
 

 

 
THÔNG BÁO KHẨN CẤP                     

Thành Phố Brampton nhận được các đánh giá Chứng Nhận Khả Năng Tiếp 
Cận Cho Người Khuyết Tật của Rick Hansen Foundation miễn phí cho 

mười cơ sở 

BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 1 tháng 10 năm 2020) – Mười địa điểm của Thành Phố Brampton đã 
được chọn để nhận mô tả ngắn gọn về khả năng tiếp cận tòa nhà cho người khuyết tật thông qua 
chương trình Chứng Nhận Khả Năng Tiếp Cận của Rick Hansen Foundation™ (RHFAC). Bằng việc 
nhận được các đánh giá RHFAC miễn phí này, Thành Phố sẽ hiểu rõ hơn về mức độ khả năng tiếp 
cận của các tòa nhà đã chọn và xác định các biện pháp cải thiện khả năng tiếp cận cho người khuyết 
tật trong tương lai. 

Mười cơ sở được chọn bao gồm: 

• Nhà Hát Lester B. Pearson 

• Nhà Hát The Rose 

• Tòa Án POA 

• Thư Viện và Trung Tâm Cộng Đồng Gore Meadows 

• Trung Tâm Cộng Đồng Cassie Campbell 
• Toà Thị Chính 

• Cơ Sở Bảo Trì và Thiết Bị BFES 

• Bến Xe Brampton Gateway  
• Bến Xe Trung Chuyển Bramalea 

• Thư Viện Springdale 

Rick Hansen Foundation sẽ tiến hành 250 đánh giá miễn phí tại các thành phố được chọn trên khắp 
Ontario nhờ sự tài trợ của Chính Quyền Ontario. Chương trình RHFAC sử dụng các chuyên gia được 
đào tạo để cung cấp các đánh giá khả năng tiếp cận cho người khuyết tật thông qua phương pháp 
RHFAC cho các doanh nghiệp và công cộng để giúp người quản lý và chủ sở hữu bất động sản xác 
định cách loại bỏ các rào cản đã xác định, từ đó làm cho không gian và cộng đồng trở nên dễ tiếp cận 
hơn cho người khuyết tật. 

Đơn đăng ký đánh giá RHFAC miễn phí hiện đang được chấp nhận cho vòng thứ hai của chương trình 
cho đến ngày 30 tháng 11 năm 2020. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại www.rickhansen.com/ontarioratings 

Thông Tin Nhanh 

• Các đánh giá RHFAC được lên kế hoạch bắt đầu thực hiện vào cuối năm nay với dự kiến hoàn 
thành vào mùa thu năm 2021. 

• Các tổ chức được đánh giá thông qua chương trình RHFAC sẽ nhận được bảng điểm đánh giá 
bí mật và báo cáo về các lĩnh vực chính trong việc thành công và cải thiện địa điểm của họ. 

• Chương trình có hai cấp độ chứng nhận: Chứng Nhận Khả Năng Tiếp Cận Cho Người Khuyết 
Tật RHF (RHF Accessibility Certified) và Chứng Nhận Khả Năng Tiếp Cận Cho Người Khuyết 
Tật  RHF Vàng (RHF Accessibility Certified Gold). 

• Thành Phố Brampton và Ủy Ban Cố Vấn Khả Năng Tiếp Cận Cho Người Khuyết Tật 
(Accessibility Advisory Committee) sẽ cố gắng để đảm bảo người ở mọi lứa tuổi và năng lực có 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.rickhansen.com/ontarioratings&data=02|01|Monika.Duggal@brampton.ca|682396587f8849db06db08d866533d3b|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|1|637371854986182496&sdata=H+tfKOfeoaby8mLW3u4/zzlHoTiYgNtV1qEWK5O/yH4=&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Committees/Pages/Accessibility-Advisory-Committee.aspx
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thể hưởng những cơ hội giống nhau khi họ sống, làm việc, vui chơi, tham quan và đầu tư ở 
Brampton. 

Trích dẫn 

“Thành phố Brampton được xem là thành phố Đa Dạng (Mosaic), chúng tôi cam kết xóa bỏ mọi rào 
cản đối với người khuyết tật để tất cả ai trong cộng đồng đa dạng của chúng tôi cũng có thể tham gia 
đầy đủ. Tôi hoan nghênh cơ hội nhận các đánh giá của RHFAC cho mười cơ sở được lựa chọn của 
Thành Phố, và đặc biệt nhớ lại lần đầu tiên nghe nói đến chứng nhận của Tổ Chức khi tôi gặp Rick ở 
Ottawa và anh ấy đã khuyến khích Thành Phố nộp đơn. Để hiểu rõ hơn về mức độ khả năng tiếp cận 
cho người khuyết tật ở các địa điểm trong thành phố, chúng tôi có thể tiếp tục làm việc để tạo ra một 
Thành Phố hòa nhập hơn và dễ tiếp cận hơn cho tất cả mọi người.”  

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

“Với tư cách là đại diện Hội Đồng trong Ủy Ban Cố Vấn Khả Năng Tiếp Cận Cho Người Khuyết Tật, tôi 
rất vui mừng khi biết rằng mười địa điểm trong Thành Phố của chúng ta sẽ nhận được đánh giá 
RHFAC miễn phí. Việc xóa bỏ các rào cản giúp mọi người có thể tiếp cận thành phố và khi hiểu về 
mức độ khả năng tiếp cận cho người khuyết tật ra vào các tòa nhà, chúng tôi sẽ có thể thực hiện được 
các biện pháp cải thiện khả năng tiếp cận phù hợp cho người khuyết tật và vượt qua các quy định của 
Đạo Luật Về Khả Năng Tiếp Cận Cho Người Khuyết Tật Ontario (AODA) của tỉnh bảng, cho phép tất 
cả cư dân tận hưởng các tiện ích của Thành Phố. 

- Pat Fortini, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 7 và 8; Thành Viên Hội Đồng Ủy Ban Cố Vấn Khả Năng 
Tiếp Cận (Accessibility Advisory Committee), Thành Phố Brampton; Thành Viên, Ủy Ban Cố Vấn Khả 
Năng Tiếp Cận Cho Người Khuyết Tật Vùng Peel (Region of Peel Accessibility Advisory Committee) 

“Tại Thành Phố Brampton, chúng tôi cam kết xây dựng một Thành Phố Đa Dạng có thể phục vụ tất cả 
mọi người ở mọi khả năng.  Với việc nhận được các đánh giá RHFAC cho mười địa điểm đã chọn, 
chúng tôi sẽ hiểu hơn về cách giúp các cơ sở của chúng tôi dễ tiếp cận hơn cho tất cả cư dân 
Brampton và sẵn sàng cải thiện khả năng tiếp cận cho phù hợp trong tương lai. ” 

- David Barrick, Giám Đốc Hành Chính, Thành Phố Brampton 
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Là một trong những thành phố phát triển nhanh nhất tại Canada, Brampton là nhà của 650.000 người và 70.000 
doanh nghiệp. Mọi người là trung tâm của mọi việc chúng tôi làm. Chúng tôi được tiếp sức bởi các cộng đồng đa dạng, 
chúng tôi thu hút đầu tư và chúng tôi đang bắt đầu một hành trình dẫn đầu về đổi mới công nghệ và môi trường. Chúng tôi 
hợp tác vì sự tiến bộ để xây dựng một thành phố lành mạnh, an toàn, bền vững và thành công. Kết nối với chúng tôi 
trên Twitter, Facebook, và Instagram. Tìm hiểu thêm tại www.brampton.ca. 

  
LIÊN HỆ TRUYỀN THÔNG 

Monika Duggal 
Điều Phối Viên, Gắn Kết Phương Tiện Truyền Thông 
& Cộng Đồng 
Truyền Thông Chiến Lược  
Thành Phố Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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