
 

 

 
 
THÔNG BÁO KHẨN CẤP 
 

Hiện các đề cử cho Giải Thưởng Khả Năng Tiếp Cận của Thành Phố 
Brampton đã mở 

  

BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 2 tháng 2 năm 2021) – Hiện các đề cử cho Giải Thưởng Khả Năng 
Tiếp Cận của Thành Phố Brampton năm 2021 đã mở. 

Giải Thưởng Khả Năng Tiếp Cận là một chương trình công nhận công dân 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. 

Các đề cử được đánh giá dựa trên các thành tích và đóng góp trong các lĩnh vực sau đây: 

• Ngăn chặn và xóa bỏ các rào cản – bản chất của rào cản có thể là về mặt thái độ, giao tiếp, 
vật lý, chương trình, xã hội, hoặc liên quan đến giao thông hoặc một chính sách. 

• Thu xếp cho người khuyết tật – sự thu xếp có thể liên quan đến việc thay đổi nơi ở, lịch trình 
hoặc nhiệm vụ giúp đỡ ai đó hòa nhập với cộng đồng. 

• Hoạt động như một đại sứ hoặc nhà vô địch về khả năng tiếp cận – thúc đẩy nhận thức về 
khả năng tiếp cận dành cho người khuyết tật trong cộng đồng. 

• Cung cấp hỗ trợ việc làm cho người khuyết tật – tạo cơ hội tham gia vào môi trường làm 
việc. 

• Cung cấp dịch vụ khách hàng dễ tiếp cận kiểu mẫu – dành thời gian để hiểu yêu cầu của 
khách hàng và đưa ra giải pháp thích hợp. 

• Cung cấp hỗ trợ cho việc sống độc lập – giúp đỡ đào tạo và hỗ trợ kĩ năng. 

Điểm mới trong năm nay là chương trình giải thưởng đã được cập nhật để bao gồm phần tự đề cử. 

Để đủ điều kiện nhận giải thường, người được đề cử phải là cư dân của Brampton, một cộng đồng 
hoặc tổ chức phi lợi nhuận hoạt động tại Brampton hoặc chủ doanh nghiệp ở Brampton. Những thành 
tựu và đóng góp của những người được đề cử phải mang lại lợi ích cho cộng đồng Brampton. 

Các đề cử sẽ được chấp nhận cho đến ngày 31 tháng 3. Giải thưởng sẽ được trao vào mùa xuân. 

Để biết thêm thông tin về Giải Thưởng Khả Năng Tiếp Cận và đơn đề cử trực tuyến, cư dân có thể truy 
cập www.brampton.ca. 

Trích dẫn 

Brampton là một nơi Đa Dạng, và Thành phố đang nỗ lực để xác định các cơ hội tăng khả năng tiếp 
cận và cảm giác thân thuộc cho tất cả mọi người trong cộng đồng đa dạng của chúng ta. Nếu bạn biết 
một người, doanh nghiệp hoặc tổ chức đang nỗ lực cải thiện khả năng tiếp cận và hòa nhập cho người 
khuyết tật, tôi khuyến khích bạn công nhận họ bằng cách gửi một đề cử cho Giải thưởng Khả Năng 
Tiếp Cận năm 2021. Đây là một cơ hội tuyệt vời để ghi nhận những người đang làm việc để biến thành 
phố của chúng ta trở thành nơi hòa nhập cho tất cả mọi người. 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Accessibility/Pages/Awards-Program.aspx#:~:text=The%20Accessibility%20Awards%20is%20a,inclusion%20of%20people%20with%20disabilities.


 

 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

“Là thành viên của Ủy Ban Cố Vấn Khả Năng Tiếp Cận của Thành Phố Brampton (Accessibility 
Advisory Committees) và Vùng Peel, tôi tự hào về công việc mà các cư dân trong thành phố đang làm 
để giúp Brampton trở nên dễ tiếp cận và hòa nhập hơn cho mọi người ở mọi khả năng. Nếu bạn biết 
một người, doanh nghiệp hoặc tổ chức trong cộng đồng của chúng ta là những nhà vô địch về sự đa 
dạng và đang làm việc để tạo ra sự khác biệt trong cộng đồng của chúng ta, vui lòng đề cử họ cho Giải 
thưởng Khả Năng Tiếp Cận. Cùng nhau, chúng ta có thể tạo ra một Brampton dễ tiếp cận hơn cho tất 
cả mọi người.” 

- 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. Cảm ơn những 
người đang giúp nâng cao khả năng tiếp cận dành cho người khuyết tật tại Brampton trong cộng đồng 
của chúng ta. Giải Thưởng Khả Năng Tiếp Cận là cơ hội để công nhận những cá nhân, doanh nghiệp 
và tổ chức đã cam kết mang lại khả năng tiếp cận và tính hòa nhập cho người khuyết tật.”  

- 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. 
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