
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் 10 அரசாங்க கட்டிடங்கள் ாிக் ஹான்வென் ஃபவுண்டடஷன் 

அணுகல்தன்மைக்கான  (Rick Hansen Foundation Accessibility) சான்றளிப்பு 

வபற்றுள்ளன  

  

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (டிசம்பர் 2, 2021, 2021) – ாிக் ஹான்வென் ஃபவுண்டடஷன் வழங்கும் அணுகல் 

தன்மைக்கான சான்றளிப்பு திட்டம்  [Rick Hansen Foundation Accessibility Certification™ (RHFAC] 

மூலைாக,  ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் பத்து (10) அரசாங்க கட்டிடங்கள் ாிக் ஹான்வென் ஃபவுண்டடஷன் 

அணுகல்தன்மைக்கான  (Rick Hansen Foundation Accessibility) சான்றளிப்பு தரப்படுத்தமலப் 

வபற்றுள்ளன. ஒன் ட்டடாிடயா ைாகாண அரசு ைற்றும் ாிக் ஹான்வென் ஃபவுண்டடஷன் ஆகியெற்றுக்கு 

இமடயிலான கூட்டு முமனப்பின் ஒரு அங்கைாக இந்த பாராட்டுதலுக்குாிய தரம் குறித்தல் நகர 

நிர்ொகத்திற்கு ெழங்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த பாராட்டுதலுக்குாிய RHFAC தரம் குறித்தமலப் 

வபறுெதினால், நகர நிர்ொகைானது  இந்த டதர்ந்வதடுக்கப்பட்ட கட்டிடங்களில் அணுகல்தன்மைக்கான 

அளவீடுகமள சிறப்பாக புாிந்துவகாண்டு, வதாடர்ந்து டசமெயாற்ற முடியும்; டைலும் எதிர்காலத்தில் 

டதமெப்படக்கூடிய அணுகல்தன்மைக்கான டைம்படுத்தல்கமள அமடயாளம் கண்டு தற்டபாதிருக்கும் 

அணுகல்தன்மை தரநிமலகமளயும் டைம்படுத்திக்வகாள்ள முடியும். 

 

RHFAC திட்டம் மூலைாக சான்றளிப்பு வசய்யப்பட்ட நகர கட்டிடங்களில் அடங்குபமெ: 

  

• நகர் ைன்றம் – 75 சதவீதம் 

• ப்ரைீலியா டபருந்து முமனயம் – 74 சதவீதம் 

• ப்ராம்ப்ட்டன் டகட்டெ டபருந்து முமனயம் – 74 சதவீதம் 

• BFES உபகரணங்கள் ைற்றும் பராைாிப்பு ெசதிக் கட்டிடம் –  73 சதவீதம் 

• டகார் வைடடாஸ் – 72 சதவீதம் 

• டகஸ்ஸீ டகம்ப்வபல் – 71 சதவீதம் 

• ஸ்ப்ாிங்டடல் நூலகக் கிமள – 71 சதவீதம் 

• டராஸ் திடயட்டர் –  70 சதவீதம்  



 

 

• வலஸ்ட்டர் பி.பியர்ென் திடயட்டர் – 70 சதவீதம் 

• POA நீதிைன்ற கட்டிடம் – 68 சதவீதம் 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் ொழ்ந்து, வவமல வசய்து, ெிமளயாடி ெருகிறெர்கள் ைற்றும் நகருக்கு ெருமக 

புாிபெர்கள் ைற்றும் முதலீடு வசய்பெர்கள் டபான்ற அமனொிலும் இருக்கின்ற அமனத்து ெயதினரும் 

அமனத்து இயல்திறன் வகாண்டெர்களும் சாிசைைான ொய்ப்புக்கமளக் வபறுெமத உறுதி வசய்ய  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகமும் ைற்றும் அதன் அணுகல்தன்மைக்கான ஆடலாசமனக்குழுவும் 

அர்ப்பணிப்பு வகாண்டுள்ளன. நகாில் அணுகல்தன்மை பற்றி வைலும் அறிய ெருமக 

தரவும்: www.brampton.ca/accessibility. 

ஹான்வென் ஃபவுண்டடஷன் ைற்றும் அதன் அணுகல் தன்மை சான்றளிப்பு (Hansen Foundation 

Accessibility Certification™ program) பற்றி 

இனம் காணப்பட்ட தமடகமள அகற்றி, அதன் மூலம் தங்கள் அமைெிடங்கமள சமூகத்தினர் இன்னும் 

அதிக அளெில் எளிதாக அணுகெதற்கான ெழிெமககமள, கட்டிட உாிமையாளர்களும் அதன் 

டைலாளர்களும் அறிந்துவகாள்ெதற்காக, ெணிக கட்டிடங்கள் ைற்றும் வபாதுக் கட்டிடங்களுக்கு RHFAC 

ெழிமுமற நுட்பத்மதக் உபடயாகித்து அணுகல்தன்மைக்கான தரம் குறித்தமல ெழங்க பயிற்சி வபற்ற 

வதாழில் ெல்லுனர்கமள RHFAC திட்டைானது உபடயாகிக்கிறது. RHFAC திட்டம் மூலைாக தரம் 

குறிக்கப்படும் நிறுெனங்கள் திட்டெட்டைான ைதிப்வபண் அட்மட வகாண்ட தரம் குறித்தமலப் 

வபறுெதுடன் அெரெர் அமைெிடங்களுக்கான வெற்றிவபற்ற முக்கிய பகுதிகள் ைற்றும் அெற்றின் 

டைம்படுத்தலுக்கான ஒரு பதிடெட்மடயும் வபறுகிறார்கள். நிகழ்ச்சித்திட்டம் பற்றி டைலும் அறிய ெருமக 

தரவும்: www.rickhansen.com/ontarioratings. 

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

 

"ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் ஒரு பலகலமெ நகரம் ஆகும், டைலும் ைாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான தமடகமள 

அகற்ற நாங்கள் கடமைப்பட்டுள்டளாம், இதன் மூலம் எங்கள் பல்டெறு சமூகத்தில் உள்ள அமனெரும் 

முழுமையாக பங்டகற்க முடியும். எங்களின் பத்து கட்டிட ெசதிகள் ாிக் ஹான்வென் ஃபவுண்டடஷன் ஆல் 

அணுகல் சான்றளிக்கப்பட்டமெ என்பதில் நாங்கள் வபருைிதம் வகாள்கிடறாம்; டைலும் ாிக் ஹான்வென் 

ஃபவுண்டடஷன் - லிருந்து எங்களுக்குக் வகாடுக்கப்படும் பின்னூட்டக் கருத்துக்கமளயும் 

ெரடெற்கிடறாம். எங்கள் அமைெிடங்களின் அணுகல்தன்மைக்கான நிமலமைகமள நன்றாகப் 

புாிந்துவகாள்ெதன் மூலம், அமனெமரயும் உள்ளடக்கிய ைற்றும் அமனெரும் அணுகக்கூடிய நகரத்மத 

உருொக்குெதற்கு நாங்கள் வதாடர்ந்து பணியாற்ற முடியும்." 

- டபட்ாிக் ப்ரவுன், டையர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

https://www.brampton.ca/EN/city-hall/accessibility/Pages/welcome.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.rickhansen.com%2Fontarioratings&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C1a0dac29465b489cb19508d9b5d18212%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637740733707735986%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=kRseOS4QBexLBXtwhKi6ceoi92%2BqWfSkomR6etZ8d58%3D&reserved=0


 

 

“ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் ைற்றும் பீல் பிராந்திய அணுகல்தன்மைக்கான ஆடலாசமனக் குழுெின் 

உறுப்பினராக இருக்கும் நான், எங்களின் பத்து கட்டிடங்கள் ாிக் ஹான்ஸென் ஃபவுண்வடஷன் 

அணுகல்தன்மைக்கான சான்றளிக்கப்பட்ட தரம் குறித்தமை வபற்றுள்ளன என்பதிலும் ைற்றும் கட்டாயச் 

சான்றளிப்புக்கான டதமெப்பாடுகமளப் பூர்த்தி வசய்திருப்பமதயும் டகள்விப்பட்டு நான் 

ைகிழ்ச்சியமடகிடறன்; இருப்பினும் நாங்கள் ஸெய்யவவண்டிய வவமைகள் இன்னும் பாக்கியுள்ளன என 

நான் ஏற்றுக்ஸகாள்கிவறன்.  தமடகமள அகற்றுெது என்பது, நைது சமூகத்தில் இருக்கும் அமனெரும் 

அணுகக்கூடியதாக ஆக்குகிறது, டைலும் நைது கட்டிடங்களின் அணுகல் தன்மைக்கான நிமலமைகமளப் 

புாிந்துவகாள்ெதன் மூலம், தகெலறிந்த அணுகல்தன்மைக்கான டைம்படுத்தல்கமள நாங்கள் வதாடர்ந்து 

வசய்ய இயலும்; இது, அமனத்து குடியிருப்பாளர்களும் நகர ெசதிகமள அனுபெிக்க அனுைதிக்கிறது 

- டபட் ஃடபார்ட்டினி, பிராந்திய கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 7 ைற்றும் 8, அணுகல் தன்மைக்கான 

ஆடலாசமனக்குழு, உறுப்பினர், பீல் பிராந்திய அணுகல்தன்மைக்கான குழு 

"ப்ராம்ப்டன் நகாில், அமனத்து வமகயான இயல்திறன்களும் வகாண்ட ைக்களுக்கு டசமெ வசய்யும் 

பைகைமவ ஸகாண்ட நகரத்மத உருொக்க நாங்கள் கடமைப்பட்டுள்டளாம். இந்த RHFAC தரம் 

குறித்தைானது, அமனத்து ப்ராம்ப்ட்டன் குடியிருப்பாளர்களும் நைது ெசதிகமள அணுகக்கூடியதாக 

ைாற்றுெது எவ்ொறு என்பது பற்றிய நுண்ணறிவுகமள நைக்கு ெழங்குகிறது, டைலும் அதற்டகற்ப 

எதிர்கால அணுகல்தன்மைக்கான டைம்படுத்தல்கமளச் வசய்ெதற்கான ஒரு நிமலயில் நம்மை 

மெக்கிறது. 

- டடெிட் டபர்ாிக், தமலமை நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்டன் நகரம் 

"பத்து கட்டிடங்களுக்கு RHF அணுகல்தன்மைக்கான சான்றிதமழப் வபற்றமைக்காகவும் ைற்றும் 

அமனெருக்கும், எல்லா இடங்களிலும் ெரடெற்கும் சூழமல உருொக்குெதற்கான முதல் படிமய 

எடுத்துள்ளமைக்காகவும் ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்மத நான் பாராட்ட ெிரும்புகிடறன். ைாற்றுத்திறன் 

ஸகாண்டவர்கள், அெர்களது நண்பர்கள் ைற்றும் அெர்களது குடும்பத்தினாின் பங்டகற்பிமன முக்கிய 

அம்ெைாக ஸகாண்ட வதாழில்துமறயில், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரைானது, உண்மையான தமலமைத்துெத்மத 

வெளிப்படுத்தி ெருகிறது." 

- ப்ராட் வைக்கான்வனல், துமணத்தமலெர், அக்ெஸ் அண்ட் இன்க்ளுஷன் அட் ாிக் ஹான்வென் 

ஃபவுண்டடஷன் 

-30- 

 



 

 

கனடா நாட்டில் ைிக ெிமரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 700,000 ைக்கமளயும் 75,000 

ெ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 

ப்ரப்ட ாத் மகந்த் 

ஒருங்கிமணப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாய ஈடுபாடு 

யுதிாீதியான தகெல்வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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