
 

 

    برائے فوری اجراء
   

کے ساتھ شراکت  AccessNowشہر کی قابل رسائی سہولیات کو اجاگر کرنے کے لیے   سٹی آف برامپٹن
  ۔ داری کر رہا ہے

  AccessNowسٹی آف برامپٹن نے شہر کی قابل رسائی سہولیات کو کمیونٹی میں اجاگر کرنے کے لیے  –  (2022اگست   8برامپٹن، آن )
 ۔ )ایکِسس نأو( کے ساتھ شراکت داری کی ہے

برامپٹن مختلف کمیونٹیز پر مشتمل ایک خوبصورت گلدستے کی مانند ہے اور سٹی سہولیات تک رسائی میں اضافے اور کمیونٹی میں  
گوگل پلے اور ایپل ایپ اسٹور پر  AccessNowحساس کو مضبوط کرنے کے مواقع کی نشاندہی کے لیے پُر عزم ہے۔ اپنائیت کے ا

سے زیادہ قابل رسائی اور ناقابل رسائی مقامات کو دریافت کرنے  26,000ممالک میں  35دستیاب ایک ایپ ہے جو صارفین کو دنیا کے  
کے قابل بناتی ہے۔ اس شراکت داری کے ذریعے، رہائشی شہر کی قابل رسائی سہولیات بشمول پگڈنڈیوں، پارکس، تفریحی مراکز اور مزید 

 بہت کچھ تالش کر سکیں گے۔ 

ں اور دیگر پرکشش مقامات کو تالش کرنے، ان کی درجہ بندی کرنے اور پر مقامی ریسٹورینٹس، ہوٹلوں، دکانو AccessNowرہائشی 
  یہاں دریافت کرنے کے قابل بھی ہوں گے۔ برامپٹن کے کاروباروں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ اپنی رسائی کی معلومات ایپ میں

 ۔شامل کریں

 برامپٹن میں رسائی
اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہیں کہ برامپٹن میں رہنے والے ہر عمر اور ہر طرح  ایکسیسبلٹی ایڈوائزری کمیٹی سٹی اور اس کی 

کی استعداد کے حامل لوگ برامپٹن میں رہائش، کام، کھیل، سیر اور سرمایہ کاری کے ایک جیسے مواقع سے لطف اندوز ہونے چاہیں۔ سٹی 
 مالحظہ کریں۔ www.brampton.ca علومات کے لیے  سٹی کی ویب سائیٹمیں رسائی کے بارے میں مزید م

 
 AccessNow 

AccessNow   ایک موبائل ایپ اور ویب سائٹ ہے جو دنیا بھر کے مقامات کی رسائی کی صورت حال کے بارے میں معلومات فراہم
ساتھ   کرتی ہے۔ معذور افراد کو بااختیار بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا یہ پلیٹ فارم کراؤڈ سورسز کا جائزہ لیتا ہے اور کاروباری مالکان کے

کرنے کے لیے کام کرتا ہے، مثال کے طور پر قابل رسائی پارکنگ اور واش روم، لفٹ، ریمپ، خوشبو سے  رسائی کے پہلوؤں کو اجاگر 
 www.accessnow.com کریں: پاک، پرسکون جگہیں اور مزید بہت کچھ بھی۔ مزید معلومات کے لیے مالحظہ

 اقتباسات

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

ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور سٹی کی ہماری سہولیات پر دستیاب رسائی کی خصوصیات کو   AccessNowہوں کہ وہ   کی حوصلہ افزائی کرتا
دریافت کریں اور اپنی سہولیات کی درجہ بندی کریں تاکہ ہم سب کے لیے رسائی کو بہتر بنانے کے کام کو جاری رکھا جا سکے۔ ایک ساتھ 

 جاری رکھ سکتے ہیں جو تمام صالحیتوں کے حامل لوگوں کے لیے قابل رسائی ہو۔" مل کر، ہم ایک مزید جامع کمیونٹی کی تعمیر 

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن  -

"سٹی آف برامپٹن اور ریجن آف پیل کی ایکسیسیبلٹی ایڈوائزری کمیٹیوں کے ایک رکن کے طور پر، مجھے اس کام پر فخر ہے، جو ہمارے 
ہمارے پورے شہر میں  AccessNowگوں کے لیے قابل رسائی اور مشمول بنانے کے لیے کر رہے ہیں۔ رہائشی ہمارے شہر کو تمام لو

قابل رسائی سہولیات کو تالش کرنے، ان کی درجہ بندی کرنے اور انہیں دریافت کرنے کا ایک بہترین ٹول ہے۔ میں برامپٹن کے کاروباروں 
مات ایپ میں شامل کریں اور رہائشیوں سے گزارش ہے کہ وہ ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ اپنی متعلقہ معلو

 اور اس کو دریافت کریں۔"

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

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://accessnow.com/accessnow-for-business/&data=05|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|2c715a1755984da99db808da7957fd30|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637955716060616512|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=3uXbbA4TJtVyCOnIM0wI5v5axZhRt97st3l9bOePjfE=&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Committees/Pages/Accessibility-Advisory-Committee.aspx
https://www.brampton.ca/en/City-Hall/Accessibility/Pages/welcome.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.accessnow.com/&data=05|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|2c715a1755984da99db808da7957fd30|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637955716060616512|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=0hEZPCTMt6rYOtA2luf6RofzJmG9JJS2tQUL/MWz6hE=&reserved=0


 

 

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

کے ساتھ   AccessNowمیونٹی میں قابل رسائی سہولیات کو اجاگر کرنے کے لیے شہر سے بھرپور لطف اندوز ہوتے رہیں۔ سٹی ہماری ک
 شراکت داری کرنے کے لیے پرجوش ہے اور ہمارے رہائشیوں کے لیے رسائی کو بڑھانے کے مواقع کی نشاندہی کرنا جاری رکھے گا۔"

  پال موریسن، انٹیرم چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن -

"AccessNow ں، ہمیں شہریوں اور وزیٹرز کے لیے شہر کی رسائی کو اجاگر کرنے کے لیے سٹی آف برامپٹن کے ساتھ شراکت  می
اور ہماری کمیونٹی کے درمیان یہ تعاون ہماری شاندار قیادت اور اتحاد کی ایک زبردست   AccessNowداری کرنے پر فخر ہے۔ سٹی، 

اہیے کہ ایک میونسپلٹی کس طرح اپنے معذور شہریوں کی بہتر طریقے سے مدد  مثال ہے جس پر دوسروں کو بھی رغبت حاصل کرنی چ
 "کر سکتی ہے۔

 AccessNowمایان زیوو، بانی اور سی ای او،   -

  

-30- 

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 پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے  ٹاگرام انساور   فیس بک

 
 میڈیا کنٹیکٹ 

 سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا 
multiculturalmedia@brampton.ca 
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