
 

 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக    

 

நகர நிர்ொகமானது மம, மாதம் 31 ஆம் மததி முதல் ஜூன் மாதம் 6 ஆம் மததி 

ெரர மதசிய அணுகுதிறன் தன்ரம (AccessAbility )ொரமாக 

அங்கீகாித்திருக்கிறது 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஜூன் 4, 2020) – ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகமானது, ஜூன் மாதம் 6 ஆம் மததி ெரர 

மதசிய அணுகுதிறன் தன்ரம (AccessAbility ) ொரமாக  அங்கீகாித்துள்ளது. மதசிய அணுகுதிறன் 

தன்ரம (AccessAbility )  ொரமானது, கனடா நாட்டு மக்களில் இருக்கின்ற மாற்றுத்திறன் 

வகாண்டெர்களின் மதிப்பு ொய்ந்த பங்களிப்புக்கரளக் வகாண்டாடுகிறது; மமலும் அணுகல் 

தன்ரமக்கான தரடகரளக் கரளந்து தனி நபர்கரள, சமுதாயங்கரள மற்றும் பணியிடங்கரள தம்மில் 

ஒருெராக   அங்கீகாித்துள்ளது. 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் மற்றும் அதன் அணுகுதிறன் தன்ரமக்கான ஆம ாரனக் கமிட்டி ஆகியரெ 

மசர்ந்து, ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் ொழும் அரனத்து ெயது மக்கள் மற்றும் அரனத்து ெரக திறன் 

வகாண்டெர்களும்  ப்ராம்ப்ட்டனில் ொழ, மெர  வசய்ய, ெிரளயாட, ெருரகதர மற்றும் முதலீடு வசய்ய 

சாிசமமானொய்ப்புகரள அனுபெிக்க முடியும் என்பரத உறுதிப்படுத்த, தங்கரள அர்ப்பணித்துள்ளனர். 

அணுகுதிறன் தன்ரமக்கான  ஆம ாசரனக் கமிட்டியானது மாற்றுத்திறன் வகாண்டெர்களுக்கு உள்ள  

பிரச்சிரனகள் மற்றும் கெர கரள எழுப்ப ஒரு சந்தர்ப்பத்ரத ெழங்குகிறது. நகாின் திட்ட நிகழ்ச்சிகள், 

வகாள்ரககள் மற்றும் பழக்கெழக்கங்கள் வதாடர்பான ெிஷயங்களில் இது ப்ராம்ப்ட்டன் நகர சரபக்கு 

ஆம ாசரன மற்றும் ெழிகரளயும் கூட காட்டுகிறது 

மகாெிட்-19 வதாற்றுபரெலின் மபாது,  மூத்தகுடிமக்களுக்கான மற்றும் சமூக ஆதரவுக்கான 

பணிப்பரடகள் மூ மாக மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு  நகர நிர்ொகம் வதாடர்ந்து ஆதரெளிக்கிறது. 

இப்படியான ஆதரெில் மளிரக வபாருள் வபற்றுத்தருதல், உணவு வபற்றுத்தருதல் மற்றும் மாற்று தகெல் 

ெடிெங்கரள ெழங்குதல் ஆகியரெ அடங்கும். அணுகுதிறன் ஆதாரெளங்களுக்காக 

www.brampton.ca க்கு ெருரக தரவும் மற்றும் ஆன்ர னில் நகரம் பற்றி பிரசுாிக்கப்பட்ட  

வபாருளடக்கத்திற்கு  மாற்று படிெ மாதிாிகள் இல் பார்க்கவும். 

ாிக் ஹான்வென் (Rick Hansen) தர்ம ஸ்தாபன அணுகுதிறன் சான்றிதழ் தரொிரசப்படுத்தல் 

ாிக் மஹன்சன் அறக்கட்டரள அணுகுதிறனுக்கான சான்றிதழ் (RHFAC)  என்பது இ ெசமாக 

ெழங்கப்படும் ஒரு சான்றிதழ் ஆகும்; இதரனப்வபறுெதற்காக மார்ச் மாதத்தில் ப்ராம்ப்ட்டன் நகரமும் 

மதர்ந்வதடுக்கப்பட்டது; ஒன்மடாிமயாெில் உள்ள பத்து நகராட்சிகளில் ஒன்றாக ப்ராம்ப்ட்டன் 

மதர்ந்வதடுக்கப்பட்டதாக மார்ச் மாதம் நகர நிர்ொகம் அறிெித்தது; மாற்றுத்திறன் உள்ளெர்களுக்கு 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Committees/Pages/Accessibility-Advisory-Committee.aspx
https://letsconnect.brampton.ca/accessibility-support
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Accessibility/Pages/Alternate-Format-Request.aspx


 

 

கட்டிடங்கள் எந்த அளவுக்கு அணுகக்கூடியதாக உள்ளன என்பரத  இந்த நிகழ்ச்சித் திட்டமானது  

மதிப்பிடுகிறது. 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் உள்ள இ ாப மநாக்கற்ற, வபாது மற்றும் தனியார் நிறுெனங்கள் தங்கள் 

கட்டிடத்தின் அணுகல் தன்ரமயின் அளரெ நன்கு புாிந்துவகாள்ெதற்கும் மமம்பாடுகரளச் 

வசய்ெதற்கான ெழிகரள அரடயாளம் காண்பதற்கும், இந்த  இ ெச RHFAC மதிப்பீட்ரடப் 

பயன்படுத்த ஊக்குெிக்கப்படுகின்றன. அதிக அளெி ான தர மதிப்பீட்ரடப் வபறும் கட்டிடங்கள் ாிக் 

மஹன்சன் அறக்கட்டரள அணுகுதிறன் தன்ரமக்கான சான்றளிக்கப்படும் அல் து அணுகுதிறன் 

தன்ரமக்கான தங்கச் சான்றளிக்கப்பட்டரெ என மாறும். 

 

இந்த இ ெசமான புதிய RHFAC நிகழ்ச்சித்திட்டத்திற்கு, ஒன்ட்மடாிமயா அரசு ாிக் மஹன்சன் 

அறக்கட்டரளயுடன் இரணந்து சமூகங்கரள மமலும் அணுகக்கூடியதாக ஆக்கும்  மநாக்கத்துடன் 

நிதியளிக்கிறது. ப்ராம்ப்ட்டன் நகரமானது, அதன் மக்கள் வதாரக அளவு மற்றும் புெியியல் 

பன்முகத்தன்ரமக்வகன்மற மதர்ந்வதடுக்கப்பட்டது. ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் முழுெதுமாக, சுமார் 25 

இடங்கள் இந்த இ ெச  RHFAC தரமதிப்பீடுகளுக்கு தகுதி வபறும். இதற்காக, 

நிறுெனங்கள்  www.rickhansen.com/freerating   இல் ெிண்ணப்பிக்க மெண்டும். 

 

RHFAC நிகழ்ச்சித் திட்டம் பற்றிய மமலும் தகெல்களுக்கு ெருரக புாியவும்: www.brampton.ca 

அணுகுதிறன் தன்ரமக்கான ெிருதுகள் 

அணுகுதிறன் தன்ரமக்கான  ெிருதுகள் என்பது ப்ராம்ப்ட்டனில் உள்ள தனிநபர்கள், ெணிகங்கள் 

மற்றும் அரமப்புகரள அங்கீகாிக்கும் ஒரு குடிரம அங்கீகாரத் திட்டமாகும்; அெர்கள் அணுகல் மற்றும் 

குரறபாடுகள் உள்ளெர்கரளச் மசர்ப்பதற்கான உறுதிப்பாட்ரட நிரூபிக்கின்றனர். 

2020 அணுகுதிறன் தன்ரம ெிருதுகளுக்கான பாிந்துரரகள் வசப்டம்பாில் பார்ரெயிடப்படும். மமலும் 

தகெல்களுக்கும் ஆன்ர ன் நியமன படிெத்திற்கும் இர யுதிர்கா த்தில் நகரத்தின் ெர த்தளத்ரதப் 

பார்க்க குடியிருப்புொசிகள் ஊக்குெிக்கப்படுகிறார்கள். 2019 இல் ெிருது வபற்றெர்கரள இங்மக 

காண ாம். 

 

ெிருதுகள் டிசம்பர் மாதத்தில் ப்ராம்ப்ட்டன் சிட்டி ஹாலில் ெழங்கப்படும். 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

“ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் ஒரு ப ெண்ணக்க ரெயாகும், மற்றும் மாற்றுத்திறன் உள்ளெர்களுக்கான 

தரடகரள அகற்றுெதற்கும், நமது  பரந்து ெிாிந்த சமூகத்தில் அணுகுதன்ரமரய அதிகாிப்பதற்கும் 

நகரம் உறுதிபூண்டுள்ளது. மதசிய அணுகுதிறன் தன்ரமக்கான (AccessAbility ) ொரத்ரத 

அங்கீகாிப்பதில் எங்களுடன் இரணயுமாறு அரனத்து ப்ராம்ப்ட்டன் நகர ொசிகரளயும் நான் 

ஊக்குெிக்கிமறன்; மமலும் ப்ராம்ப்ட்டன்  நகரம் மற்றும் கனடா நாடும்  அரனெருக்கும் 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/_layouts/brampton/internet/externalredir.aspx?http%3A//www.rickhansen.com/freerating
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/meetings-agendas/City%20Council%202010/20200311cc_Agenda.pdf#page=26


 

 

அணுகக்கூடியதாகவும் அரனெரரயும் உள்ளடக்கியதாகவும் மாற்றுெதற்காக உரழக்கின்ற நம் நாட்டு 

மக்களின் முயற்சிகரளக் வகாண்டாடவும் உற்சாகப்படுத்துகிமறன். ” 

- மபட்ாிக் ப்ரவுன், மமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“ ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் மற்றும் பீல் அணுகுதிறன் தன்ரமக்கான  ஆம ாசரனக் கமிட்டி ஆகியெற்றின் 

உறுப்பினர் என்ற ெரகயில் நான் வபருரமப்படுகிமறன்; ஏவனனில், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரர 

அணுகக்கூடியதாகவும், அரனத்து திறன்களிலும் உள்ளெர்கரள உள்ளடக்கியதாகவும் மாற்ற எங்கள் 

உறுப்பினர்கள் வசய்து ெரும் பணிகள் குறித்து நான் வபருரமப்படுகிமறன். இந்த மதசிய அணுகுதிறன் 

தன்ரமக்கான ொரத்தின் மபாது, மாற்றுத்திறன் வகாண்ட எங்கள் சக கனடா நாட்டு மக்கரள,  

அெர்களின் மதிப்புமிக்க பங்களிப்புக்களுக்காக வகாண்டாடவும், ப்ராம்ப்ட்டன் மற்றும் கனடா நாடு 

முழுெதும் உள்ள மக்கள், சமூகங்கள் மற்றும் பணியிடங்கரள அங்கீகாிக்கவும் அரனெரரயும் 

மகட்டுக்வகாள்கிமறன். அணுகுதிறன் மற்றும் உள்மசர்ப்புக்கான தரடகரள அகற்ற மெர  

வசய்பெர்கரள நாம் அங்கீகாிப்மபாமாக. ” 

- மபட் ஃமபார்ட்டினி, பிராந்திய கவுன்சி ர், ொர்டுகள்7 & 8; உறுப்பினர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் 

அணுகுதிறன் தன்ரமக்கான ஆம ாசரனக்குழு , பீல் பிராந்திய அணுகுதிறன் தன்ரமக்கான 

ஆம ாசரனக்குழு  

“நகரத்ரதப் வபாருத்தெரர, அரனத்து ெயதினரும் அரனத்து திறன்கள் உள்ளெர்களும் ப்ராம்ப்ட்டனில் 

ஒமர மாதிாியான ொய்ப்புகரள அனுபெிப்பரத உறுதி வசய்ெதற்கும் அரனெரரயும் உள்மசர்க்கும் 

ெரகயில் வநகிழ்ொன இடங்கரள உருொக்குெதற்கும் நாங்கள் அர்ப்பணிப்பு வகாண்டிருக்கிமறாம். 

எங்கள் மசரெகள், நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் மற்றும் ெசதிொய்ப்புக்கள் ஆகியரெ அரனெருக்கும் 

அணுகக்கூடியதாக இருப்பதற்கும், இந்த மதசிய அணுகுதிறன் தன்ரமக்கான ொரத்ரத அங்கீகாிப்பதில் 

அெர்களுடன் மசருெதற்கும் அெர்கள் வசய்யும் பணிக்காக, நிர்ொக அரமப்பு முழுெதும் உள்ள 

ஊழியர்களுக்கு நான் நன்றி கூறுகிமறன். " 

- மடெிட் மபர்ாிக், தலைரம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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கனடா நாட்டில் மிக ெிரரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 650,000 மக்கரளயும் 70,000 

ெணிக அரமப்புக்கரளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுமக்கரள மனத்தில் ரெத்மத 

வசய்கின்மறாம். ப தரப்பட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு மசர்க்கின்றனர், முதலீட்ரட நாங்கள் ஈர்க்கிமறாம், 

வதாழில்நுட்பாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியி ான புதுரமப் பரடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிமறாம். பாதுகாப்பான, நிர த்து நிற்கெல்  மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆமராக்கியமிக்க ஒரு நகரரக் 



 

 

கட்டரமப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பாரதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிமறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஊடக வதாடர்பு 

மமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிரணப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாய ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியான தகெல் பாிமாற்றம்  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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