
 

 

 
 
THÔNG BÁO KHẨN CẤP    
 

Thành Phố kỷ niệm Tuần Lễ Khả Năng Tiếp Cận Quốc Gia từ ngày 31 tháng 
5 đến ngày 6 tháng 6 năm 2020 

BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 4 tháng 6 năm 2020) – Thành Phố Brampton đang kỉ niệm Tuần Lễ Khả 
Năng Tiếp Cận Quốc Gia đến ngày 6 tháng 6. Tuần Lễ Khả Năng Tiếp Cận Quốc Gia tôn vinh những 
đóng góp quý báu của người Canada khuyết tật và công nhận các cá nhân, cộng đồng và nơi làm việc 
đang nỗ lực để xóa bỏ các rào cản đối với khả năng tiếp cận và hòa nhập. 

Thành Phố Brampton và Ủy Ban Cố Vấn Khả Năng Tiếp Cận (Accessibility Advisory Committee) sẽ cố 
gắng để đảm bảo người ở mọi lứa tuổi và năng lực có thể hưởng những cơ hội giống nhau khi họ 
sống, làm việc, vui chơi, tham quan và đầu tư ở Brampton. Ủy Ban Cố Vấn Khả Năng Tiếp Cận 
(Accessibility Advisory Committee) mang đến cho người khuyết tật một diễn đàn để nêu ra các vấn đề 
và mối quan ngại. Ủy ban cũng tư vấn và hướng dẫn Hội Đồng Thành Phố Brampton về các vấn đề 
liên quan đến các chương trình, chính sách và thực hành của Thành Phố. 

Trong đại dịch COVID-19, Thành Phố tiếp tục hỗ trợ cư dân khuyết tật thông qua Lực Lượng Đặc 
Nhiệm Hỗ Trợ Xã Hội và Người Cao Tuổi. Hỗ trợ này bao gồm mua hàng tạp hóa, tiếp cập thực phẩm 
và cung cấp các định dạng thông tin thay thế. Truy cập www.brampton.ca để biết các nguồn lực tiếp 
cận và nhận mọi nội dung được công bố hoặc trực tuyến của Thành Phố trong định dạng thay thế. 

Đánh giá Chứng Nhận Khả Năng Tiếp Cận của Rick Hansen Foundation 
Vào tháng 3, Thành Phố thông báo rằng Brampton đã được chọn là một trong mười đô thị ở Ontario 
mà các tổ chức địa phương có thể đăng ký Chứng Nhận Khả Năng Tiếp Cận của Rick Hansen 
Foundation miễn phí (RHFAC), một chương trình đánh giá khả năng tiếp cận của các tòa nhà đối với 
người khuyết tật. 
 
Các tổ chức phi lợi nhuận, cộng đồng và tư nhân tại Brampton được khuyến khích tận dụng đánh giá 
RHFAC miễn phí để hiểu rõ hơn về mức độ tiếp cận các tòa nhà của họ và xác định cách cải thiện. 
Các tòa nhà đạt đánh giá đủ cao sẽ được Chứng Nhận Khả Năng Tiếp Cận của Rick Hansen 
Foundation hoặc Chứng Nhận Khả Năng Tiếp Cận Vàng. 
 
Chương trình RHFAC miễn phí mới này được Chính Quyền Ontario tài trợ hợp tác với Rick Hansen 
Foundation với mục tiêu giúp cộng đồng trở nên dễ tiếp cận hơn. Brampton đã được chọn vì quy mô 
dân số và sự đa dạng về địa lý. Khoảng 25 địa điểm trên khắp Brampton sẽ đủ điều kiện tham gia đánh 
giá RHFAC miễn phí. Các tổ chức phải đăng ký tại www.rickhansen.com/freerating.   
 
Để biết thêm thông tin về chương trình RHFAC, vui lòng truy cập www.brampton.ca 

Giải Thưởng Khả Năng Tiếp Cận 
Giải Thưởng Khả Năng Tiếp Cận là một chương trình của thành phố, công nhận các cá nhân, doanh 
nghiệp và tổ chức ở Brampton có thể hiện cam kết về khả năng tiếp cận và hòa nhập đối với người 
khuyết tật. 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Committees/Pages/Accessibility-Advisory-Committee.aspx
https://letsconnect.brampton.ca/accessibility-support
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Accessibility/Pages/Alternate-Format-Request.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/_layouts/brampton/internet/externalredir.aspx?http://www.rickhansen.com/freerating
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/meetings-agendas/City%20Council%202010/20200311cc_Agenda.pdf#page=26


 

 

Đề cử cho Giải Thưởng Khả Năng Tiếp Cận 2020 sẽ được công bố vào tháng 9. Cư dân được khuyến 
khích truy cập trang web của Thành Phố vào mùa thu để biết thêm thông tin và mẫu đề cử trực tuyến. 
Xem danh sách những người chiến thắng giải thưởng 2019 tại đây. 
 
Giải thưởng sẽ được trao vào tháng 12 tại Tòa Thị Chính Brampton. 

Trích Dẫn 
“Brampton Đa Dạng (Mosaic), và thành phố cam kết xóa bỏ mọi rào cản đối với người khuyết tật, và 
tăng khả năng tiếp cận trên khắp cộng đồng đa dạng của chúng tôi. Tôi khuyến khích tất cả cư dân 
Brampton cùng chúng tôi kỷ niệm Tuần Lễ Khả Năng Tiếp Cận Quốc Gia và tôn vinh nỗ lực của những 
người đang làm việc để Brampton và Canada dễ tiếp cập và hòa nhập đối với tất cả mọi người trên 
khắp đất nước.” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

“Là thành viên của Ủy Ban Cố Vấn Khả Năng Tiếp Cận (Accessibility Advisory Committee) của Thành 
Phố Brampton và Vùng Peel, tôi tự hào về công việc mà các thành viên đang làm để giúp Brampton trở 
nên dễ tiếp cận và hòa nhập đối với người ở mọi khả năng. Trong Tuần Lễ Khả Năng Tiếp Cận Quốc 
Gia này, tôi kêu gọi mọi người hãy tôn vinh những người Canada khuyết tật vì những đóng góp quý 
báu của họ, và công nhận người dân, cộng đồng và nơi làm việc ở Brampton và trên toàn quốc. Hãy 
ghi nhận những người đang nỗ lực làm việc để loại bỏ các rào cản đối với khả năng tiếp cận và hòa 
nhập.”  

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

“Tại Thành Phố, chúng tôi cố gắng đảm bảo người ở mọi lứa tuổi và khả năng đều có cơ hội như nhau 
tại Brampton và xây dựng không gian hòa nhập và linh hoạt cho tất cả mọi người. Tôi xin cảm ơn nhân 
viên trong toàn tổ chức về những gì họ đã làm để giúp các dịch vụ, chương trình và cơ sở của chúng 
ta trở nên dễ tiếp cận với tất cả mợi người và cùng họ kỷ niệm Tuần Lễ Khả Năng Tiếp Cận Quốc Gia 
này." 

–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  

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/671
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0


 

 

 Thành Phố Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
 
 

 
 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

