
 

 

 
    برائے فوری اجراء

      

 جون تک نیشنل ایکسیسبل سپورٹ ویک منائے گا  4مئی تا   29سٹی               

سٹی آف برامپٹن کا ریکریئیشنل ڈویژن، سٹی کی ایکسیسبلٹی ٹیم کے تعاون کے ساتھ، نیشنل   – (2022مئی  17برامپٹن، آن )
جون تک برامپٹن میں ایکسیسبل سپورٹس ویک )معذور کھالڑیوں کے لیے قابل  4مئی سے  29ایکسیسبلٹی ویک کے دوران 

 رسائی کھیلوں کا ہفتہ( کا انعقاد کرے گا۔ 

کھیلوں کے ہفتے کے دوران متعدد موافقت پذیر کھیلوں کے عالوہ شہر کی سہولیات، پروگراموں اور برامپٹن میں قابل رسائی 
خدمات کی نمائش بھی کی جائے گی۔ سٹی سال بھر شرکت کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے اور اس بات کو یقینی بنانے 

وں کی شمول کھیلوں اور فٹنس کے پروگرامحاصل ہو، بکی کوشش کرتا ہے کہ تمام رہائشیوں کو تفریحی خدمات تک رسائی 
 ۔ آسان رسائی حاصل ہو ایک وسیع رینج تک

تقریبات کے دوران پورے ہفتے میں مختلف قسم کے آزمائے جانے والے کھیل شامل ہیں، بشمول وہیل چیئر باسکٹ بال، ِسٹنگ 
بجے تک   5سے  1یکس اسپورٹس سینٹر میں دن جون کو سیو م 4والی بال، سلیج ہاکی اور مزید بہت کچھ۔ بروز ہفتہ، 

ایکسیسبلٹی فیئر اور ملٹی سپورٹس شوکیس کا انعقاد کیا جائے گا۔ رجسٹریشن الزمی نہیں ہے۔ تمام تقریبات مفت ہیں، ڈراپ ان 
 پروگرام۔ 

سے    6:30کو شام جون  3نیشنل ایکسیسبلٹی ویک کے موقع پر ایک شمولیتی عشائیہ اور رقص کا پروگرام بروز جمعہ، مورخہ 
 تک لوفرز لیک تفریحی مرکز میں منعقد ہو گا۔ رجسٹریشن الزمی ہے۔  10:30رات 

 یہاں کلک کریں۔ ایکسیسبل سپورٹس ویک کی تقریبات کے بارے میں مزید جاننے کے لیے

 کے کثیر سالہ رسائی پالن )ملٹی ایئر ایکسیسبیلٹی پالن( پر اپنی رائے دیں۔  سٹی

( ہمارے پروگراموں، خدمات اور سہولیات تک MAPتک کا ملٹی ایئر ایکسیسبیٹی پالن ) 2026سے  2022سٹی آف برامپٹن کا 
  ہٹانے کے لیے سٹی کا ایک شاندار منصوبہ ہے۔رسائی کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو کم کرنے، روکنے اور 

MAP   ان اقدامات کا خاکہ پیش کرتا ہے جو ہم کاروباروں کو وابستہ رکھنے، اپنی بنیاد کو مضبوط کرنے اور ثقافتی تبدیلی کو
جانے؛  فروغ دینے کے لیے اٹھا رہے ہیں، جس سے برامپٹن کے تمام شہریوں کو اپنی روزمرہ کی سرگرمیوں بشمول کام پر

پبلک ٹرانزٹ پر سفر کرنے؛ آن الئن خدمات کا استعمال کرنے؛ کھیلوں اور ثقافتی تقریبات میں شرکت کرنے اور اس کے عالوہ 
 تفریحی سہولیات، پارکس اور دیگر عوامی مقامات سے لطف اندوز ہونے میں آسانی ہو گی۔ 

ایک مختصر سروے کے ذریعے اپنے خیاالت کا  ے۔کے مسودے پر آپ کی قیمتی رائے طلب کر رہا ہ MAPسٹی فی الحال 
 اظہار کرنے کے لیے یہاں کلک کریں۔ 

   اقتباسات 
جون تک منعقد کیے جانے والے نیشنل ایکسیسبلٹی   4مئی سے  29"میں ہر ایک کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ برامپٹن میں  

ویک اور ایکسیسبل سپورٹس ویک کی اہمیت کو تسلیم کرنے میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ برامپٹن ایک صحت مندانہ اور 
 پنی صحت کے لیے تفریحی خدمات تک رسائی حاصل ہے۔" محفوظ شہر ہے، جہاں تمام رہائشیوں کو ا

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن      -     

http://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Pages/Accessible-Sports-Week-.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Accessibility/Pages/welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Accessibility/Pages/welcome.aspx


 

 

کے لیے سٹی کا ملٹی ایئر ایکسیسبلٹی پالن ہمارے پروگراموں اور اقدامات، جیسے کہ ایکسیسبل سپورٹس  2026سے   2022"
ہم کرنے کی راہ ہموار کرے گا۔ اس پالن کے مسودہ پر اپنے  ویک، برامپٹن میں خدمات اور سہولیات کے لیے آسان رسائی فرا

 ہر ایک کے لیے  بہتر بنانے میں مدد فراہم کرے گا۔"  –خیاالت شیئر کرنے کے لیے وقت نکالیں، جو ہمارے شہر کو  

 ؛ چیئر، کمیونٹی سروسز، سٹی آف برامپٹن 5اور  1رووینا سینٹوس، ریجنل کونسلر وارڈز  -

ایکسیسبلٹی سپورٹس ویک کے لیے، برامپٹن کے باشندے اپنی ضرورت کے کھیلوں اور فٹنس کے پروگراموں کی ایک "اس 
وسیع رینج کے لیے رجسٹر ہو سکتے ہیں۔ ہم موافقت پذیر کھیلوں کا انعقاد کر کے شرکت کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کر 

 "رہے ہیں تاکہ ہر کوئی صحت مند اور فعال رہ سکے۔

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

"سٹی کا عملہ جامع تفریحی پروگرام فراہم کرنے کے لیے وقف ہے۔ تقریبات میں شرکت کر کے ایکسیسبلٹی سپورٹس ویک کی 
 منائیں اور برامپٹن کے نئے کثیر سالہ ایکسیسبیلٹی پالن پر اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں۔" خوشیاں

 پال موریسن، انٹیرم چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن  -
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ہمارے ہر عمل کا مرکز   کاروباروں کا گھر ہے۔  75,000لوگوں اور   700,000کینیڈا 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
،  ٹوئٹرندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت م

 مالحظہ کریں۔  www.brampton.ca ط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے پر مربو انسٹاگرام اور   فیس بک

 
 

 میڈیا کنٹیکٹ 
 سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا 

multiculturalmedia@brampton.ca 
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