
 

  

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக 

 

நகர நிர்ொகமானது உள்ளூர் அணுகுதிறன் தன்மம (accessibility) சாம்பியன்கமள  

2021 ஆம் ஆண்டின் அணுகுதிறன் தன்மம (accessibility) க்கான ெிருதுகளுக்காக 

அங்கீகாித்திருக்கிறது 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஜூன் 3, 2021) – நநற்மறய தினம், நதசிய அணுகுதிறன் தன்மம ொரத்தின் 

(National AccessAbility Week) நபாது, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரமானது 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான அணுகுதிறன் 

தன்மம ெிருதுகமள அறிெித்திருக்கிறது. மாற்றுத்திறன் வகாண்ட மக்களுக்கு அணுதிறன் தன்மமக்கான 

அர்ப்பணிப்பு மற்றும் அெர்கமளயும் உள்நசர்த்தலுக்காக  அங்கீகாரம் வபற்ற தனி நபர்களும் திறுென 

அமமப்புக்களும் தங்கள் வசயல்பாட்மட எடுத்துக் காட்டினார்கள், மற்றும் ப்ராம்ப்ட்டன் சமுதாயம் 

பலனமடெதற்காக பணியாற்றுகின்றார்கள். 

இன்மறய ப்ராம்ப்ட்டன் நகரசமப கவுன்சில் கூட்டத்தின்நபாது பின்ெரும் அணுகுதிறன் தன்மம வகாண்ட 

சாம்பியன்கள் அங்கீகாிக்கப்பட்டனர்: 

மிவெல் வமக்லவ்ட் (Michelle McLeod) – சமுதாய உறுப்பினர் ெமகப்பாடு 

சமுதாயத்தில் அர்த்தம் நிமறந்த ெமகயில் ஒருங்கிமணப்பதற்கும் ொடிக்மகயாளர்கள் சுய சார்பாக 

இருப்பதற்கும் ொடிக்மகயாளர்களுக்கு வபாழுதுநபாக்கு, ஓய்வு மற்றும் ொழ்க்மகத் திறன்கமள ெளர்க்கவும் 

மிவெல் (Michelle) உதவுகிறார். இந்தவபண்மணி அப்படியானெர்களுக்காக ொதிடுகிறார் மற்றும் 

அெர்களின் ொழ்க்மகத் தரத்மத நமம்படுத்துெமதநய நநாக்கமாகவும் வகாண்டுள்ளார். தமடகமள முன் 

கூட்டிநய தடுப்பதற்கும் அகற்றுெதற்கும் மிவெல் அங்கீகாிக்கப்பட்டிருக்கிறார்; மாற்றுத்திறனாளிகமள 

அரெமணக்கிறார்; மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு நெமலொய்ப்புக்கான ஆதரமெ ெழங்குகிறார்; 

முன்மாதிாியான ொடிக்மகயாளர் நசமெமய ெழங்குகிறார்; மற்றும் சுதந்திரமாக ொழும் ொழ்க்மகக்கு 

உதெி புாிகிறார். 

வகர்ாிஸ் ப்நளஸ் ஆட்டிஸம் சர்வீசஸ் (Kerry’s Place Autism Services) – சமுதாய நிறுென அமமப்பு அல்லது 

லாப நநாக்கில்லாத ெமகப்பாடு 

வகர்ாிஸ் ப்நளஸ் ஆட்டிஸம் சர்வீசஸ் (Kerry’s Place Autism Services) அமமப்பானது  வதாடர்ந்து 

ப்ராம்ப்ட்டன் சமுகத்தாயத்தினருக்கான நசமெகமளயும் ஆதரமெயும் நமம்படுத்துகின்றது, குறிப்பாக 

வபாழுதுநபாக்கு அமமப்புகளில் பங்நகற்பதில் உள்ள தமடகமள அகற்றுெது நபான்ற நசமெகள் உட்பட, 

உடல் அெயெ வசயல் பிறழ்வுக் (ஆட்டிஸம் ஸ்வபக்ட்ரம்) நகாளாறு கண்டறியப்பட்டெர்களுக்கு அணுகல் 

திறமன அதிகாிப்பதில் கெனம் வசலுத்துகின்றது.  COVID-19 வதாற்றுநநாய் பரெல் காலம் முழுெதிலுமாக, 

சமூக பங்களிப்மப பாதுகாப்பான மற்றும் அர்த்தமுள்ள ெமகயில் பராமாிக்க வகர்ாிஸ் ப்நளஸ் (Kerry’s 

Place) அமமப்பானது பல இடெசதிகமள ஏற்படுத்தியது. அந்த அமமப்பு தமடகமள முன்கூட்டிநய 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.canada.ca%2Fen%2Femployment-social-development%2Fcampaigns%2Fnational-accessability-week.html&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C0874cf3544b04b352c8708d92699d0ee%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637583264388947088%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=jKnOatelDtBB5HmtpVTKrEIOUpYN%2BwbczPpGWzt044k%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.canada.ca%2Fen%2Femployment-social-development%2Fcampaigns%2Fnational-accessability-week.html&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C0874cf3544b04b352c8708d92699d0ee%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637583264388947088%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=jKnOatelDtBB5HmtpVTKrEIOUpYN%2BwbczPpGWzt044k%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.canada.ca%2Fen%2Femployment-social-development%2Fcampaigns%2Fnational-accessability-week.html&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C0874cf3544b04b352c8708d92699d0ee%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637583264388947088%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=jKnOatelDtBB5HmtpVTKrEIOUpYN%2BwbczPpGWzt044k%3D&reserved=0


 

  

 

தடுப்பது மற்றும் அகற்றுெதில் அங்கீகாரம் வபற்றுள்ளது;  குமறபாடுகள் உள்ளெர்கமள தன் ெசம் 

அரெமணக்கிறது; அணுகல் தூதராக வசயல்படுகிறது; மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு நெமலொய்ப்பு ஆதரமெ 

ெழங்குகிறது; முன்மாதிாியான ொடிக்மகயாளர் நசமெமய ெழங்குகிறது; மற்றும் சுதந்திரமாக ொழும் 

ொழ்க்மகக்கு உதெி ெழங்குகிறது. 

CSR (வபருநிறுெனத்திற்கான சமூகப் வபாறுப்பு) வசாத்துடமம நமலாண்மம – ப்ராம்ப்ட்டன் ெர்த்தக 

ெமகப்பாடு 

ஃபிராங்க் காஸ்பர் என்பெர் பதிவுவசய்யப்பட்ட மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான நசமிப்பு திட்டங்களில் 

[Registered Disability Savings Plans (RDSPs)] நிபுணத்துெம் வபற்ற நிதி ஆநலாசகர் ஆொர். 

மாற்றுத்திறனாளிகமள அரெமணத்தமமக்கும், முன்மாதிாியாக அணுகக்கூடிய ொடிக்மகயாளர் நசமெமய 

ெழங்கியமமக்கும் அெர் அங்கீகாிக்கப்பட்டிருக்கிறார். அெர் பலமரயும் சந்தித்திருக்கிறார், மற்றும்  

ெிழிப்புணர்மெக் வகாண்டுெருெதற்கான அமர்வுகள் நடத்தியிருக்கிறார்; நமலும் நிதி ாீதியாக நிமலயான 

எதிர்காலத்மத உறுதிப்படுத்துகின்ற ஒரு திட்டத்மத உருொக்கி அமத தனிப்பயனாக்கம் வசய்ெதற்காக 

அப்படிப்பட்ட ஒவ்வொரு நபருடனும் பணியாற்றுெதில் தன்மன அர்ப்பணிப்பதன் மூலம் 

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு சிறந்த ொய்ப்புகமள ெழங்க முயற்சிக்கிறார்,  

எம்ப்நரஸ் (EMBRACE) – மாற்றுத்திறன் தன்மமக்கான திட்ட நிகழ்ச்சிநிரல்/முமனப்பு ாீதியான ெமகப்பாடு 

மிவெல் பக்லாண்ட் என்பெர் 2010 ஆம் ஆண்டில் எம்ப்நரஸ் (EMBRACE) எனும் அமமப்மப நிறுெினார்; 

தனிநபராக இருந்தபடி, வதாழில்தமகமம நமம்பாடு, அணுகல்திறன் தன்மம ஒருங்கிமணப்பு மற்றும் 

தாக்கம் ஏற்படுத்தக்கூடிய நபச்ச்சுத்திறன் மூலமாக தங்களின் இலக்மக அமடய மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு 

தங்களின் இயல்திறன்கமளயும், தங்களுக்வகன பாிசாகக் கிமடத்தது நபான்ற மிக சிறந்த திறன்கமளயும் 

அெர்களாகநெ வெளிக்வகாண்டுெர  இதமன நிறுெினார். மிவெல் என்னும் வபண்மணி  ஒரு தூதராகவும் 

மற்றும் ெழக்கறிஞராகவும் இருப்பதற்கு தன்மன அர்ப்பணித்துள்ளார்; நமலும் "ொழ்நாள் முழுெதும் 

கற்றலில் நமக்கு இருக்கும் ெரம்புகள் என்பமெ நமக்கு நாநம மனச்சாட்சியுடன்  அமமத்துவகாண்ட 

தடுப்புகள்தாநன அன்றி நெறில்மல” என்பநத அெரது குறிக்நகாள்.  தமடகமள முன்கூட்டிநய 

தடுப்பதற்கும் அகற்றுெதற்கும் மிவெல் அங்கீகாிக்கப்பட்டிருக்கிறார்; அரெமணக்கிறார்; மற்றும் அநத 

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு  நெமலொய்ப்புக்கான ஆதரமெயும் ெழங்குகிறார். 

ப்ராம்ப்ட்டன் என்பது பலகலமெ வகாண்ட நகரம், மற்றும் தனது பரந்து ெிாிந்த சமூகத்தில் உள்ள 

அமனெருக்கும்,  சமூகம் தனக்கு வசாந்தம் எனும் ஒரு ெலுொன உணர்வு  மற்றும் அணுகல் தன்மமமய 

அதிகாிப்பதற்கான ொய்ப்புகமள அமடயாளம் காண்பதற்காகநெ ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் தன்மன 

அர்ப்பணித்துக்வகாண்டுள்ளது. 2018 ஆம் ஆண்டில் நிறுெப்பட்ட, இந்த அணுகல்தன்மமக்கான ெிருதுகள், 

அணுகல் தன்மமக்கான திறன் வகாண்ட சாம்பியன்களின் சாதமனகமள எடுத்தியம்பும்;  இெர்கநள 

தமடகமள முன்கூடித் தடுத்து அகற்றுபெர்கள்; மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு இடமளிப்பெர்கள்; அணுகல் 

தூதராக வசயல்படுகின்றெர்கள், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு நெமலொய்ப்பு ஆதரமெ ெழங்குகின்றெர்கள், 

முன்மாதிாியாக அணுகக்கூடிய ொடிக்மகயாளர் நசமெமய ெழங்குகின்றெர்கள், சுயசார்பான ொழ்க்மக 

ொழ உதெி புாிபெர்கள்; இந்த ஆண்டில் புதிய நசர்ப்பாக, அணுகக்கூடிய திட்டநிகழ்ச்சி நிரல்கள் அல்லது 

முன்முயற்சிகளுக்கு உதெிகமள ெழங்குகின்றெர்கள். 



 

  

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரமும் அதன்  அணுகல்தன்மம திறனுக்கான ஆநலாசமனக்குழுவும் (Accessibility Advisory 

Committee)  இமணந்து, எல்லா ெயதினரும், அமனத்து திறன் உள்ளெர்களும், ப்ராம்ப்ட்டனில் ொழ, 

நெமலவசய்ய, ெிமளயாட, ெருமக புாிய மற்றும் முதலீடு  ஆகியெற்மற வசய்ெதற்காக ஒநர மாதிாியான 

ொய்ப்புகமள அனுபெிப்பமத உறுதி வசய்ெதில் அர்ப்பணிப்பு வகாண்டுள்ளனர். நகரத்தில் 

அணுகல்தன்மம திறன் பற்றிய கூடுதல் தகெலுக்கு, ெருமக புாியவும்: www.brampton.ca.. 

அணுகல்தன்மம திறனுக்கான ெிருதுகள் மற்றும் வெற்றியாளர்கள் பற்றி  நமலும் அறிய, ெருமக 

புாியவும்: www.brampton.ca.    

  

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

ப்ராம்ப்ட்டன் ஒரு பலகலமெயிலான நகரம்; நமலும் நகாில் அணுகல் தன்மமமய அதிகாிப்பதற்கும் நமது 

பலதரப்பட்ட சமூகத்தில், இந்த சமூகம் நம் அமனெருக்கும் வசாந்தமானது என்ற ெலுொன உணர்மெக் 

வகாண்டுெரவும் தன்மன அர்ப்பணித்துள்ளது. ப்ராம்ப்ட்டனில் அணுகல் தன்மம திறன் வகாண்ட 

சாம்பியன்களாக 2021 ஆம் ஆண்டின் ெிருது வென்றெர்களுக்கு நன்றி, மற்றும் அெர்கமள பாிந்துமரப்பதன் 

மூலம் அெர்களின் முயற்சிகமள அங்கீகாித்த குடியிருப்புொசிகளுக்கும் நன்றி. நமது நகரம் அமனெமரயும் 

உள்ளடக்கியதாக ஆக்க ஒட்டு சமூகத்தினாின் ஆதரவும் நதமெ.”  

- நபட்ாிக் பிரவுன், நமயர், பிராம்ப்டன் நகரம் 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர உறுப்பினர் மற்றும் பீல் பிரநதச அணுகல்தன்மம ஆநலாசமனக் குழுக்களின் உறுப்பினர் 

என்ற ெமகயில், எங்கள் சமூகத்மத வமன்நமலும் அணுகக்கூடியதாகவும், அமனெமரயும் உள் 

நசர்ப்பதாகவும் மாற்ற ப்ராம்ப்ட்டன்ொசிகள் வசய்து ெரும் பணிகமளப் பற்றி நான் வதாடர்ந்து 

வபருமமப்படுகிநறன். இந்த ெிருது வென்றெர்கள் அமனெரும் பன்முகத்தன்மமயின் சாம்பியன்களாெர் 

மற்றும் அெர்களின் பணிகள் நம் நகரத்தில் ஒரு மாற்றத்மத ஏற்படுத்தி ெருகின்றன. நாம் வதாடர்ந்து ஒன்று 

நசர்ந்து வசயல்படுெதன் மூலம், எல்லா ெமக திறன் தன்மம வகாண்டெர்களும் ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்மத 

இன்னும் எளிதில் அணுகக்கூடியதாக மாற்ற முடியும். ” 

- நபட் ஃநபார்டினி, பிராந்திய கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 7 & 8; உறுப்பினர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகர அணுகல் 

தன்மமக்கான ஆநலாசமனக் குழு; உறுப்பினர், பீல் பிரநதச அணுகல்தன்மமக்கான ஆநலாசமனக் குழு 

"ப்ராம்ப்ட்டன் பலகலமெயான மக்கள் ொழும் நகரம், மற்றும் எல்லா ெயதினரும் திறன்களும் உள்ளெர்கள் 

ஒநர மாதிாியான ொய்ப்புகமள அனுபெிப்பமத உறுதி வசய்ெதற்காக, ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில், கவுன்சிலின் 

ொழ்நாள் கால முன்னுாிமம வகாண்ட ெிெயத்மத முன்வனடுத்துச் வசல்ல நாங்கள் அர்ப்பணிப்பு 

வகாண்டுள்நளாம்.  ப்ராம்ப்ட்டனில் அணுகல் தன்மமமய அதிகாிப்பதற்காக எங்களுக்கு உதெி வசய்து 

அங்கீகாரம் வபற்று 2021 அணுகல் ெிருது வென்றெர்களுக்கு எங்களின் நன்றி. இந்த நதசிய அணுகல் 

தன்மம திறன் ொரத்தில், மாற்றுத்திறனாளிகமள நசர்ப்பதற்கும் அெர்களுக்கான அணுகல்தன்மம 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Committees/Pages/Accessibility-Advisory-Committee.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Committees/Pages/Accessibility-Advisory-Committee.aspx
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://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Accessibility/Pages/Awards-Program.aspx


 

  

 

ஏற்படுத்திக்வகாடுக்க உறுதியளித்த மக்கள், ெணிகங்கள் மற்றும் அமமப்புகமள அங்கீகாிப்பதிலும் நகரம் 

வபருமிதம் வகாள்கிறது. ” 

- நடெிட் பாாிக், தமலமம நிர்ொக அதிகாாி, பிராம்ப்டன் நகரம் 
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கனடா நாட்டில் மிக ெிமரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 700,000 மக்கமளயும் 75,000 

ெணிக அமமப்புக்கமளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுமக்கமள மனத்தில் மெத்நத 

வசய்கின்நறாம். பலதரப்பட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு நசர்க்கின்றனர், முதலீட்மட நாங்கள் ஈர்க்கிநறாம், 

வதாழில்நுட்பாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுமமப் பமடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிநறாம். பாதுகாப்பான, நிமலத்து நிற்கெல்ல மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆநராக்கியமிக்க ஒரு நகமரக் 

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

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

. 

 

 

ஊடக வதாடர்பு 

நமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிமணப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாய ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியான தகெல் பாிமாற்றம்  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

905-874-3426 | Monika.Duggal@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
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

