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Thành Phố Brampton hợp tác với AccessNow để làm nổi bật các cơ sở tiện 
ích của Thành Phố có thể tiếp cận  

BRAMPTON, ON (ngày 8 tháng 8 năm 2022) - Thành Phố Brampton đã hợp tác với AccessNow để 
làm nổi bận lên các cơ sở tiện ích của Thành Phố có thể tiếp cận trong cộng đồng. 

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 thực sự thân thuộc cho tất cả mọi người trong cộng đồng đa dạng của chúng ta. 
AccessNow là một ứng dụng có sẵn trên Google Play và Apple App Store cho phép người dùng khám 
phá hơn 26.000 vị trí được ghim có thể và không thể tiếp cận ở 35 quốc gia trên thế giới. Thông qua 
mối quan hệ hợp tác này, cư dân sẽ có thể tìm kiếm, xếp hạng và khám phá các cơ sở tiện ích có thể 
tiếp cận của Thành Phố bao gồm đường mòn, công viên, trung tâm giải trí và hơn thế nữa. 

Cư dân cũng sẽ có thể tìm kiếm, xếp hạng và khám phá các nhà hàng, khách sạn, cửa hàng và điểm 
tham quan địa phương trên AccessNow. Các doanh nghiệp ở Brampton được khuyến khích bổ sung 
thông tin về khả năng tiếp cận của mình vào ứng dụng tại đây. 

Khả Năng Tiếp Cận tại Brampton 
Thành Phố và Ủy Ban Cố Vấn Khả Năng Tiếp 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 tại Thành Phố, vui lòng truy 
cập www.brampton.ca. 

AccessNow 
AccessNow là một ứng dụng di động và trang web giúp chia sẻ thông tin về trạng thái khả năng tiếp 
cận của các địa điểm trên khắp thế giới. Được thiết kế để trao quyền cho người khuyết tật, nền tảng 
này thu hút đông đảo các nguồn đánh giá và làm việc với các chủ doanh nghiệp để công bố các khía 
cạnh của khả năng tiếp cận như chỗ đậu xe và phòng vệ sinh có thể tiếp cận, thang máy, đường dốc, 

không gian yên tĩnh, không mùi hương, v.v. Để biết thêm thông tin, xin truy cập  www.accessnow.com. 

Trích Dẫn 

Brampton là một thành phố Đa Dạng, và Thành Phố đang nỗ lực để tăng khả năng tiếp cận và cảm 
giác thực sự thân thuộc cho tất cả mọi người trong cộng đồng đa dạng của chúng ta. Tôi khuyến khích 
cư dân Brampton tải xuống ứng dụng AccessNow để khám phá các tính năng hỗ trợ tiếp cận có sẵn tại 
các cơ sở tiện ích của Thành Phố chúng ta và đánh giá các cơ sở tiện ích của chúng ta để chúng ta có 
thể không ngừng làm việc nhằm cải thiện khả năng tiếp cận cho tất cả mọi người. Cùng nhau, chúng ta 
có thể tiếp tục xây dựng một cộng đồng hòa nhập hơn cho mọi người ở mọi khả năng." 

- 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 vẫn luôn tự hào về công việc mà Thành Phố của chúng ta đang làm 
để giúp cộng đồng của chúng ta trở nên dễ tiếp cận và hòa nhập hơn đối với tất cả mọi người. 
AccessNow là một công cụ tuyệt vời để tìm kiếm, xếp hạng và khám phá các cơ sở tiện ích có thể tiếp 

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


 

 

cận trên toàn thành phố của chúng ta. Tôi khuyến khích các doanh nghiệp ở Brampton thêm thông tin 
của họ vào ứng dụng đồng thời cư dân tải xuống ứng dụng và khám phá”. 

- Pat Fortini, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 7 và 8; Thành Viên, Ủy Ban Cố Vấn Khả Năng Tiếp Cận 
(Accessibility Advisory Committee) Thành Phố Brampton; Thành Viên, Ủy Ban Cố Vấn Khả Năng Tiếp 
Cận (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 một thành phố Đa Dạng, và đảm bảo cho mọi người ở mọi lứa tuổi và mọi khả năng 
đều được hưởng những cơ hội như nhau. Thành Phố rất vui mừng được hợp tác với AccessNow để 
nhấn mạnh hơn nữa các cơ sở tiện ích có thể tiếp cận trong cộng đồng của chúng ta, và sẽ tiếp tục 
xác định các cơ hội để tăng khả năng tiếp cận cho cư dân của chúng ta.” 

- Paul Morrison, Giám Đốc Hành Chính Lâm Thời, Thành Phố Brampton 

“Tại AccessNow, chúng tôi tự hào được hợp tác với Thành Phố Brampton để làm nổi bật khả năng tiếp 
cận của thành phố cho người dân và du khách. Mối hợp tác này giữa Thành Phố, AccessNow và cộng 
đồng nói chung là một ví dụ tuyệt vời về khả năng lãnh đạo và đồng minh mà những người khác nên 
tìm kiếm để lấy cảm hứng về cách một đô thị có thể hỗ trợ tốt hơn cho công dân khuyết tật." 

- Maayan Ziv, Nhà Sáng Lập & CEO, AccessNow 
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Là một trong những thành phố phát triển nhanh nhất tại Canada, Brampton là nhà của 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 
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