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 ( کا صوبائی ایوارڈaccessibility leadershipسٹی کمیٹی کے ممبران کے لیے اکسیسیبلٹی لیڈر شپ )
 

( کے ایک رکن اور برامپٹن Accessibility Advisory Committeeمپٹن، اونٹاریو: برامپٹن کی اکسیسیبلٹی ایثوائیزری کمیٹی )بر

( میں غیر معمولی کردار ادا کرنے اور کمیونٹیز کے accessibility leadershipاکسییسیبلٹی لیڈر شپ )کے ایک سٹاف ممبر کو 

صوبائی ایوارڈ دیا گیا ہے۔ سٹی کے عملے کی رکن وینڈی گاس  اعٰلی درجے کااندر جامعیت کے احساس کو فروغ دینے پر یہ 

(Wendy Goss( اور برامپٹن کی شہری ہروندر باجوہ )Harvinder Bajwa کو اکسیسیبلٹی فار اونٹارینز ود ڈس ایبلیٹیز ایکٹ )

Accessibility for Ontarians with Disabilities Act (AODA) 10ٹینٹھ اینیورسری چیمپئن ایوارڈ )
th
 Anniversary 

Champion Award گیا۔( سے نوازا گیا اور سٹی کاؤنسل میں ان کو اس مثالی کامیابی پر خراج تحسین پیش کیا 

 

AODA ( کے ایوارڈز ایسوسی ایشن آف میونسپل کلرکس اینڈ ٹریثررز آف اونٹاریوAssociation of Municipal Clerks and 

Treasurers of Ontario کی کوششوں کے نتیجے میں شروع کیے گئے تھے۔ اس سال )AODA  کی قانون سازی کو دس سال ہو

گئے ہیں۔ یہ ایوارڈ کسی شخص کے لوگوں کی مختلف چیزوں تک دسترس میں حائل رکاوٹوں کو ختم کرنے کے عزم اور قائدانہ 

 صالحیات جدت طرازی اور حاضر دماغی کا مظاہرہ کرنے کے اعتراف میں دیے جاتے ہیں۔

 

سٹینڈرڈز ڈویلپمنٹ  AODA( نے Wendy Goss( وینڈی گاس )Accessibility Coordinatorسٹی کی ایکسیسیبلیٹی کوآرڈینیٹر )

( میں خدمات سر انجام دے کر اونٹاریو میں دسترس کے بارے میں AODA Standards Development Committeesکمیٹی )

اکسیسیبلٹی ایثوائیزری سے  سے سٹی کے ساتھ کام کر رہیں ہیں اور کافی عرصے 5112قانون سازی پر براہ راست اثر ڈاال ہے۔ وہ 

۔ ان کے کارناموں میں برامپٹن میں دسترس ( کو اپنی خدمات فراہم کر رہی ہیںAccessibility Advisory Committeeکمیٹی )

کے ٹیکنیکل معیار کا تعین؛ ریسرچ، تربیت اور کمیونیٹیز کے اندر جا کر کام کرنے میں اپنی ماہرانہ رائے کی فراہمی؛ کاروباروی 

ور دوسرے اداروں اور تنظیموں سے مشاورت؛ ایوارڈ یافتہ انکلوسیو کسٹمر ٹریننگ پروگرام کی تشکیل؛ اور اس کے ساتھ ساتھ ا

الیکشن کے لیے بیلٹ پیپرز کی بریل میں چھپائی، سکرین کو پڑھنے والی ویب ٹیکنالوجی، ایجنڈا کی متبادل صورتوں اور پبلک 

 ( کے استعمال کے ذریعے دسترس کی دیگر ضروریات کو پورا کرنا شامل ہیں۔assistive devicesمیٹنگز میں معاونتی آالت )

 

( میں Accessibility Advisory Committeeاکسیسیبلٹی ایثوائیزری کمیٹی )( برامپٹن کی Harvinder Bajwaہروندر باجوہ )

ضروریات سے آگاہی کو فروغ دیا ہے۔ وہ کینیڈین  آٹھ سال سے کام کر رہی ہیں اور انہوں نے معاشرے کے اندر معذور لوگوں کی

( کی بانی اور Canadian South Asians Supporting Independent Livingساؤتھ ایشینز سپورٹنگ انڈی پینڈنٹ لونگ )

ہروندر  ڈائرکٹر ہیں۔ یہ تنظیم ساؤتھ ایشین کمیونٹی کے معذور لوگوں کو معاشرے میں خود مختاری سے جینے کے قابل بناتی ہے۔

کی بنیاد پر باجوہ جو کہ خود وہیل چیئر استعمال کرتی ہیں سٹی کو دسترس کے مسائل حل کرنے میں اپنے ذاتی تجربے اور سوچ 

 معلومات فراہم کرتی رہتی ہیں۔قیمتی 

 

 اقتباسات
وس کر رہے ہیں کہ "محترمہ گاس اور محترمہ باجوہ کی شاندار کوششوں کی وجہ سے آج برامپٹن والے اس بات پر خوشی محس

۔ ان لوگوں نے انتھک طریقے سے محنت ئج کرنے کا اعتراف کیا گیا ہےصوبے کے اندر ان کی اپنے شہر میں شمولیت کی فضا را

کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ ہمارا شہر معذور افرااد کی ضروریات کا احساس رکھتا ہے اور ان کے لیے کچھ کرنے کو تیار ہے۔ 

ائل رکاوٹوں کو ختم کرنے سے ہمارے شہری ہماری سہولیات، سروسز اور پروگرامز سے پوری طرح فائدہ دسترس کی راہ میں ح

 اٹھا سکتے ہیں اور کمیونٹی کے اندر عملی طور پر حصہ لے کر اس میں امنگ پیدا کر سکتے ہیں۔"

 

( Accessibility Advisory Committee(، سٹی کاؤنسلر اور اکسیسیبلٹی ایثوائیزری کمیٹی )Pat Fortiniپیٹ فونٹینی ) -

 کے رکن۔

 

 



 
 

 

کی طرف سے یہ ایوارڈ ملنے پر بہت فخر محسوس کر رہی ہوں۔ دسترس کو اولین حیثیت دے کر اور اس کو سٹی  AODA"میں 

کے آپریشنز اور سروسز کے ساتھ مکمل طور پر مربوط کر کے ہم اپنے شہریوں اور باہر سے آنے والوں کی روزمرہ کی زندگی 

 ( نے کہی۔Wendy Goss) کو آسان بنانے کا عزم کیے ہوئی ہیں" یہ بات وینڈی گاس

 

( نے کہا "خود مختار طریقے سے زندگی گزارنا معذور لوگوں کی زندگی کا ایک اہم ہدف ہوتا Harvinder Bajwaہروندر باجوہ )

ہے۔ سٹی کی طرف سے وہ ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے جس سے سٹی کی سہولیات کو استعمال کرنے کی ان کی صالحیت میں 

 اعتماد اور آسانی کے ساتھ نقل و حرکت کر سکیں۔بہتری آئے اور وہ 

 

 
الگ الگ نسلی پس منظر کے  512کینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں ( کے متعلق: Bramptonکچھ برامٹن )

اور باہر سے آنے والے لوگوں کو تفریح کے نادر مواقع دستیاب ہیں اور  ( کے رہائشیوںBramptonمختلف زبانیں بولتے ہیں۔ برامپٹن ) 92لوگ شامل ہیں جو 

جس کا  (Brampton Civic Hospital)یہاں کا ٹرانسپورٹ کا نظام کینیڈا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظاموں میں سے ایک ہے۔ برامپٹن سوک ہاسپٹل 

کا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ مزید  (William Osler Health System)میں افتتاح ہوا تھا ولیم اوسلر ہیلتھ سسٹم  5112

 ( پر فالو کریں۔Twitterکو ٹوئٹر ) CityBrampton@پر جائیں یا  www.brampton.caمعلومات کے لیے 
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 میڈیارابطہ برائے 

 (Natalie Stogdillنیٹلی سٹاگڈل )
 میڈیا کوآرڈینیٹر

 (City of Bramptonسٹی آف برامپٹن )
905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca 

 

http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx
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