
 

  

 

 
THÔNG BÁO KHẨN CẤP           
 

Thành Phố ghi nhận các nhà vô địch về khả năng tiếp cận cho người khuyết 
tật tại địa phương là người chiến thắng 

Giải Thưởng Khả Năng Tiếp Cận Cho Người Khuyết Tật Năm 2021 

BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 3 tháng 6 năm 2021) – Hôm qua, trong Tuần Lễ Khả Năng Tiếp Cận Cho 
Người Khuyết Tật Quốc Gia, Thành Phố Brampton đã công bố những người chiến thắng Giải Thưởng 
Khả Năng Tiếp Cận Cho Người Khuyết Tật Năm 2021. Các cá nhân và tổ chức được ghi nhận đã thể hiện 
cam kết về khả năng tiếp cận và hòa nhập cho người khuyết tật, đồng thời đang làm việc để mang lại lợi 
ích cho cộng đồng Brampton. 

Các nhà vô địch về khả năng tiếp cận cho người khuyết tật sau đây đã được ghi nhận tại cuộc họp Hội 
Đồng Thành Phố Brampton hôm nay: 

Michelle McLeod – hạng mục Thành Viên Cộng Đồng 

Michelle đã giúp khách hàng phát triển các kỹ năng giải trí, thư giãn và cuộc sống để hòa nhập có ý nghĩa 
vào cộng đồng và giúp khách hàng trở nên tự lập. Bà vận động cho họ và nhằm mục đích cải thiện chất 
lượng cuộc sống của họ. Michelle được ghi nhận vì đã ngăn chặn và xóa bỏ các rào cản; hỗ trợ người 
khuyết tật; cung cấp dịch vụ hỗ trợ việc làm cho người khuyết tật; cung cấp dịch vụ khách hàng mẫu mực; 
và cung cấp hỗ trợ cuộc sống tự lập. 

Dịch Vụ Cho Người Tự Kỷ của Kerry’s Place – hạng mục Tổ Chức Cộng Đồng hoặc Phi Lợi Nhuận 

Dịch Vụ Cho Người Tự Kỷ của Kerry’s Place đã tiếp tục tăng cường các dịch vụ và hỗ trợ của mình cho 
cộng đồng Brampton, đặc biệt tập trung vào việc tăng khả năng tiếp cận cho những người được chẩn 
đoán mắc chứng Rối Loạn Phổ Tự Kỷ, bao gồm cả việc loại bỏ các rào cản như tham gia vào các môi 
trường giải trí. Trong suốt đại dịch COVID-19, Kerry’s Place đã kết hợp chặt chẽ với các cơ sở lưu trú để 
duy trì sự tham gia của cộng đồng một cách an toàn và có ý nghĩa. Các dịch vụ này được ghi nhận vì đã 
ngăn ngừa và loại bỏ các rào cản; hỗ trợ người khuyết tật; hoạt động như một đại sứ về khả năng tiếp cận 
cho người khuyết tật; hỗ trợ việc làm cho người khuyết tật; cung cấp dịch vụ khách hàng mẫu mực; và 
cung cấp hỗ trợ cuộc sống tự lập. 

Quản Lý Tài Sản CSR – hạng mục Kinh Doanh tại Brampton 

Frank Gasper là cố vấn tài chính chuyên về các Chương Trình Tiết Kiệm cho Người Khuyết Tật Đã Đăng 
Ký (Registered Disability Savings Plan, RDSP). Ông được ghi nhận vì có thể phục vụ người khuyết tật và 
cung cấp dịch vụ khách hàng dễ tiếp cận mẫu mực. Ông đã tiếp cận với nhiều người, tổ chức các buổi 
học để nâng cao nhận thức và cố gắng mang đến cho người khuyết tật cơ hội tốt hơn bằng cách cống 
hiến hết mình để làm việc với từng cá nhân nhằm tạo ra và tùy chỉnh hồ sơ để đảm bảo tương lai ổn định 
về tài chính. 

EMBRACE – Hạng mục Chương Trình/Sáng Kiến Khả Năng Tiếp Cận Cho Người Khuyết Tật 

Michelle Buckland thành lập EMBRACE vào năm 2010 nhằm mang đến những mọi người những điều tốt 
nhất để họ có thể nắm bắt khả năng và năng khiếu của mình, đồng thời truyền cảm hứng để họ đạt được 
mục tiêu thông qua phát triển cá nhân và nghề nghiệp, tích hợp khả năng tiếp cận cho người khuyết tật và 
các bài phát biểu có tầm ảnh hưởng. Michelle tận tâm với vai trò là đại sứ và nhà vận động, và phương 
châm của bà là “Những giới hạn duy nhất mà chúng tôi có trong việc học tập suốt đời là những giới hạn 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.canada.ca/en/employment-social-development/campaigns/national-accessability-week.html&data=04|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|0874cf3544b04b352c8708d92699d0ee|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637583264388947088|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=jKnOatelDtBB5HmtpVTKrEIOUpYN+wbczPpGWzt044k=&reserved=0
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mà chúng tôi tự đặt ra.” Michelle được ghi nhận vì đã ngăn chặn và xóa bỏ các rào cản; hỗ trợ người 
khuyết tật; và hỗ trợ việc làm cho người khuyết tật. 

Brampton là một thành phố Đa Dạng, và Thành Phố Brampton đang nỗ lực để xác định các cơ hội tăng để 
khả năng tiếp cận, và xác định cảm giác thân thuộc mạnh mẽ cho tất cả mọi người trong toàn cộng đồng 
đa dạng của chúng ta. Được thành lập vào năm 2018, Giải Thưởng Khả Năng Tiếp Cận Cho Người 
Khuyết Tật nêu bật những thành tựu và đóng góp của các nhà vô địch về khả năng tiếp cận cho người 
khuyết tật, những người đang ngăn chặn và xóa bỏ rào cản, hỗ trợ người khuyết tật, hoạt động như một 
đại sứ về khả năng tiếp cận cho người khuyết tật, hỗ trợ việc làm cho người khuyết tật, cung cấp dịch vụ 
khách hàng dễ tiếp cận mẫu mực, cung cấp dịch vụ hỗ trợ cuộc sống tự lập và, là điều mới trong năm 
nay, cho các chương trình hoặc sáng kiến dễ tiếp cận. 

Thành Phố và Ủy Ban Cố Vấn Khả Năng Tiếp 
 
Cận Cho Người Khuyết Tật (Accessibility Advisory Committee) cam kết đảm bảo những 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. Để biết thêm thông tin về khả năng tiếp cận cho người khuyết tật tại Thành Phố, vui lòng 
truy cập www.brampton.ca. 

Để biết thêm thông tin về Giải Thưởng Khả Năng Tiếp Cận Cho Người Khuyết Tật và để tìm hiểu thêm về 
những người chiến thắng, vui lòng truy cập www.brampton.ca.    

  

Trích dẫn 

Brampton là một thành phố Đa Dạng, và Thành Phố đang nỗ lực để tăng khả năng tiếp cận cho người 
khuyết tật và cảm giác thân thuộc mạnh mẽ cho tất cả mọi người trong cộng đồng đa dạng của chúng ta. 
Cảm ơn những người chiến thắng Giải Thưởng Khả Năng Tiếp Cận Cho Người Khuyết Tật Năm 2021, 
những người đóng vai trò là nhà vô địch về khả năng tiếp cận cho người khuyết tật ở Brampton và cảm ơn 
những cư dân đã ghi nhận nỗ lực của họ bằng cách đề cử họ. Việc đưa thành phố của chúng ta trở thành 
thành phố hòa nhập cho tất cả mọi người cần sự chung tay của cả cộng đồng.” - Patrick Brown, Thị 
Trưởng, Thành Phố Brampton 

“Là thành viên của Ủy Ban Cố Vấn Khả Năng Tiếp Cận Cho Người Khuyết Tật (Accessibility Advisory 
Committee) của Thành Phố Brampton và Vùng Peel, tôi vẫn tự hào về công việc mà các cư dân thành phố 
Brampton đang làm để giúp cộng đồng của chúng ta trở nên dễ tiếp cận và hòa nhập đối với tất cả mọi 
người. Những người chiến thắng giải thưởng này là những nhà vô địch về sự đa dạng và công việc của 
họ đang tạo ra sự khác biệt trong thành phố của chúng ta. Bằng cách tiếp tục làm việc 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 Cho Người 
Khuyết Tật (Accessibility Advisory Committee) Thành Phố Brampton; Thành Viên, Ủy Ban Cố Vấn Khả 
Năng Tiếp Cận Cho Người Khuyết Tật (Region of Peel Accessibility Advisory Committee) Vùng Peel 

“Tại Thành Phố Brampton, chúng tôi tận tâm thúc đẩy việc tăng cường Điều Khoản Ưu Tiên của Hội 
Đồng: Brampton là thành phố Đa Dạng, và để đảm bảo cho mọi người ở mọi lứa tuổi và mọi khả năng đều 
được hưởng những cơ hội như nhau. Cảm ơn những người chiến thắng Giải Thưởng Khả Năng Tiếp Cận 
Cho Người Khuyết Tật Năm 2021 đang giúp chúng ta nâng cao khả năng tiếp cận dành cho người khuyết 
tật tại Brampton. Trong Tuần Lễ Khả Năng Tiếp Cận Cho Người Khuyết Tật Quốc Gia này, Thành Phô 
vinh hạnh được 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.”  

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Committees/Pages/Accessibility-Advisory-Committee.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Committees/Pages/Accessibility-Advisory-Committee.aspx
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://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Accessibility/Pages/Awards-Program.aspx


 

  

 

- 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 hơn 700.000 người và 75.000 
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 
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Truyền Thông Chiến Lược  
Thành Phố Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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