
 

 

 
                      برائے فوری اجراء 

ِرک ہینسن فأونڈیشن   میں رسائی میں آسانی کے حوالے سے دس سہولت گاہوں اپنی ٹی آف برامپٹن کو س
 دی جائے گی ایکسیسبلٹی سرٹیفیکیشن  

سٹی آف برامپٹن کی دس سہولت گاہوں کو عمارتوں میں آسان رسائی فراہم کرنے کی بنیاد پر ِرک ہینسن    – ( 2020اکتوبر  1برامپٹن، آن )
درجہ بندیاں  RHFACفأونڈیشن ایکسیسبلٹی سرٹیفیکیشن™ کی جانب سے تعریفی اسناد دینے کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے۔ یہ اعزازی 

کے درجہ کو بہتر سمجھ سکے گا اور اس کی بنیاد پر مستقبل میں رسائی کی   حاصل کر کے، سٹی منتخب شدہ عمارتوں میں رسائی
 سہولیات میں مزید بہتریاں الئی جا سکیں گی۔ 

 دس منتخب شدہ سہولت گاہوں میں درج ذیل شامل ہیں:

 لیسٹر بی پیئرسن تھیٹر  •
 روز تھیٹر •
• POA  کورٹ ہأوس 
 گور میڈوز کمیونٹی سینٹر اور الئبریری •
 بیل کمیونٹی سینٹرکیسی کیمپ  •
 سٹی ہال  •
• BFES اپاریٹس اینڈ مینٹیننس فیسلٹی 
  برامپٹن گیٹ وے ٹرمینل •
 برامیال ٹرانزٹ ٹرمینل •
 سپرنگ ڈیل الئبریری •

اعزازی درجہ بندیاں کرے گا، جس کے لیے مالی معاونت فراہم   250ِرک ہینسن فأونڈیشن پورے اونٹیریو میں منتخب شدہ میونسپیلٹیز میں  
پروگرام تربیت یافتہ پیشہ وارانہ ماہرین کو کاروباری اداروں اور عوامی  RHFACہم حکومت اونٹیریو کے انتہائی مشکور ہیں۔ کرنے پر 

طریقہ کار کا استعمال کرتے ہوئے رسائی کی درجہ بندی کا تعین کرتا ہے  تاکہ پراپرٹی منیجرز اور مالکان  RHFACعمارتوں کے لیے 
دور کرنے کے طریقے متعین کرنے میں مدد مل سکے جس کی بنیاد پر وہ اپنی جگہوں اور کمیونٹیوں کو مزید  کو شناخت شدہ رکاوٹوں کو 

 قابل رسائی بنا سکیں۔

تک   2020نومبر  30درجہ بندیاں حاصل کرنے کے لیے درخواستیں حالیہ طور پر  RHFACپروگرام کے دوسرے مرحلے میں اعزازی 
 www.rickhansen.com/ontarioratingsدرخواست دیں ں اور یہاں پرموصول کی جا رہی ہیں۔ مزید جانی 

 فوری حقائق 

• RHFAC  میں متوقع تکمیل کے ہدف کے ساتھ شروع ہوں گی۔  2021کی درجہ بندیاں اس سال کے موسم خزاں میں 
پروگرام کی درجہ بندی حاصل کریں گی، انہیں درجہ بندی کا ایک رازدارانہ اسکور کارڈ بھی دیا   RHFACایسی تنظیمیں جو  •

 جائے گا جس سے وہ اپنی عمارت کے مثبت اور منفی پہلؤوں کے بارے میں جان سکیں گے۔ 
ایکسیبلٹی سرٹیفائیڈ گولڈ   RHFایکسیبلٹی سرٹیفائیڈ لیول اور  RHFکرنے کے دو درجے ہوتے ہیں: اس پروگرام میں سند حاصل  •

 لیول۔ 
اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہیں کہ برامپٹن میں رہنے   ایکسیسیبلٹی ایڈوائزری کمیٹیسٹی آف برامپٹن اور اس کی  •

والے ہر عمر اور ہر طرح کی استعداد کے حامل لوگ برامپٹن میں رہائش، کام، کھیل، سیر اور سرمایہ کاری کے ایک جیسے  
 مواقع سے لطف اندوز ہونے چاہیں۔

 اقتباسات 

"سٹی آف برامپٹن میں متنوع کمیونٹیاں پھولوں کے ایک گلدستے کی مانند سجی ہوئی ہیں اور ہم معذوری کے حامل لوگوں کی رسائی کی 
راہ میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کے لیے پرعزم ہیں تاکہ ہماری متنوع کمیونٹی میں ہر شخص شریک رہے۔ میں سٹی کی دس منتخب شدہ  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.rickhansen.com/ontarioratings&data=02|01|Monika.Duggal@brampton.ca|682396587f8849db06db08d866533d3b|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|1|637371854986182496&sdata=H+tfKOfeoaby8mLW3u4/zzlHoTiYgNtV1qEWK5O/yH4=&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Committees/Pages/Accessibility-Advisory-Committee.aspx


 

 

کی درجہ بندی حاصل کرنے کے اس موقع کا تہہ دل سے خیرمقدم کرتا ہوں اور جب اوٹاوا میں میری   RHFACں کے لیے سہولت گاہو
مالقات ِرک سے ہوئی، تو میں نے فاؤنڈیشن کی سند کے بارے میں پہلی مرتبہ سنا تھا اور میں نے سٹی کی جانب سے اس کے لیے  

نی جگہوں میں رسائی کے درجوں کا بخوبی علم ہے اور ہم ایک ایسے شہر کی تعمیر درخواست دینے کی رغبت حاصل کی تھی۔ مجھے اپ 
  ئی ہو۔"اب لوگوں کے لیے جامع اور قابل رسکے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں جو س 

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن  -

"کونسل کی جانب سے ایکسیسبلٹی ایڈوائزری کمیٹی کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے، مجھے یہ سن کر خوشی محسوس ہوئی ہے کہ ہمارے  
کی اعزازی درجہ بندی حاصل ہو گی۔ رکاوٹوں کو ہٹانے سے ہمارا شہر سب لوگوں کے لیے قابل   RHFACشہر کے دس مقامات کو 

رہنماء ہدایات کی  AODAوں میں رسائی میں آسانی کے درجہ کو سمجھتے ہوئے ہم صوبائی سطح کی رسائی بن جائے گا اور اپنی عمارت 
توقع سے بڑھ کر اپنی عمارتوں میں بہتریاں النے کے قابل ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے تمام شہری سٹی کی سہولت گاہوں سے مساوی  

 "طور پر لطف اندوز ہو سکیں گے۔ 

؛ ایکسیسبلٹی ایڈوائزری کمیٹی کونسل ممبر، سٹی آف برامپٹن؛ ممبر ریجن آف پیل  8اور  7سلر، وارڈز پیٹ فورٹینی، ریجنل کون  -
 ایکسیسبلٹی ایڈوائزری کمیٹی

سٹی آف برامپٹن میں ہم ہر پس منظر کے حامل شہری کو ایک گلدستے میں جڑنا چاہتے ہیں تاکہ ہر طرح کی صالحیت کے حامل لوگ  "
کی درجہ بندیاں حاصل کر کے ہم اپنی سہولت   RHFACاپنی دس منتخب شدہ عمارتوں کے لیے   ہمارے شہر سے لطف اندوز ہو سکیں۔

وں کے لیے زیادہ قابل رسائی بنانے کے حوالے سے زیادہ ادراک حاصل کریں گے اور اس کی روشنی  گاہوں کو برامپٹن کے تمام رہائشی 
 " میں رسائی میں آسانی کے حوالے سے مستقبل میں زیادہ بہتریاں عمل میں الئی جا سکیں گی۔

 ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن  -
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ہمارے ہر عمل کا مرکز   کاروباروں کا گھر ہے۔ 70,000لوگوں اور   650,000کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 
ی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا  عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوج

یاب ہو۔ ہمارے ساتھ کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کام
 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca پر مربوط ہوں۔ انسٹاگراماور  فیس بک، ٹوئٹر

 
 میڈیا کنٹیکٹ 

 مونیکا ڈوگال 
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ 

 کمیونیکیشناسٹریٹیجک 
 سٹی آف برامپٹن

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