
 

 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

 

ாிக் ஹான்வென் ஃபவுண்டடஷன் (Rick Hansen Foundation) ெழங்குகின்ற 

அணுகத்தக்க தன்மைக்கான இலெச சான்றிதழ் வபறுெதற்கான 

தரொிமசப்படுத்தலுக்காக,  ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் இருக்கின்ற நிறுென 

அமைப்புக்கள் ெிண்ணப்பிக்கலாம் 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ைார்ச் 11, 2020) – ைாற்றுத்திறன் வகாண்ட ைக்களுக்கு கட்டிடங்கள் எந்த ெமகயில் 

அணுகத்தக்கதாக இருக்கின்றன என்பது பற்றி தரொிமச வகாடுக்கின்ற ஒரு நிகழ்ச்சித்திட்டைாகிய ாிக் 

ஹான்வென் ஃபவுண்டடஷன் ெழங்குகின்ற அணுகத்தக்க தன்மைக்கான இலெச சான்றிதழ்  (Rick 

Hansen Foundation Accessibility Certification (RHFAC)) ெழங்கப்படுகின்றது; இப்படிக் 

கிமடக்கெிருக்கின்ற இலெச  சான்றிதமழப் வபறத் தகுதி வகாண்ட பத்து உள்ளூர் நிர்ொக 

அமைப்புக்களில் ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகமும் ஒன்று என டதர்ந்வதடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.  

ைாநகாில் இருக்கின்ற, லாப டநாக்கம் வகாண்டிராத, வபாதுத்துமற அல்லது தனியார் நிறுெனங்கள் இந்த 

இலெச RHFAC தரொிமச வகாடுக்கின்ற நிகழ்ச்சியில் பங்டகற்க ஊக்கம் வகாடுக்கப்படுகின்றனர். இதன் 

மூலம் தங்கள் கட்டிடங்களில் நிலவும் அணுகல்தன்மைமய அதன் உாிமையாளர்கள் புாிந்துவகாண்டு 

அதற்கான டைம்பாடுகமள வசய்ெதற்கான ெழிகமள இனம் காண முடியும். தர ொிமசயில் ைிக உயாிய 

இடத்மதப் பிடிக்கின்ற கட்டிடங்கள்  ாிக் ஹான்வென் ஃபவுண்டடஷன் (Rick Hansen Foundation) 

ெழங்குகின்ற அணுகத்தக்க தன்மைக்கான சான்றிதழ் வபறும் அல்லது தங்கம் என தரம்  குறிக்கப்படும். 

இந்தப் புதிய இலெச RHFAC நிகழ்ச்சித்திட்டத்திற்கு  ாிக் ஹான்வென் ஃபவுண்டடஷன் (Rick Hansen 

Foundation)  உடன் டசர்ந்து, ஒன்ட்டடாிடயா அரசும் நிதி உதெி அளிக்கிறது;  இது சமுதாயத்தினாின் 

ைிக நல்ல அணுகல்தன்மைக்கு உதெி புாிகிறது. தன்னகத்டத இருக்கும் ைக்கள்வதாமகயின் அளவு ைற்றும் 

பூடகாளாீதியான பரந்துபட்ட தன்மைக்காக, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் டதர்ந்வதடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த 

இலெச  RHFAC தரொிமசப்படுத்தலுக்கு ப்ராம்ப்ட்டன் ைாநகவரங்கிலும் இருக்கும் 25 அமைெிடங்கள் 

தகுதி வபறும். இதற்காக, நிறுென அமைப்புகள் ைார்ச் 27 ஆம் டததிக்குள் ெிண்ணப்பிக்க டெண்டிய 

ெமலத்தளம்: www.rickhansen.com/freerating. 

RHFAC நிகழ்ச்சித்திட்டம் பற்றிய டைலும் தகெல்களுக்கு, ெருமக புாியவும் www.brampton.ca 
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முக்கிய அம்சங்கள் 

• RHFAC நிகழ்ச்சித்திட்டம் மூலைாக தரொிமச வகாடுக்கப்படும் நிறுெனங்கள்,  ைதிப்வபண் 

ெமகயிலான தரொிமச வபறுொர்கள் ைற்றும் தாங்கள் வெற்றி கண்ட முக்கிய பகுதிகள் பற்றிய 

அறிக்மகமயயும் வபறுெதுடன், தங்கள் அமைெிடத்மத இன்னமும் டைம்படுத்துெது எப்படி என்ற 

அறிக்மகமயயும் வபறுொர்கள். 

• குடிைக்கமளக் வகாண்ட உறுப்பினர்கள் அடங்கிய ப்ராம்ப்ட்டன் நகர அணுகல்தன்மைக்கான 

ஆடலாசமனக்குழுொனது, டை ைாத இறுதி/ஜூன் ைாத துெக்கத்தின் ொக்கில் அமனத்து RHFAC 

நிகழ்ச்சித்திட்ட ெிண்ணப்பங்கமளயும் பாிசீலமன வசய்ொர்கள். தங்கள் ெிண்ணப்பங்கள் 

ஏற்றுக்வகாள்ளப்பட்டனொ  என்பது ஜூமல 3, 2020 ொக்கில் ெிண்ணப்பதாரர்களுக்கு 

வதாிெிக்கப்படும். 

• ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் ொழ்கின்ற, பணியாற்றுகின்ற, ெிமளயாடுகின்ற, ெருமக புாிகின்ற ைற்றும் 

முதலீடு வசய்கின்ற  அமனத்து-ெயது ைற்றும் இயல்திறன் வகாண்ட அமனத்து தரப்பு ைக்களும் 

ஒடர ைாதிாியான ொய்ப்புக்கமள அமடெமத உறுதி வசய்ய, ப்ராம்ப்ட்டன் ைாநகரமும் 

அதன்  அணுகல் தன்மைக்கான ஆடலாசமனக்குழுவும் (Accessibility Advisory 

Committee)  தங்கமள அர்ப்பணித்துக்வகாண்டுள்ளன. 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

 

“ப்ராம்ப்ட்டன் ைாநகரைானது ஒரு ெண்ணக்கலமெ, ைற்றும் ைாற்றுத்திறன் வகாண்ட ைக்களுக்கான 

தமடகமள அகற்ற நாங்கள் கடமைப்பட்டுள்டளாம்; நைது வெவ்டெறு சமுதாயத்தின் ஊடாக 

அணுகல்தன்மைமய அதிகாிப்பதற்கான ொய்ப்புக்கமள இனம் காண்கிடறாம். RHFAC 

நிகழ்ச்சித்திட்டத்தில் பங்டகற்க ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் டதர்ந்வதடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதில் நான் 

பரெசம் அமடகிடறன்;  அமனெருக்கும் இந்த நைது நகரம் ைிகவும் அணுகல்தன்மை வகாண்டிருப்பதாக 

ஆக்குெதில் நைக்கு உதவும் ெமகயில் பங்டகற்க உள்ளூர் நிறுெனங்கமள நான் 

உற்சாகப்படுத்துகிடறன்.”  

- டபட்ாிக் ப்ரவுன், டையர், ப்ராம்ப்ட்டன் ைாநகரம் 

“அணுகல் தன்மைக்கான ஆடலாசமனக் குழுெில் ஒரு நகர் ைன்ற பிரதிநிதியாக இருக்கும் நான், 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகமர,  அமனத்து ெயது ைற்றும் இயல்தன்மை வகாண்ட ைக்களுக்கான 

அணுகல்தன்மைமய வகாண்டதாக ஆக்குெதற்கான டெமலகமள நாம் வசய்கிடறாம் என்பதில் வபருமை 

வகாள்கிடறன்.   RHFAC தரொிமச ெழங்குெமதப் வபறுெதற்கான இந்த இலெச ொய்ப்பின் மூலம் 

கிமடக்கும் அனுகூலத்மத அமடய,  அமனத்து ெமகயான நிறுென அமைப்புகமளயும் நான் 

உற்சாகப்படுத்துகிடறன். தமடகமளக் கமளெதன் மூலம், நைது நகரம் அமனத்மதயும் 

வகாண்டிருப்பதாகவும் அமனெரும் அணுகத்தக்கதாகவும் ஆகிறது; இதன் மூலம், நைது 

சமூகத்தினாிமடடய ைாற்றுத்திறன் வகாண்ட ைக்கள் முழுமையாக பங்குவபற இது உதவுகிறது .”  
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- டபட் ஃடபார்ட்டினி, பிராந்திய கவுன்சிலர், ொர்டு எண்கள் 7 ைற்றும் 8; உறுப்பினர், 

அணுகல்தன்மைக்கான ஆடலாசமனக் குழு; உறுப்பினர், ாீஜன் ஆஃப் பீல்  அணுகல்தன்மைக்கான 

ஆடலாசமனக் குழு 

“ஒன்ட்டடாிடயா அரசிடைிருந்து கிமடக்கின்ற இந்த வபருந்தன்மையான நிதியுதெியானது, பல நிறுென 

அமைப்புக்களும் தங்கள் கட்டிடத்தின் அணுகல்தன்மைமயப் புாிந்துவகாண்டு அதமன வெளிக்காட்ட  

உதவும்; டைலும் கட்டுைான சுற்றுச்சுழல் ெமகயில் தங்களின் எதிர்கால அணுகல்தன்மைக்கான 

திட்டங்கமளத் வதாிெிக்கவும் இது உதவும். ஒன்ட்டடாிடயாெில் இருக்கும் முதிடயார் ைக்கள் வதாமக 

ைற்றும் ைாற்றுத்திறனாளிகளின் ெளர்ந்து ெரும் எண்ணிக்மகமயக் கருத்தில் வகாண்டபடி இந்த நகமர 

ைாற்ற உதவுெதற்கு நிறுென அமைப்புக்களுக்கு இது ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பைாகும். 

- ப்ராட் வைக்டகன்னல், உதெி தமலெர், அணுகல் தன்மை ைற்றும் முழுமைத்தன்மை, ாிக் ஹான்வென் 

ஃபவுண்டடஷன் 
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கனடா நாட்டில் ைிக ெிமரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 650,000 ைக்கமளயும் 70,000 

ெணிக அமைப்புக்கமளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுைக்கமள ைனத்தில் மெத்டத 

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

வதாழில்நுட்பாீதியில் ைற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுமைப் பமடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிடறாம். பாதுகாப்பான, நிமலத்து நிற்கெல்ல ைற்றும் வெற்றிகரைான  ஆடராக்கியைிக்க ஒரு நகமரக் 

கட்டமைப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பாமதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிடறாம்.  Twitter, Facebook, ைற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

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

 

 

 

 

  

 

 

ஊடக வதாடர்பு MEDIA CONTACT 

டைானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிமணப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாய  ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியான தகெல் வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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

  

Monika Duggal 

Coordinator, Media & Community Engagement 

Strategic Communication  

City of Brampton 

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