
 

 

لوگ جو معذوری کے 

 ساتھ ہوسکتے ہیں:

 نٹنٹسؤاکا 

 وکالء 

 ماہرین تعمیرات 

 باسکٹ بال کے کھالڑی 

 نابینا فرد 

 کے مالکان کاروبار 

 زکیشیئر 

 بہرہ شخص 

 ڈاکٹرز 

 کرنے والے مہیا تفریح 

 منتظم 

 موسیقار 

 والدین 

 پالنٹ کے کارکنان 

 سیاستدان 

 پروفیسرز 

 خطیب عوامی 

کا کاروبار کرنے  جائیداد 

 والے

 مرمت کرنے والے 

 بڑے عالم 

 آسمان سے چھالنگ لگانے والے 

 سپاہیآزمودہ  

 ووٹ ڈالنے والے 

 

مہربانی میری صالحیتوں  ہبرا

 .کو پہچانیے

 

 گرے ـڈبلیو 1475

 77019ہیوسٹن، ٹیکساس 
 0814--394-834 فون:

 mopdmail@houstontx,.gov ای میل: 

 www.houstontx.gov/disabilities  ویب:

 

، ڈویژن Jay Stiteley))سٹیٹلیاالو 

 مینیجر

 
  

 

ہیوسٹن کے شہریوں 

 سال 22کی خدمت کے 

http://www.houstontx.gov/disabilities


سیٹیزنز ایکسیسیبیلیٹی 

ریسورسز فار ایمپاورمنٹ، 

 (CARE)سی اے آر ای، 

 دفتر کا میئر کیلیے لوگوں معذور

 رکاوٹیں مواصالتی معذور لوگوں کو

  رسائی، تک وسائل ان اور کرکے دور

 پیش حل المدتی طویل یا مختصر جو

 انہیں کرکے فراہم ہیں، کرتے

 یک یاتشکا ہم۔ ہے بناتا بااختیار

اور اداروں،  یںکرتے ہ یشتفت

 یکے محکموں ک یاور سٹ یموں،تنظ

 جو ہیں کرتے مدد سے معلومات ان

 ضروری کیلیے مدد کی شہریوں معذور

  ۔ہیں

کو  ینےکے مہ یسے آگاہ یمعذور یڈ یاو پ ایم

 مفت یوارڈز،ا یاے آر ا یشروع کرنے، س

 یوالے آگ ک ینےد دکھائی مفت ینکس،کل قانونی

 لوگوں معذور امداد، میںوالے االرم  ینےخبر د

 معاشی مفتکے پروگرام،  ٹیکس مفت کیلیے

اجتماعات، معذور  کے آگاہی یےکےل یمضبوط

 کیلیے مالزمتوں اور گھروں مفت یلیےلوگوں ک

ایمپالئیمنٹ  اینڈ ہاوسنگ نمائش، کی وسائل

 یاریسویرسز ایکسپو، ایچ ای آر 

(HERE)، بہت  اور عالوہ اسکے اور

 سرپرستی کرتا ہے۔  کی چیزوں سی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شمولیت
 رنگارنگی بخشتی ہے

ور برادری بناتی ہےا  

   

پیڈسٹرین 

ریویو،  ایکسیسیبیلیٹی

 (PAR)، پی اے آر

 گراموپر
 

یہ پروگرام جو سڑک کے کنارے 

چلنے کا راستہ اور سڑک کے 

کنارے لگی تنصیبات مہیا 

اور  پبلک ورکس کرتا ہے، 

 یکے شعبے ک رنگینیانج

 ایکے ساتھ چال یشراکتدار

اس  یمعذور شہر کیجاتا ہے۔ ا

پی اے آر پروگرام کا  وقت

ان اہل سمجھا جاتا ہے جب 

سفر کرنے کیلیے جگہوں تک 

موجود نہ  ہراست رسائیقابل 

 :ہو

 کانوپنساری کی د -

 فارمیسی -

 گاڑی -

 ہسپتال یامطب، ڈاکٹر آفس -

 اسکول -

 چرچ -

 یونین کریڈٹبنک،  -

 مالزمت -

 لفٹ -بس اسٹاپ، میٹرو -

  

  

معذور افراد کیلیے سٹی آف ہیوسٹن 

کے میئر کا دفتر ، میئرز آفس فار 

ایم او پی ، ایبیلیٹیز پیوپل ود ڈس

شہر کے  یںم 1993 ،(MOPD) ڈی

تھا۔  یاگ یاقانون کے تحت قائم ک

 معذور مقصد اہم سے سب ہمارا

 کیلیے ضروریات اور حقوق کے شہریوں

 انجام خدمات سے جیثیت کی وکیل

 سٹی ،کاؤنسل سٹی میئر، ہے؛ ادین

 اور عوامی دوسرے اور محکموں کے

 افراد معذور درمیان کے اداروں نجی

 کی کار رابطہ کیلیے معاملوں کے

 جسمانی، ہم۔ ہے کرنا کام سے حیثیت

 پروگراموں کے رسائی اور مواصالتی

کا کام بھی کرتے  دینے تعلیم کیلیے

ہیں۔ ہم شہری حکومت میں ہر سطح پر 

اور پورے عظیم تر ہیوسٹن کے شہری 

عالقوں میں جسمانی اور رویے کی 

 ہیں۔  دور کرتےکو بھی  رکاوٹوں

 
ایم او پی ڈی کا عملہ مشورہ کاروں 

کی حیثیت سے  کے بورڈز اور کمیشنز

بھی کام کرتا ہے اور ان معامالت 

میں حصہ لیتا ہے جہاں ان وسائل 

اور ان معامالت میں مثبت قانونی 

 تبدیلیاں الئِ جاتی ہیں جو  معذور

شہریوں کی برادری پر اثر انداز 

مندرجہ   ڈی پی او ایم ہوتے ہیں۔

   :ہے دیتا سرانجامپروگرامز  یلذ

http://www.bing.com/images/search?q=sidewalks&view=detail&id=F91175695FADD9578522CAAD8E5BC647E8276019
http://www.bing.com/images/search?q=sidewalks&view=detail&id=F91175695FADD9578522CAAD8E5BC647E8276019

