
 

  

 

 
           برائے فوری اجراء 

 

 کو رسائی   کی رسائی کی خدمات فاتحین  مقامی  ایکسیسبلٹی ایوارڈ کے 2021سٹی 
 کے چیمپئنز کے طور پر تسلیم کرتا ہے 

ایکسیسبلٹی ایوارڈ کے لیے اپنے فاتحین کا  2021کے دوران سٹی آف برامپٹن نے  نیشنل ایکسیسبلٹی ویککل  – ( 2021جون  3برامپٹن، آن )
ہ  اعالن کیا ہے۔ تسلیم شدہ افراد اور تنظیموں نے معذوریوں کے حامل افراد کی رسائی اور شمولیت میں بہتری النے کے عزم کا بھرپور مظاہر

 مسلسل کوشاں رہے ہیں۔ کیا ہے اور وہ برامپٹن کی کمیونٹی کو فائدہ پہنچانے کے لیے 

 برامپٹن سٹی کونسل کی آج کی میٹنگ کے دوران درج ذیل ایکسیبلٹی چیمپئنز کی خدمات کا اعتراف کیا گیا ہے: 

 کمیونٹی ممبر کا زمرہ  –مشال میک لیوڈ 

ہ معاشرے میں بامعنی طور پر  مشال نے معذور افراد کو تفریح، فرصت کے لمحات اور زندگی کی مہارتیں سکھانے میں مدد فراہم کی ہے تاکہ و
  ضم ہو جائیں اور ایک خودمختار زندگی گزارنے میں ان کی بھرپور مدد کی ہے۔ وہ ان کی وکالت کرتی ہیں اور ان کا معیار زندگی بلند کرنے

معذوریوں کے حامل افراد  کے لیے کوشاں رہتی ہیں۔ مشال کو معذور افراد کی زندگیوں سے رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے پہچانا جاتا ہے؛ وہ 
کے لیے ہر جگہ گنجائش بنانے کی ہر ممکن کوشش کرتی ہیں؛ معذور لوگوں کو مالزمت میں بھی معاونت فراہم کرتی ہیں؛ انہیں مثالی کسٹمر  

 سروس فراہم کرتی ہیں اور خودمختار زندگی گزارنے میں ان کی بھرپور مدد کرتی ہیں۔

 آرگنائزیشن یا نان پرافٹ کا زمرہ کمیونٹی  –کیریز پلیس آٹزم سروسز 

کیریز پلیس آٹزم سروسز کی جانب سے برامپٹن کمیونٹی کے لیے خدمات اور معاونت میں اضافہ تسلسل کے ساتھ جاری ہے اور ان کی توجہ  
ئی ہو، بشمول  ایسے معذور افراد کے لیے رسائی میں اضافے پر خصوصی طور پر مرکوز ہے جن میں آٹزم سپیکٹرم ڈس آرڈر کی تشخیص ہو

-ان کی راہ سے رکاوٹوں کو دور کرنا مثالا تفریحی سہولت گاہوں تک ان کی رسائی میں بہتری النے پر ان کی خصوصی توجہ ہوتی ہے۔ کووڈ
  کی عالمی وبائی مرض کے دوران، کیری پلیس نے کمیونٹی کی شمولیت کو محفوظ اور بامعنی انداز میں برقرار اور بحال رکھنے کے لیے  19

بہت زیادہ گنجائش پیدا کی ہے۔ انہیں معذور افراد کی زندگیوں سے رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے پہچانا جاتا ہے؛ وہ معذوریوں کے حامل  
افراد کے لیے ہر جگہ گنجائش بنانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں؛ وہ بطور ایکسیسبلٹی ایمبیسیڈر کام کرتے ہیں؛ معذور لوگوں کو مالزمت  

معاونت فراہم کی جاتی ہے؛ انہیں مثالی کسٹمر سروس فراہم کی جاتی ہے اور خودمختار زندگی گزارنے میں ان کی بھرپور مدد کی   میں بھی
 جاتی ہے۔ 

CSR  برامپٹن بزنس کا زمرہ  –ویلتھ منیجمنٹ 

فنانشل ایڈوائزر ہیں۔ اُن کو معذوریوں کے  ( میں خصوصی مہارت کے حامل ایک RDSPsفرینک گیسپر، رجسٹرڈ ڈس ایبلٹی سیونگز پالنز )
حامل افراد کے لیے ہر جگہ گنجائش بنانے کے لیے پہچانا جاتا ہے اور رسائی کے حوالے سے وہ معذور افراد کو ایک مثالی کسٹمر سروس  

انعقاد کیا ہے اور ہر شخص کے   اس سلسلے میں وہ بہت سے لوگوں تک پہنچے ہیں، آگاہی پیدا کرنے کے لیے کئی نشستوں کا فراہم کرتے ہیں۔
ساتھ مل کر ایک ایسی پروفائل کی تشکیل اور تخصیص کے لیے جانفشانی سے کام کرنے کے لیے خود کو وقف کر کے معذور لوگوں کو بہتر  

 کو یقینی بنا رہی ہیں۔  –مواقع مہیا کرنے کی ایسی سرتوڑ کوششیں کی ہیں جو معاشی طور پر مستحکم مستقبل

EMBRACE –  ایکسیبلٹی پروگرام/انیشیئٹِو کا زمرہ 

کی بنیاد رکھی کہ معذور افراد اپنی بہترین صالحیتوں کا مظاہرہ کر سکیں تاکہ   EMBRACEمیں اس مقصد کے تحت  2010مشال بکلینڈ نے 
ی انضمام اور اپنی اثر انگیز تقاریر کے  وہ اپنی صالحیتوں اور قابلیتوں  میں نکھار پیدا کر سکیں اور انہیں ذاتی اور پیشہ وارانہ ترقی، قابل رسائ 

ذریعے اپنے مقاصد تک پہنچنے کی ترغیب دی۔ مشال معذور افراد کے لیے ایک سفیر اور وکیل کی حیثیت سے سرگرم عمل ہیں اور ان کا  
ور پر طے کرتے  نصب العین یہ ہے کہ "ہمارے لیے عمر بھر کیے دوران سیکھنے کی صرف وہی حدیں ہوتی ہیں جنہیں ہم خود شعوری ط 

ہیں۔" مشال کو معذور افراد کی زندگیوں سے رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے پہچانا جاتا ہے؛ وہ معذوریوں کے حامل افراد کے لیے ہر جگہ  
 گنجائش بنانے کی ہر ممکن کوشش کرتی ہیں اور معذور لوگوں کو مالزمت میں بھی معاونت فراہم کرتی ہیں۔ 

ر مشتمل ایک خوبصورت گلدستے کی مانند ہے اور سٹی آف برامپٹن معذور افراد کے لیے رسائی کو بڑھانے کے  برامپٹن مختلف کمیونٹیز پ 
مواقع اور اپنی متنوع کمیونٹی میں سب سے تعلق رکھنے کے ایک مضبوط احساس کی نشاندہی کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ایکسیسبلٹی ایوارڈ کا  

قصد معذور افراد کو رسائی میں آسانی پیدا کرنے والے ایسے چیمپیئنز کی خدمات کا اعتراف کرنا تھا  میں کیا گیا تھا اور اس کا م 2018آغاز 



 

  

 

جو معذور افراد کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرتے ہوں، معذوری کے حامل افراد کے لیے ہر جگہ گنجائش بناتے ہوں، رسائی کے ایک  
ذوری کے حامل افراد کو مالزمت میں معاونت فراہم کرتے ہوں، رسائی کے لیے ایک مثالی ایمبیسیڈر کے طور پر کردار ادا کرتے ہوں، مع

کسٹمر سروس فراہم کرتے ہوں، ان کی خود مختار زندگی گزارنے میں انہیں معاونت فراہم کرتے ہوں اور اس سال قابل رسائی بنانے کے  
 پروگرام میں نئی چیز کے طور پر ترغیبات رکھی گئی ہیں۔

ں رہنے والے ہر عمر اور ہر طرح کی  اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہیں کہ برامپٹن می  ایکسیسیبلٹی ایڈوائزری کمیٹیر اس کی سٹی او
سٹی میں  استعداد کے حامل لوگ برامپٹن میں رہائش، کام، کھیل، سیر اور سرمایہ کاری کے ایک جیسے مواقع سے لطف اندوز ہونے چاہیں۔

 مالحظہ کریں۔  www.brampton.ca رسائی کے بارے میں مزید معلومات کے لیے  سٹی کی ویب سائیٹ

   مالحظہ کریں۔   www.brampton.ca ایکسیسبلٹی ایوارڈز اور فاتحین کے بارے میں مزید جاننے کے لیے، براہ کرم 

  

 اقتباسات 

ی معذور افراد کے لیے رسائی کے مواقع میں اضافے اور  برامپٹن مختلف کمیونٹیز پر مشتمل ایک خوبصورت گلدستے کی مانند ہے اور سٹ "
ایکسیسبلٹی ایوارڈز   2021اپنی متنوع کمیونٹی میں سب سے وابستہ رہنے کے ایک مضبوط احساس کی نشاندہی کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ 

ھ کر کردار ادا کیا ہے اور رہائشیوں کا  کے فاتحین کا بہت شکریہ جنہوں نے برامپٹن میں معذور افراد کے لیے رسائی پیدا کرنے میں بڑھ چڑ
بھی شکریہ جنہوں  نے انہیں منتخب کر کے ان کی کاوشوں کا اعتراف کیا ہے۔ ہمارے شہر کو سب کے لیے مشمول بنانے میں پوری کمیونٹی 

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن -نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔"  

ی ایکسیسیبلٹی ایڈوائزری کمیٹیوں کے ایک رکن کے طور پر، مجھے اس کام پر فخر ہے، جو ہمارے  "سٹی آف برامپٹن اور ریجن آف پیل ک
یش  رہائشی برامپٹن کو تمام لوگوں کے لیے قابل رسائی اور مشمول بنانے کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ فاتحین تنوع کے چیمپئن ہیں اور ان کا یہ ب 

کر رہا ہے۔ مل جل کر کام کرنا جاری رکھتے ہوئے، ہم برامپٹن کو تمام صالحیتوں کے حامل  قیمت کام ہمارے شہر پر بہت اچھے اثرات مرتب 
 لوگوں کے لیے زیادہ قابل رسائی بنا سکتے ہیں۔"

ری  ؛ ممبر سٹی آف برامپٹن ایکسیسیبلٹی ایڈوائزری کمیٹی؛ ممبر ریجن آف پیل ایکسیسیبلٹی ایڈوائز8اور  7پیٹ فورٹینی، ریجنل کونسلر، وارڈز  -
 کمیٹی 

"سٹی آف برامپٹن کی جانب سے ہم کونسل کی مدت کی ترجیحات کو آگے بڑھانے کے لیے مکمل طو پر پُرعزم ہیں: برامپٹن مختلف کمیونٹیوں  
پر مشتمل ایک حسین گلدستے کی مانند ہے اور ہم اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ ہر عمر اور صالحیت کے مالک لوگ اس شہر سے لطف  

ایکسیسبلٹی ایوارڈز کے فاتحین کا بہت شکریہ جو برامپٹن میں رسائی کو فروغ دینے میں ہماری بھرپور مدد کر رہے   2021۔ اندوز ہوتے رہیں
ہیں۔ اس نیشنل ایکسیسبلٹی ویک کے دوران، سٹی کو ایسے لوگوں، کاروباروں اور تنظیموں کے کردار کی اہمیت کی تسلیم کرتے ہوئے فخر  

  میں اضافے اور معذور افراد کی معاشرے میں شمولیت کے لیے کام کر رہے ہیں۔" محسوس ہو رہا ہے جو رسائی

 ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن  -
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ہمارے ہر   سے زائد کاروباروں کا گھر ہے۔   75,000سے زائد لوگوں اور   700,000کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 
اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما  عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں

وام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ  کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل د
 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
rampton.caMonika.Duggal@b |3426 -874-905 
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