
 

 

 

 
    برائے فوری اجراء 

 

 نیشنل ایکسیس ایبلٹی ویک منا رہا ہے  2020جون  6مئی تا    31سٹی 

جون تک نیشنل ایکسیس ایبلٹی ویک منا رہا ہے۔ نیشنل ایکسیس ایبلٹی ویک معذوریوں   6سٹی آف برامپٹن  – ( 2020جون  4برامپٹن، آن )
تحسین پیش کرتا ہے جو  ے قیمتی کردار کو مناتا ہے اور ایسے افراد، کمیونٹیوں اور جائے ہائے کار کو خراج ککے حامل کینیڈین باشندوں 

 ر رہے ہیں۔اور شمولیت میں درپیش مشکالت کو ہٹانے کے لیے کام ک رسائی

لے ہر عمر اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہیں کہ برامپٹن میں رہنے وا ایکسیسیبلٹی ایڈوائزری کمیٹی سٹی آف برامپٹن اور اس کی 
اور ہر طرح کی استعداد کے حامل لوگ برامپٹن میں رہائش، کام، کھیل، سیر اور سرمایہ کاری کے ایک جیسے مواقع سے لطف اندوز ہو  

سکیں۔ ایکسیسیبلٹی ایڈوائزری کمیٹی معذوریوں کے حامل افراد کو مسائل اور خدشات پر آواز اٹھانے کے لیے ایک فورم فراہم کرتی ہے۔ یہ  
 مپٹن سٹی کونسل کو سٹی کے پروگراموں، پالیسیوں اور عمل درآمد کے حوالے سے بھی مشورہ اور رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ برا

سوشل سپورٹ ٹاسک فورسز کے ذریعے معذوریوں کے حامل رہائشیوں کی معاونت   ور وباء کے دوران، سٹی سینیئرز ا  کی عالمی 19-کوِوڈ
کرنا جاری ہے۔ اس معاونت میں گھریلو ضرورت کی اشیاء کی خریداری، خوراک تک رسائی اور معلومات کے متبادل فارمیٹس فراہم کرنا 

میں حاصل کرنے کے لیے   متبادل فارمیٹسن مواد کو شامل ہے۔ رسائی کے حوالے سے وسائل اور کسی بھی شائع شدہ یا سٹی کے آن الئ 
www.brampton.ca مالحظہ فرمائیں۔ 

 ِرک ہیریسن فأونڈیشن ایکسیس ایبلٹی سرٹیفیکیشن ریٹنگ 
مقامی تنظیمیں ِرک ہینسین کی  میں سے ایک کے طور پر منتخب کر لیا گیا ہے جن وںمیونسپیلٹی مارچ میں، سٹی کو اونٹاریو کی اُن دس 

( کی اعزازی درجہ بندی کے لیے درخواست دے سکتی ہیں، جو ایک ایسا پروگرام ہے جس  RHFACفأونڈیشن ایکسیسبلٹی سرٹیفیکیشن )
ی کے تحت اس بات کی درجہ بندی کی جاتی ہے کہ قابل رسائی عمارتیں معذور لوگوں کی رسائی کے لیے کس حد تک آسان اور بہترین بنائ 

 گئی ہیں۔
 

معذور افراد کے لیے اپنی عمارتوں میں رسائی کی آسانی کو سمجھنے اور اس میں بہتری النے کے طریقوں کی شناخت کے لیے برامپٹن 
کی مفت درجہ   RHFACکی غیر منافع بخش تنطیموں کے عالوہ تمام نجی اور سرکاری تنظیموں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ 

ک ہینسین فأونڈیشن ایکسیسبلٹی  رِ کش سے فائدہ اٹھائیں۔ ایسی عمارتیں جن کو بلند درجے عطا کیے جائیں گے، انہیں بندی کی اس پیش
 گولڈ کے طور پر جانا جائے گا۔یفائیڈ یا ایکسیسبلٹی سرٹیفائیڈ سرٹ 
 

ریو ااونٹ حکومت  پروگرام کو مالی معاونت   RHFACلیے اس نئے اعزازی  کمیونٹیز کو زیادہ قابل رسائی بنانے کے مقصد کے حصول کے
 اور ِرک ہینسین فأونڈیشن کی جانب سے مہیا کی گئی ہے۔ برامپٹن کو اس کی آبادی کے حجم اور جغرافیائی تنوع کی بناء پر منتخب کیا گیا

تنظیموں کو الزمی طور   ات کو اہل تصّور کیا گیا ہے۔مقام 25درجہ بندی کے لیے پورے برامپٹن سے تقریبًا  RHFACہے۔ اس اعزازی 
   درخواست دے دینی چاہیے۔ www.rickhansen.com/freerating مارچ تک بذریعہ 27پر 
 

RHFAC براہ کرم  تعلق مزید معلومات کے لیے، کے مwww.brampton.ca  مالحظہ کریں۔ 

 ایوارڈز  ایکسیس ایبلٹی 
ایکسیس ایبلٹی ایوارڈز ایک شہری اعزاز کا پروگرام ہے، جو رسائی کی آسانی اور معذوریوں کے حامل لوگوں کی شمولیت کے حوالے  

 سے عزم ظاہر کرنے والے افراد، کاروباروں اور تنظیموں کو خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ 

ایکسیسیبلٹی ایوارڈز کے لیے نامزدگیاں ستمبر میں کھلیں گی۔ رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ مزید معلومات اور آن   2020
پایا جا  یہاں میں ایوارڈ جیتنے والوں کو 2019الئن نامزدگی کا فارم حاصل کرنے کے لیے خزاں میں سٹی کی ویب سائٹ چیک کریں۔ 

 سکتا ہے۔
 

 ایوارڈز دسمبر میں برامپٹن سٹی ہال میں پیش کیے جائیں گے۔ 
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 اقتباسات 
ے حامل افراد کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے اور اپنی  "برامپٹن مختلف کمیونٹیوں کا ایک حسین مسکن ہے اور سٹی معذوری ک

لہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ نیشنل  ص متنوع کمیونٹی کے لیے رسائی بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔ میں برامپٹن کے تمام رہائشیوں کی حو
ی خدمات کو منائیں، جو برامپٹن اور کینیڈا ایکسیس ایبلٹی ویک منانے میں ہمارے ساتھ شامل ہوں اور ہمارے پورے ملک میں ان لوگوں ک

 کو تمام لوگوں کے لیے قابل رسائی اور مشمول بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔"

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن -

ہے، جو ہمارے  "سٹی آف برامپٹن اور ریجن آف پیل کی ایکسیسیبلٹی ایڈوائزری کمیٹیوں کے ایک رکن کے طور پر، مجھے اس کام پر فخر 
اراکین برامپٹن کو تمام صالحیتوں کے لوگوں کے لیے قابل رسائی اور مشمول بنانے کے لیے کر رہے ہیں۔ اس نیشنل ایکسیس ایبلٹی ویک  

اور  کے طور پر، میں تمام لوگوں پر زور دیتا ہوں کہ وہ معذوریوں کے حامل تمام ساتھی کینیڈینز کے قیمتی کردار کو منائیں اور برامپٹن 
پورے ملک میں لوگوں، کمیونٹیوں اور جائے ہائے کار کی خدمات کو پہچانیں۔ آئیں ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کریں، جو رسائی اور  

  شمولیت کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو ہٹانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔"

سیسیبلٹی ایڈوائزری کمیٹی؛ ممبر ریجن آف پیل ایکسیسیبلٹی ؛ ممبر سٹی آف برامپٹن ایک8اور  7پیٹ فورٹینی، ریجنل کونسلر، وارڈز  -
 ایڈوائزری کمیٹی

سے لطف  ے مواقع ے لوگ برامپٹن میں ایک ہی قسم ک"سٹی میں، ہم اس بات کو یقینی بنانے کے وقف ہیں کہ تمام عمر اور صالحیتوں ک
بنائی جائیں۔ میں ہماری پوری تنظیم میں عملے کا ان کے اس کام کے  اندوز ہوں اور یہ کہ تمام لوگوں کے لیے مشمول اور لچکدار جگہیں 

لیے شکریہ ادا کرتا ہوں، جو وہ ہماری خدمات، پروگراموں اور سہولیات کو تمام لوگوں کے لیے قابل رسائی بنانے کے لیے کرتے ہیں اور  
 ان کے ساتھ اس نیشنل ایکسیس ایبلٹی ویک کو منانے میں شامل ہوتا ہوں۔" 

 وڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹنڈی  -
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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 
یاتی 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 ٹیکنالوجی اور ماحول

کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ  کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر

 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca پر مربوط ہوں۔ انسٹاگراماور  فیس بک، ٹوئٹر

 

 

 میڈیا کنٹیکٹ

 مونیکا ڈوگال
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ 

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن 

brampton.caMonika.Duggal@ |3426 -874-905 
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