
 

 

 
 

                      برائے فوری اجراء 
 

برامپٹن کی تنظیمیں ِرک ہینسین فأونڈیشن ایکسیسبلٹی سرٹیفیکیشن کی اعزازی درجہ بندی کے لیے  
 درخواست دے سکتی ہیں 

میونسپیلٹی کے طور پر منتخب کر لیا گیا ہے جن  کی مقامی برامپٹن کو اونٹیریو کی اُن دس میں سے ایک   -(  2020مارچ  11برامپٹن، آن )
( کی اعزازی درجہ بندی کے لیے درخواست دے سکتی ہیں، جو ایک ایسا  RHFACتنظیمیں ِرک ہینسین فأونڈیشن ایکسیسبلٹی سرٹیفیکیشن )

وں کی رسائی کے لیے کس حد تک  پروگرام ہے جس کے تحت اس بات کی درجہ بندی کی جاتی ہے کہ قابل رسائی عمارتیں معذور لوگ
 آسان اور بہترین بنائی 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 پورے  
کی مفت   RHFACی جاتی ہے کہ وہ شہر کی غیر منافع بخش تنطیموں کے عالوہ تمام نجی اور سرکاری تنظیموں کی حوصلہ افزائی ک

درجہ بندی کی اس پیشکش سے فائدہ اٹھائیں۔ ایسی عمارتیں جن کو بلند درجے عطا کیے جائیں گے، انہیں ِرک ہینسین فأونڈیشن ایکسیسبلٹی 
 سرٹیفائیڈ یا ایکسیسبلٹی سرٹیفائیڈ  گولڈ کے طور پر جانا جائے گا۔

پروگرام کو مالی معاونت اونٹیریو کی  RHFACکمیونٹیز کو زیادہ قابل رسائی بنانے کے مقصد کے حصول کے  لیے اس نئے اعزازی 
حکومت 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  

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

RHFAC  براہ کرم  لیے، کے متعلق مزید معلومات کے www.brampton.ca  مالحظہ کریں۔ 

 سرخیاں 

پروگرام کی درجہ بندی حاصل کریں گی، انہیں درجہ بندی کا ایک اسکور کارڈ بھی دیا جائے گا   RHFACایسی تنظیمیں جو  •
 جس سے وہ اپنی عمارت کے مثبت اور منفی پہلؤوں کے بارے میں جان سکیں گے۔ 

  RHFACیں سٹی آف برامپٹن کی ایکسیسیبلٹی ایڈوائزری کمیٹی جو شہریوں کے ممبران پر مشتمل ہو گی، مئی/جون کے اوائل م •
تک   2020جوالئی    3پروگرام کے تحت موصول ہونے والی تمام درخواستوں کا جائزہ لے گی۔ کامیاب درخواست دہندگان کو 

 مطلع کر دیا جائے گا۔ 
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  
 قع سے لطف اندوز ہونے چاہیں۔موا

 اقتباسات 
 

"برامپٹن مختلف کمیونٹیوں کا ایک حسین مسکن ہے اور سٹی کی جانب سے ہم معذوری کے حامل افراد کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور  
ے کے لیے کوشاں کرنے کے لیے پرعزم ہیں اور ہم اپنی متنوع کمیونٹی کے لیے رسائی بڑھانے کے ہر طرح کے مواقع کی شناخت کرن 

پروگرام میں منتخب کر لیا گیا ہے اور میں اپنی مقامی تنظیموں کی حوصلہ افزائی   RHFACہیں۔ میں نہایت پرجوش ہوں کہ برامپٹن کو 
  کرتا ہوں کہ وہ اس پروگرام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور ہمارے شہر کو سب کے لیے قابل رسائی بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔"

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن  -

"ایکسیسیبلٹی ایڈوائزری کمیٹی میں کونسل کے نمائندے کی حیثیت سے، مجھے فخر ہے کہ ہم اپنی کمیونٹیوں کے لیے جو کام کررہے ہیں 
کی تنظیموں کی حوصلہ  وہ برمپٹن کو ہر عمر اور مختلف صالحیتوں کے حامل لوگوں کے لیے زیادہ قابل رسائی بنائے گا۔ میں ہر قسم 

درجہ بندی حاصل کرنے کے لیے اس مفت موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ رکاوٹوں کو دور کر کے،   RHFACافزائی کرتا ہوں کہ وہ 
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ہمارا شہر سب کے لیے زیادہ جامع اور قابل رسائی بن جائے گا، جس سے معذور افراد کو ہماری کمیونٹی میں مکمل طور پر گھل مل  
  ا موقع میسر آئے گا۔" جانے ک

 ؛ ممبر ایکسیسیبلٹی ایڈوائزری کمیٹی؛ ممبر ریجن آف پیل ایکسیسیبلٹی ایڈوائزری کمیٹی8اور  7پیٹ فورٹینی، ریجنل کونسلر، وارڈز  -

اس   "اونٹاریو حکومت کی جانب سے اس فراخ دالنہ مالی معاونت سے بہت ساری تنظیموں کو اپنی عمارتوں کی رسائی کو سمجھنے اور
کی نمائش کرنے میں مدد ملے گی، اور تعمیرات کے ماحول کے حوالے سے انہیں مستقبل میں بھی رسائی کے منصوبوں سے آگاہ ہونے  

میں مدد ملے گی۔ یہ تنظیموں کے لیے ایک بہت شاندار موقع ہے کہ وہ اونٹاریو کو ہماری عمر بڑھنے والی آبادی اور معذور افراد کی  
 کے لیے مزید جامع بنانے میں مدد کریں۔بڑھتی ہوئی تعداد 

 س اینڈ انکلوژن، ِرک ہینسین فأونڈیشن ی براڈ میک کینیل، وائس پریزیڈینٹ، ایکس   -
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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 ۔ہوں پر مربوط انسٹاگراماور  فیس بک، ٹوئٹر

 
 
 
 

 
 

 

 میڈیا کنٹیکٹ

 مونیکا ڈوگال
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ 

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن

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

 
 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

