவும்  

தகெல் வகாடுக்கப்படும் அணுகல் டமம்பாடுகமள நாங்கள் வசய்ய முடியும், இது  அமனத்து 

குடியிருப்பாளர்களும் நமது நகாின் ெசதிகமள அனுபெிக்க அனுமதிக்கிறது. ” 

- டபட் ஃடபார்ட்டினி, பிராந்திய கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 7 மற்றும் 8, அணுகல்தன்மமக்கான 

ஆடலாசமனக்குழு கவுன்சில் உறுப்பினர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்; உறுப்பினர், பீல் பகுதி 

அணுகல்தன்மமக்கான ஆடலாசமனக்குழு  

“ ப்ராம்ப்ட்டன் நகாினுள்ளாக, அமனத்து இயல்திறன் வகாண்ட மக்களுக்கும் டசமெ வசய்யும் 

கலமெயான நகமர உருொக்க நாங்கள் கடமமப்பட்டுள்டளாம். டதர்ந்வதடுக்கப்பட்ட எங்கள் பத்து 

இடங்களுக்கான RHFAC மதிப்பீடுகமளப் வபறுெதின் மூலமாக, அமனத்து ப்ராம்ப்ட்டன் 

குடியிருப்பாளர்களுக்கும் எங்கள் ெசதிகமள எவ்ொறு அணுக ஏதுொக்குெது என்பது பற்றிய கூடுதல் 

நுண்ணறிவுகமளப் வபறுடொம், டமலும் அதற்டகற்ப எதிர்கால அணுகல்தன்மமக்கான டமம்பாடுகமளச் 

வசய்ெதற்கான ஒரு நிமலமயயும் நாம் அமடடொம். ” 

- டடெிட் டபர்ாிக், தமலமம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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கனடா நாட்டில் மிக ெிமரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 650,000 மக்கமளயும் 70,000 

ெணிக அமமப்புக்கமளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுமக்கமள மனத்தில் மெத்டத 

வசய்கின்டறாம். பலதரப்பட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு டசர்க்கின்றனர், முதலீட்மட நாங்கள் ஈர்க்கிடறாம், 

வதாழில்நுட்பாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுமமப் பமடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிடறாம். பாதுகாப்பான, நிமலத்து நிற்கெல்ல மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆடராக்கியமிக்க ஒரு நகமரக் 

கட்டமமப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பாமதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிடறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

எங்களுடன் இமணயுங்கள்.   www.brampton.ca இல் இன்னும் வதாிந்துவகாள்ளுங்கள்.. 

  

ஊடக வதாடர்பு 

டமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிமணப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாய  ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியான தகெல் வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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