
 

 

 
 

 برائے فوری اجراء 
 

 برامپٹن ایکسیسبلٹی ایوارڈز کے لیے نامزدگیاں اب کھلی ہیں

  

 ایکسیسبلٹی ایوارڈز کے لیے نامزدگیاں اب کھلی ہیں۔ 2021سٹی آف برامپٹن کے  – ( 2021فروری  2پٹن، آن )مبرا

رسائی کی آسانی اور معذوریوں کے حامل لوگوں کی شمولیت کے حوالے سے   ایکسیسبلٹی ایوارڈز شہری اعزاز کا ایک پروگرام ہے، جو 
 عزم ظاہر کرنے والے افراد، کاروباروں اور تنظیموں کو خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ 

 نامزدگیوں کو درج ذیل شعبہ جات میں ان کی کامیابیوں اور خدمات کی بنیاد پر جانچا جائے گا: 

رکاوٹ کا تعلق رویے، رابطے، جسمانی حالت، پروگراموں، معاشرے یا نقل و حمل یا پالیسی    –رکاوٹوں سے بچانا یا ختم کرنا   •
 سے ہو سکتا ہے۔ 

رسائی پیدا کرنے میں جگہ، شیڈول یا کام میں ایسی تبدیلی شامل ہو سکتی    – معذوری کے حامل افراد کے لیے رسائی پیدا کرنا  •
 یونٹی میں شامل ہونے کے قابل بنائے۔ہے، جو کسی کو کم

 کمیونٹی میں رسائی کے متعلق آگاہی کو فروغ دینا۔  –رسائی کا سفیر ہونا یا اس شعبے میں اچھی شہرت رکھنا  •
 جائے کار میں شامل ہونے کے مواقع پیدا کرنا۔   –معذوریوں کے حامل افراد کے لیے مالزمت میں معاونت فراہم کرنا  •
گاہک کی درخواست کو سمجھنے کے لیے وقت نکالنا اور ایک موزوں   –ثالی کسٹمر سروس فراہم کرنا رسائی کے لیے ایک م •

 حل کی پیشکش کرنا۔
 مہارتوں کی تربیت اور معاونت میں مدد فراہم کرنا۔ – خود مختار زندگی گزارنے میں معاونت فراہم کرنا  •

 نامزد کرنا ممکن بنا دیا گیا ہے۔اس سال پہلی مرتبہ، پروگرام میں تبدیلی کر کے خود کو 

یا   ایک ایوارڈ کے لیے اہل ہونے کے لیے، نامزد افراد کو برامپٹن کا رہائشی، برامپٹن میں کام کرنے والی کمیونٹی یا غیر منافع بخش تنظیم
ی کے لیے الزمی طور پر فائدہ مند برامپٹن میں کاوربار کے مالک ہونا چاہیے۔ نامزد افراد کی کامیابیوں اور خدمات کو برامپٹن کی کمیونٹ 

 ہونا چاہیے۔

 مارچ تک قبول کی جائیں گی۔ ایوارڈز بہار میں پیش کیے جائیں گے۔  31نامزدگیاں 

 مالحظہ کریں  www.brampton.caایکسیسبلٹی ایوارڈز اور آن الئن نامزدگی کے فارم کے متعلق مزید معلومات کے لیے، رہائشی 

 اقتباسات 

اور سٹی ہماری متنوع کمیونٹی میں تمام لوگوں کے لیے رسائی اور تعلق کا احساس بڑھانے کے مواقع کی  "برامپٹن نگینوں سے جڑا ہوا ہے  
تالش کے لیے وقف ہے۔ اگر آپ کسی ایسے شخص، کاروبار یا تنظیم کو جانتے ہیں، جو معذوریوں کے حامل لوگوں کے لیے رسائی اور  

ایکسیسبلٹی ایوارڈز میں ان کی    2021پ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ آپ شمولیت کو بہتر کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، میں آ
نامزدگی جمع کروا کر ان کی خدمات کا اعتراف کریں۔ یہ ہمارے شہر کو تمام لوگوں کے لیے مشمول بنانے کے لیے کام کرنے والے  

 لوگوں کی خدمات کو تسلیم کرنا ایک زبردست موقع ہے۔" 

 میئر، سٹی آف برامپٹن پیٹرک برأون،  -

"سٹی آف برامپٹن اور ریجن آف پیل کی ایکسیسیبلٹی ایڈوائزری کمیٹیوں کے ایک رکن کے طور پر، مجھے اس کام پر فخر ہے، جو برامپٹن  
ی کو تمام صالحیتوں کے لوگوں کے لیے قابل رسائی اور مشمول بنانے کے لیے پورے شہر کے لوگ کر رہے ہیں۔ اگر آپ ہماری کمیونٹ 

میں کسی ایسے شخص، کاروبار یا تنظیم کے بارے میں جانتے ہیں، جو تنوع کے علمبردار ہیں اور ہماری کمیونٹی میں تبدیلی النے کے  
  لیے کام کر رہے ہیں، تو براہ کرم انہیں ایک ایکسیسبلٹی ایوارڈ کے لیے نامزد کریں۔ ایک ساتھ مل کر، ہم برامپٹن کو تمام صالحیتوں کے

 لیے زیادہ قابل رسائی بنا سکتے ہیں۔"لوگوں کے 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Accessibility/Pages/Awards-Program.aspx#:~:text=The%20Accessibility%20Awards%20is%20a,inclusion%20of%20people%20with%20disabilities.


 

 

؛ ممبر سٹی آف برامپٹن ایکسیسیبلٹی ایڈوائزری کمیٹی؛ ممبر ریجن آف پیل ایکسیسیبلٹی 8اور  7پیٹ فورٹینی، ریجنل کونسلر، وارڈز  -
 ایڈوائزری کمیٹی

پٹن میں ایک ہی قسم کی صالحیتوں سے  "سٹی میں، ہم اس بات کو یقینی بنانے کے وقف ہیں کہ تمام عمر اور صالحیتوں کے لوگ برام
لطف اندوز ہوں اور یہ کہ تمام لوگوں کے لیے قابل رسائی جگہیں بنائی جائیں۔ ہماری کمیونٹی میں ان لوگوں کا شکریہ، جو ہمیں برامپٹن 

پیش کرنے کا ایک موقع ہے، میں رسائی بڑھانے میں مدد دے رہے ہیں۔ ایکسیسبلٹی ایوارڈز ان لوگوں، کاروباروں اور تنظیموں کو اعزاز 
  جو معذوریوں کے حامل لوگوں کے لیے رسائی اور شمولیت کے لیے وقف ہیں۔"

 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 

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن 
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