உடனடி வெளியீட்டுக்காக

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகமானது நகாின் அணுக்கூடிய கட்டிடங்கள் பற்றி
ம்க்களுக்கு எடுத்துக்கூற அக்வெஸ் நவ் (AccessNow) உடன் கூட்டிணைகிறது
ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஆகஸ்ட் 8, 2022) – ெமுதாயத்தில் இருக்கும் நகாின் அணுகக்கூடிய வபாது
கட்டிடங்கள் பற்றி எடுத்தியம்ப அக்வெஸ் நவ் (AccessNow) உடன் கூட்டிணைந்திருக்கிறது.
ப்ராம்ப்ட்டன் ஒரு பலகணல நகரம் ஆகும், மமலும் அணனெருக்கும் அணுகல்தன்ணமணய அதிகாிக்கச்
வெய்ெதற்கும், நம்முணடயது எனச் வொந்தம் வகாள்ளும் உைர்ணெ ெலுொக அதிகாிப்பதற்குமான
ொய்ப்புகணள அணடயாளம் காண்பதில் நகரம் அர்ப்பைிப்பு வகாண்டுள்ளது. அக்வெஸ் நவ் (AccessNow)
என்பது Google Play மற்றும் Apple App Store இல் கிணடக்கும் ஒரு வெயலியாகும்; இது உலகம்
முழுெதும் 35 நாடுகளில் 26,000 அணுகக்கூடிய மற்றும் அணுக முடியாத பின் குத்திக் காட்டப்பட்ட
இடங்கணளக் கண்டுபிடிக்க பயனர்களுக்கு உதவுகிறது. இந்த கூட்டுப்பைி மூலம், ெழிதடங்கள்,
பூங்காக்கள், வபாழுதுமபாக்கு ணமயங்கள் மற்றும் பலெற்ணற உள்ளடக்கிய அணுகக்கூடிய நகர
ெெதிகணள, குடியிருப்பாளர்கள் மதடவும், கண்டுபிடிக்கவும் மற்றும் தரம் குறிக்கவும் முடியும்.
AccessNow இல் உள்ளூர் சிற்றுண்டியகங்கள், ம

ாட்டல்கள், கணடகள் மற்றும் தங்களுக்குப் பிடித்த

இடங்கணள குடியிருப்பாளர்கள் மதடலாம், கண்டுபிடிக்கலாம் தரம் மற்றும் குறிக்கலாம். ப்ராம்ப்ட்டன்
ெைிகங்கள் தங்களை அளைவதற்கான அணுகல் தன்ணமணய இந்த சசயலியில் இங்கு சசர்க்க
ஊக்குெிக்கப்படுகின்றனர்.
ப்ராம்ப்ட்ைனில் அணுகல்தன்ளை
ப்ராம்ப்ட்ைன் நகாில் அளனத்து வயதினரும் அளனத்துவித இயல்தன்ளை சகாண்ைவர்களும் தாங்கள்
வாழ்வதில், பணி சசய்வதில், விளையாடுவதில், வருளக புாிவதில் ைற்றும் முதலீடு சசய்வதில் ஒசர
ைாதிாியான வாய்ப்புக்களைக் சகாண்ைபடி ைகிழ்ச்சியாக இருப்பளத உறுதி சசய்ய நகரமும் ைற்றும்
அதன் அணுகல்தன்ளைக்கான ஆச ாசளனக் குழுவும் அர்ப்பணிப்பு சகாண்டுள்ைது. அணுகல்தன்ணம
பற்றிய சைலும் தகவல்களுக்கு வருளக புாியவும்: www.brampton.ca.
அக்சசஸ் நவ் (AccessNow)

அக்சசஸ் நவ் (AccessNow) என்பது ஒரு வமாணபல் சசயலி மற்றும் இணையதளம் ஆகும், இது
உலவகங்கிலும் உள்ள இடங்களின் அணுகல்தன்ணம நிணலணயப் பற்றிய தகெணலப் பகிர்கின்ற
சசயலியாகும். மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு அதிகாரம் அளிக்கும் ெணகயில் ெடிெணமக்கப்பட்டுள்ள இந்த
இயங்குதளமானது, அணுகக்கூடிய வாகன நிறுத்த இைம், மற்றும் கழிெணறகள், லிஃப்ட், சாய்தைங்கள்,

ொெணனயற்ற, அணமதியான இடங்கள் மற்றும் இதுமபான்ற ப அணுகல் அம்ெங்கணள வெளியிட
ெைிக உாிணமயாளர்களுடன் இணைந்து மதிப்பாய்வு வெய்து மெணல வெய்கிறது. சைலும் தகவல்களுக்கு
வருளக புாியவும்: www.accessnow.com.
அறிஞர் கூற்றுக்கள்
“ப்ராம்ப்ட்டன் ஒரு பலகலணெ நகரமாகும், மமலும் இந்த நகரம் நமது பல்மெறு ெமூகத்தில் உள்ள
அணனெருக்கும் அணுகல்தன்ணம மற்றும் நம்முணடயது எனச் வொந்தம் வகாள்ளும் உைர்ணெ ெலுொக
அதிகாிக்க அர்ப்பைிக்கப்பட்டுள்ளது. நமது நகர கட்டிடங்களில் கிணடக்கும் அணுகல்தன்ணம
அம்ெங்கணள ஆராய்ெதற்கும், நமது ெெதிகணள மதிப்பிடுெதற்கும் அக்வெஸ் நவ் (AccessNow)
வெயலிணயப் பதிெிறக்குமாறு ப்ராம்ப்ட்டன் குடியிருப்பாளர்கணள நான் ஊக்குெிக்கிமறன். இதனால்,
அணனெருக்கும் கிணடக்கும் ெணகயில் அணுகல்தன்ணமணய மமம்படுத்த நாம் வதாடர்ந்து
பைியாற்றலாம். நாம் ஒன்றிணைந்து, அணனத்து திறன்களும் உள்ளெர்களும் அணுகக்கூடிய,
அணனெணரயும் உள்ளடக்கிய, ஒரு ெமூகத்ணத நாம் வதாடர்ந்து உருொக்க முடியும்.”

- மபட்ாிக் ப்ரவுன், மமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்
“பீல்பிராந்திய அணுகல்தன்ணமக்கான ஆமலாெணனக்குழுெின் அங்கத்தினராக இருக்கும் நான், நமது
நகரத்ணத அணனெருக்கும் ஆனதாக ஆக்கும் ெணகயில் மிகவும் அணுக்கூடியதாக ஆக்க நமது நகரம்
மமற்வகாள்ளும் பைி பற்றி வபருணம வகாள்கிமறன். அக்வெஸ் நவ் ( AccessNow) என்பது, நமது நகாில்
இருக்கும் அணனத்து கட்டிடங்கள் மற்றும் ெெதிகணளத் மதடி, தரம் குறித்து கண்டுபிடிப்பதற்கான
மகத்தான ெழிமுணறயாகும். ப்ராம்ப்ட்டன் ெைிகவபருமக்கள் தங்கணளப் பற்றிய தகெல்கணள இந்த
வெயலில் மெர்ப்பதற்கும், நகரெெிகள் இந்த வெயலிணய பதிெிறக்கி, இைங்களைத் மதடிக்கண்டறிந்து
பயன்வபறவும் நான் ஊக்குெிக்கிமறன்.”

- மபட் ஃமபார்ட்டினி, பிராந்திய கவுன்ெிலர், ொர்டுகள் 7 & 8; உறுப்பினர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகர
அணுகல்தன்ணமக்கான ஆமலாெணனக்குழு; உறுப்பினர், பீல்பிராந்திய அணுகல்தன்ணமக்கான
ஆமலாெணனக்குழு
“ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்தில், கவுன்ெில் கால முன்னுாிணம வகாண்ட இந்த ெிஷயத்ணத முன்வனடுத்துச்வெல்ல
நாங்கள் அர்ப்பைிப்பு வகாண்டுள்மளாம்: ப்ராம்ப்ட்டன் ஒரு பல கலணெ நகரம், மமலும் அணனத்து ெயது
மற்றும் திறன்கள் உள்ளெர்களும் ெரமெற்கப்படுெணதயும் உள்ளடக்கியதாக இருப்பணதயும்
உறுதிப்படுத்துகிமறாம். நமது ெமூகத்தில் அணுகக்கூடிய கட்டிடெெதிகணள எடுத்துக்காட்ட, அக்வெஸ்
நவ் (AccessNow) உடன் கூட்டு மெருெதில் நகரம் உற்ொகம் அணடந்துள்ளது, மமலும் நமது
குடியிருப்பாளர்களுக்கான அணுகணல அதிகாிப்பதற்கான ொய்ப்புகணள வதாடர்ந்து கண்டிபிடித்து
ெரும்”

- பால் மமார்ாிஸன், இணடக்கால தணலணம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்
“அக்வெஸ் நவ் (AccessNow) இல், குடிமக்கள் மற்றும் நகருக்கு ெருணக தருபெர்களுக்காக, நகரத்தில்
உள்ள கட்டிட ெெதிகளின் அணுகலுக்கு ெழிகாட்டுெதில், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்துடன் கூட்டுப்பைி
வெய்ெதில் வபருமிதம் வகாள்கிமறாம். நகருக்கும் அக்ெஸ்நவ் (AccessNow ), மற்றும் ெமூகம்
ஆகியெற்றுக்கு இணடமயயான இந்த ஒத்துணழப்பானது, மாற்றுத்திறன் வகாண்ட குடிமக்களுக்கு ஒரு
நகராட்ெி நிர்ொகம் எவ்ொறு ெிறப்பாக ஆதரெளிக்க முடியும் என்பணத மற்றெர்களும் பார்த்து அறிந்து
வகாள்ளும் ெணகயிலான தணலணமப்பண்பு மற்றும் நட்புறவுக்கு ஒரு ெிறந்த எடுத்துக்காட்டு ஆகும்.”

- மாயன் ஸிவ், நிறுெனர் & தணலணம வெயல் அதிகாாி, AccessNow

-30கனடா நாட்டில் மிக ெிணரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெெத்தில் 700,000 மக்கணளயும் 75,000 ெைிக
அணமப்புக்கணளயும் வகாண்டிருக்கிறது . நாங்கள் வெய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுமக்கணள மனத்தில் ணெத்மத வெய்கின்மறாம்.
பலதரப்பட்ட ெமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு மெர்க்கின்றனர், முதலீட்ணட நாங்கள் ஈர்க்கிமறாம், வதாழில்நுட்பாீதியில் மற்றும்,
சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுணமப் பணடத்தலில் முன்னைி ெகிப்பதற்கான பயைத்தில் நாங்கள் வென்றுவகாண்டிருக்கிமறாம் . பாதுகாப்பான,
நிணலத்து நிற்கெல்ல மற்றும் வெற்றிகரமான ஆமராக்கியமிக்க ஒரு நகணரக் கட்டணமப்பதற்கான ெளர்ச்ெிப்பாணதயில் நாங்கள் பங்கு
ெகிக்கிமறாம். Twitter, Facebook, மற்றும் Instagram ஆகியெற்றில் எங்களுடன் இணையுங்கள். www.brampton.ca இல் இன்னும்
வதாிந்துவகாள்ளுங்கள்.
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