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पहुँचयुक्तता सम्बन्धी जानकारधीमा के के समावेश गनने?
१. पररचय

• महोत्सवका तर्फ बाट अपाङ्गता भएका तथा बहहरा दश्फकहरूका लाई स्ागत गनने १-२ वाक्य ।

पररचय खण्डको प्रयोग गरेर तपाईुँ ले आफनो महोत्सव सके सम्म सबैका लाहग समावेशधी हन प्रहतवद्ध 
रहेको जानकारधी गराउन सकु्हन्छ ।

२. सम्पक्फ  हववरण 

• सम्पक्फ का लाहग तोहकएको व्यक्क्तको नाम र भुहमका - जसै्- पहुँच अहिकारधी

• ईमेल

• रोन

• हलाक ठेगाना

• जवार हदन लाग्न सके् सम्ाहवत समय

सम्पक्फ  व्यक्क्तको जानकारधी हददाुँ भरसक नाम नै तोकेर हदने प्रयास गनु्फहोस् । र सो व्यक्क्तलाई पहुँच सम्बन्धी 
सबै सुचना व्यसथापनको लाहग हजमे्मवारधी हदनुहोस् ।  यसो गदा्फ ग्ाहकलाई ढुक्क हनुका साथै कुनै हनहचित 
आवश्यकताका बारेमा लामै ्छलरल भएको खण्डमा पहन एकै व्यक्क्तसुँग मातै् कुराकानधीको क्रम हने भएकाले 
दुवै पक्षलाई सहजलो हन्छ ।  साथै पहुँचका बारे ्छलरल गन्फ info@ जस्ो सबैहतर प्रयोग हने ईमेल भन्ा 
यसै हवषयको लाहग तयार गररएको access@ जस्ो ईमेलको प्रयोग गनु्फहन अनुरोि ्छ ।  यहद तपाईुँ  रोन 
नम्बर प्रदान गन्फ असमथ्फ हनुहन्छ भने, ग्ाहकलाई चाहह रोन नम्बर प्रदान गन्फ अनुरोि गनु्फहोस्, ताकधी तपाईुँ ले 
पह्छ कल ब्ाक गन्फ सकु्होस् ।  यहद पहुँच सम्बन्धी कुनै सुहविाहरूको उपभोग गन्फ वा बुक गन्फ कुनै प्रमाण 
(जसै् अपाङ्गता पररचयपत् आहद) आवश्यक प्छ्फ  भने, त्यसता कागजात प्राप्त गन्फ हलाक ठेगाना आवश्यक 
हन सक्छ ।  ग्ाहकहरूका पहुँच सम्बन्धी प्रश्नहरू बहढमा ५ हदन हभत् जवार हदईसकु्प्छ्फ  भने् हाम्ो मान्यता 
रहेको ्छ ।

३. पहुँच सम्बन्धी सबै सुचनाहरूको डाउनलोड हलङ्क

• वड्फ राईलमा पहुँच सम्बन्धी सबै सुचनाहरू राखेर त्यसको डाउनलोड हलङ्क प्रदान गनु्फहोस् 

यसो गना्फले िेरै व्यक्क्तहरूलाई सहज हन्छ, हवशेषगरधी क््रिन ररडर सफ्टवेयरको प्रयोग गरेर कम्पु्टर 
चलाउने दृहटिहवहहन व्यक्तहरूलाई, हकनभने उनधीहरूले एकपटक डाउनलोड गरेर सबै सुचना पाउुँ्छन् र 
सुचनाको लाहग वेबसाईटको हबभधीन् पृष्ठमा घुहमराख्न पददैन ।

४. काय्फक्रम सथलको हववरण 

• काय्फक्रम आयोजना हने सथानको बारेमा आिारभुत जानकारधी हरू जसै्ैः त्यहाुँको भौगोहलक अवसथा 
र मौसमले पान्फ सके् प्रभाव

• हहड्न सहजलो हने पक्क्क बाटो भएको (वा नभएको) जानकारधी

• काय्फक्रमको अवहिमा प्रसु्हतकरण हने से्ज वा सथानहरूको सङ््ाको जानकारधी

• पहुँचयुक्त हवश्ामके्षत् बाट प्रसु्हतकरण गररने से्ज वा सथानहरूको दुरधी

• पाहक्फ ङ्गको व्यवसथा ्छ भने, पाहक्फ ङ्ग देक्ख काय्फक्रम सथल सम्मको जानकारधी

• कुनै पहन एउटा सथान देक्ख अकको सथान सम्मको जानकारधी (जसै्ैः ठुलो चौरको दुई कुनामा से्जहरू 

Attitude is Everything का बारेमा

Attitude is Everything युके मा अवक्सथत, अपाङ्गता भएका व्यक्क्तहरूले नेतृत्व गरेको संसथा हो, जसले 
सन् २००० देक्ख नै युकेको सहङ्गत उद्ोगलाई सहयोग गददै  आएको ्छ । हामधीसुँग सयौ ुँ बहहरा तथा अन्य 
अपाङ्गता भएका व्यक्क्तहरू स्यंसेवकका रूपमा आवद्ध हनुहन्छ, जो हबहभन् साहङ्गहतक काय्फक्रममा गुपचुप 
रूपमा सहभागधी हनुहन्छ र आफनो अनुभव  हामधीलाइ सुनाउनुहन्छ । अहन हामधी हतनैका आिारमा सुिारका 
सुझावहरू तयार ग्छ्छुँ  ।

हामधीले युके भरका सयौ ुँ काय्फक्रम आयोजना हने सथल तथा साहङ्गहतक महोत्सवसुँग सहकाय्फ गरेर 
उनधीहरूलाई थप अपाङ्गता मैत्धी बनाउन सहयोग गरेका ्छौ ुँ । 

हामधी ठुला वा साना साहङ्गहतक महोत्सव तथा काय्फक्रम सथलहरूलाई हामधीले तयार गरेको असल अभ्ासहरू 
प्रहत प्रहतबद्धता जाहेर गन्फ प्रोत्साहन ग्छ्छुँ , जसले गदा्फ उनधीहरूलाई सकेसम्म समावेशधी हन सहयोग पुग्छ ।

“पहुँच अनलाईनबाट सुरू हन्छ” का बारेमा

पहुँच अनलाईनबाट सुरू हन्छ अहभयानको उदे्श्य भनेको काय्फक्रम सथल तथा महोत्सवहरूलाई आफनो 
काय्फक्रममा सहभागधी हनसके् सम्ाहवत अपाङ्गता भएका तथा बहहरा दश्फकहरूका लाहग हवसृ्त र 
स्पटिरूपमा पहुँच बारेको सुचना प्रदान गन्फ सक्षम बनाउनु रहेको ्छ ।

सन् २०१६ मा हामधीले गरेको पहुँच सम्बन्धी अध्ययनमा युकेमा रहेका ५२% काय्फक्रम सथल र महोत्सवहरूले 
पहुँचको सुचना प्रदान नगरेको वा गरेको भएपहन न्ययून महत्व हदएको पाईएपह्छ यो अहभयान सुरू गररएको 
हो ।

सन् २०१६ को पहुँचको अवसथा सम्बन्धी अध्ययन प्रहतवेदन पढ्नको लाहग हनम्न हलङ्कमा जानुहोला : www.
attitudeiseverything.org.uk/soar

हवहभन महोत्सव तथा बाहहरधी काय्फक्रमहरूले अपाङ्गता भएका तथा बहहरा व्यक्क्तलाई गुणस्रधीय सुचना 
प्रदान गन्फ सकुन भनेर यो माग्फदश्फक पुक्स्काको हवकास गररएको हो ।

पहुँच बारेको सुचना कहाुँ राखे्?

पहुँचको सुचनाहरू कुनै पहन काय्फक्रमको लाहग तयार गररएको वेबसाईटमा ्ुछट्ाईएको हनहचित पृष्ठमा राख्दा 
राम्ो हन्छ  । तर सो पृष्ठ वेबसाईटको गृहपृष्ठ बाट पहन सहजलै भेहटेने हनुप्छ्फ  ।
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› हटकट काउन्टर वा बक्स अहरस र मु् गेट सम्मको दुरधी
› पहुँचयुक्त क्याक्म्पङ्ग साईट सम्मको दुरधी (यहद उपलब्ध ्छ भने)
› यहद पाहक्फ ङ्गको के्षत् क्याक्म्पङ्ग साईट बाट हनकै पर भएको खण्डमा ग्ाहकहरूले आफनो सर-सामान 

कसको साथमा ्छोड्न हमल्छ भने् जानकारधी हदनुहोस्
› यहद पहुँचयुक्त पाहक्फ ङ्गलाई अहग्म बुहकङ्ग गन्फ आवश्यक ्ैछन भने, बुक गन्फ हमलने सुहविाहरू भन्ा 

तल्ो पहट् नयाुँ खण्ड बनाएर त्यहाुँ माहथ भहनएका दुरधीहरू र पुँहचयुक्त पाहक्फ ङ्ग प्रयोगका लाहग 
के गनु्फपनने हो भनेर हववरण हदनुप्छ्फ  ।

महोत्सवमा पाहक्फ ङ्गको लाहग ्ुछट्ाईएको मध्य क्याक्म्पङ्ग साईट र हटकट काउन्टर वा पास हवतरण 
काउन्टर भन्ा नहजक पनने एउटा भागलाई पहुँचयुक्त पाहक्फ ङ्ग भनेर तोहकहददाुँ राम्ो हन्छ ।

६. आवेदन कसरधी हदने?

• प्रकृयाको बारेमा जानकारधी
• यहद कुनै कागजात चाहहने भए, कुन ढाुँचामा क्स्कार गररन्छ भने् जानकारधी

ईचु्क व्यक्क्तहरूका लाहग उपलब्ध सुहविा र हतनधीहरूको प्रयोग गन्फका लाहग हनहचित प्रकृया तोहकयो 
भने, यसले आवेदनको बेलाको अनुभवलाई ्छररतो र सहज बनाउुँ्छ । सबैजनालाई सुहविाहरू के के हन् 
र हतनधीहरूलाई बुक गन्फको लाहग प्रकृया के हो भने् थाहा होस् भने् सुहनहचित गनु्फहोस् ।

७. यात्ाको जानकारधी

• हनम्न हवषयहरूका बारेमा आवश्यक जानकारधी हदनुहोलाैः
› पहुँचयुक्त पाहक्फ ङ्ग (यहद माहथका खण्डहरूमा लेक्ख नसकेको भए मात्)
› यहद कोहह दश्फकहरू ट्ाक्सधीमा आउनुहन्छ र वहाुँहरूलाई हटकट काउन्टर वा क्याक्म्पङ्ग साईट 

सम्म पुगु्न ्छ भने, ट्ाक्सधीमा कहाुँ सम्म आउन हमलने हो ।
› साव्फजहनक यातायात
› हनहचित के्षत्हरूबाट महोत्सवको लाहग सटल बस उपलब्ध गराईएको भए सो को जानकारधी

यहद तपाईुँ को महोत्सवमा सटल बसको सुहविा ्छ भने, तधी बसहरू मध्य कुनै अपाङ्गमैत्धी ्छन् हक ्ैछनन् 
भनेर बुझ्नहोस् ।  यहद कसैले माग गरेको खण्डमा वैकक्पिक रूपमा कसरधी पहुँचयुक्त यातायातको 
सुहविा प्रदान गनने हो भनेर योजना बनाउनुहोस् ।  ट्ाक्सधी वा सटल बसले सकेसम्म पहुँचयुक्त सथानमा 
उतानने व्यवसथा हमलाउनुप्छ्फ  ताकधी, दश्फकहरूलाई महोत्सवमा सहभागधीको लाहग पास वा हटकट हलन 
सहज होस् ।

८. आगमन जानकारधी

• काय्फक्रम सथल (साईट) खुला हने समय
› अहग्म हटकट काहटसकेकाहरूका लाहग वा क्याक्म्पङ्ग साईटको प्रयोग गन्फ चाहनेहरूका लाहग 

उपयुक्त हने सहहत अन्य सबै जानकारधीहरू प्रदान गनु्फहोस्

• काय्फक्रम सथलमा आगमन
› महोत्सवमा आईसकेपह्छ दश्फकहरूले के आशा गन्फ सक्छन् भने् जानकारधी हदनुहोस् - जसै्ैः कसले 

उनधीहरूलाई हवहभन् ठाउुँसम्म पुया्फउुँ्छ वा केहह प्रश्न भए कसलाई सोधे्

• सहभागधीको लाहग आवश्यक पास वा हाते-ब्ाण्ड संकलन
› संकलन केन्द्रको पाहक्फ ङ्ग अथवा ट्ाक्सधी वा बसले उतानने ठाउुँबाटको दुरधीको जानाकारधी हदनुहोस
› पास वा हाते ब्ाण्ड प्राप्त गनने दश्फकहरूले साथमा के के ल्ाउनु पनने हो भने् जानकारधी
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भए, त्यसको हववरण हदने)

यो सुचनाले अपाङ्गता भएका दश्फकहरूको लाहग हटकट खररद गन्फ र काय्फक्रममा सहभागधी हन योजना 
बनाउनको लाहग मद्त ग्छ्फ  । जसै्ैः हहडडुलका लाहग उनधीहरूलाई कुनै सहयोगधी सामाग्धी चाहहन्छ 
हक चाुँहहदैन भनेर योजना बनाउन आहद यहद यधी सुचनाहरू सहह ढङ्ग बाट प्रदान गन्फ सहकयो भने, 
महोत्सवको बेलामा ग्ाहकहरूका प्रश्नहरू कम हनुका साथै र व्यसथापन गन्फ सहकने हकहसमका हन्छन् ।

५. बुक गन्फ हमलने पहुँचका सुहविाहरू

• व्यक्क्तगत सहयोगधीहरूका लाहग हनशुल्क हटकट
› यस्ो योजनाको हवसृ्त हववरण हदनुहोस्

अपाङ्गता भएका व्यक्क्तहरूका साथ आउने व्यक्क्तगत सहयोगधीहरूका लाहग हनशुल्क हटकट प्रदान गनु्फ 
भनेको हदघ्फकाहलन स्ासथ समस्ा भएका वा अन्य गक्म्र प्रकृहतका अपाङ्गता भएका व्यक्क्तहरूलाई 
तपाईुँ को काय्फक्रममा सहभागधी हन सहज बनाउनको लाहग प्रदान गररने अनुकुलताको उदाहरण हो ।  
यहाुँले यस्ो सुहविा प्रदान गनु्फ अहघ आवश्यक प्रमाणहरूको माग गन्फ सकु्हन्छ । (जसै्ैः अपाङ्गताको 
पररचय पत्)

• अवलोकन सथल वा के्षत्सम्म पुग्नका लाहग पहुँचको अवसथा
› उपलब्ध सबै अवलोकन सथलको अवसथा बारे जानकारधी हदनुहोस्
› महोत्सवमा प्रवेशको लाहग आवश्यक प्रकृया (जसै् हटकट, पास वा हाते ब्ाण्ड) को जानकारधी
› महोत्सवको सुरक्षा र सतक्फ ताको प्रकृया र दश्फकलाई सहयोग गन्फ खटाईने कम्फचारधीहरू बारे 

जानकारधी
› अवलोकन सथलहरूमा शौचालय उपलब्ध ्छ हक ्ैछन भनेर पहन जानकारधी हदनुप्छ्फ

› यहद महोत्सवका प्रसु्हत हेन्फको लाहग प्रवेश पास वा अन्य प्रकृयाको आवश्यक ्ैछन, तर महोत्सवका 
अन्य सुहविाहरू प्रयोग गनने चाहह त्यसको प्रकृया लागु गररएको ्छ भने, एउटा ्ुछटै् खण्ड बनाएर 
त्यसको जानकारधी हदनुहोस् ।

महोत्सवमा प्रवेशको लाहग हनहचित प्रकृया लागु गररएको खण्डमा चाहहुँ अपाङ्गता भएका दश्फकहरूका 
लाहग हनयहमत दश्फकको जसै् पास र उनधीहरूको सहयोगधीका लाहग चाहह, साट रेर गरेर लगाउन हमलने 
पासहरू हदनुहन सुझाव हदन्छौ ुँ। यसो गदा्फ, अपाङ्गता भएका व्यक्क्तहरूको हबहभन् साईटहरूमा जानको 
लाहग आरुलाई सहज हने व्यक्क्तहरूलाई सहयोगधी बनाउन सक्छन् ।  

• पहुँचयुक्त क्याक्म्पङ्ग सथल (यहद उपलब्ध भएमा)
› क्याक्म्पङ्ग सथलको अवसथाको बारेमा जानकारधी
› उपलब्ध सुहविा तथा सहयोगहरूका बारेमा जानकारधी 
› क्याक्म्पङ्ग भेन (गाडधी) उपलब्ध भए, त्यसको प्रयोगका हनयमबारे जानकारधी

› यहद क्याक्म्पङ्ग साईट प्रयोग गन्फलाई अगाडधी नै बुक गनु्फ नपनने भए, एउटा ्ुछटै् खण्ड बनाएर त्यस 
सम्बन्मा तपाईुँ ले प्रदान गन्फ सके् सुहविाहरू बारे जानकारधी हदनु होला ।

साव्फजहनक क्याक्म्पङ्ग गन्फको लाहग ्ुछट्ाईएको सथानहरू मधे्य आउन-जान र महोत्सवका प्रसु्हत हने 
ठाउुँ  सम्म पुग्न सहज र मैत्धी हने एउटा भागलाई ्ुछट्ाएर पहुँचयुक्त क्याक्म्पङ्गको लाहग तोहकहददाुँ राम्ो 
हन्छ ।  

• पहुँचयुक्त पाहक्फ ङ्ग (यहद उपलब्ध भएमा)
› पाहक्फ ङ्गको सथान बारे जानकारधी हदनुहोस्

पहुँच  अनलाईन बाटअनलाईन बाट  सुरू हन्छ



हामधी त यो सुझाव दहन््छौुँ कह- पहुुँचयुक्त क्याम्पहङ्ग स्थल, पारहवारहक क्याम्पहङ्ग स्थल, 
प्रस्तुतह हुने क्षेत्रमा रहेका शौचालयहरयूमा र सकहन््छ भने अवलोकन स्थलमा पहुुँचयुक्त 
शौचालयको व्यवस्था गर्नुपर््छ । त्यसैगरधी महोत्सवमा रहेको स्वास्थ सेवा वा सोिपु्छ केन्द्रमा 
पनह एउटा पहुुँचयुक्त शौचालय हुनुपर््छ। र यधी शौचालयहरयू सरा हुनुपर््छ ।  शौचालय भहत्र रहेका 
सबै रहटहङ्गहरयू जस्तै िारा, कमोड आदह, जमहनको सतह भन्दा १ महटर माथह सम्म मात्रै हुनुपर््छ 
।  महोत्सवमा शौचालयको व्यवस्थापन गर्ने कम्पनधी सुँग अगावै समन्वय गरेर यधी कुराहरयूको 
सुनहश्चहतता गर्नु पर््छ ।
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ग्ाहक (दश्फक)हरू काय्फक्रम सथलमा आईसकेपह्छ अलमल मा पन्फ सक्छन्, हवशेषगरधी यहद 
सहभागधीताको लाहग उनधीहरूले पास वा अरू केहह हलनुपनने हो भने ।  त्यसकारण आवश्यक 
प्रकृयाहरूको बारेमा अहग्म जानकारधी हदनाले उनधीहरूलाई सहज महशुस गराउनका साथै, महोत्सव 
आयोजक समक्ष आउने प्रत्यक्ष प्रश्नहरूलाई पहन कम ग्छ्फ  ।  यहद अहग्म हटकट काटेका व्यक्क्तहरूको 
सुहविा अन्य सहभागधीहरूलाइ पहन शसुल्क प्रदान गनने हो भने, पहुँचयुक्त पाहक्फ ङ्ग साईट प्रयोग गन्फ 
चाहनेहरूलाई पहन त्यसो गन्फ हदनुप्छ्फ  ।

९. शौचालय

• क्याक्म्पङ्ग सथल, काय्फक्रम अवलोकन केन्द्र वा महोत्सवका अन्य के्षत्मा रहेका शौचालयहरूको 
जानकारधी हदनुहोस् (यहद अवलोकन सथलमा शौचालय ्ैछन भने, नहजकमा रहेको शौचालयको दुरधी)

हामधी त यो सुझाव हदन्छौ ुँ हक- पहुँचयुक्त क्याक्म्पङ्ग सथल, पाररवाररक क्याक्म्पङ्ग सथल, प्रसु्हत हने के्षत्मा 
रहेका शौचालयहरूमा र सहकन्छ भने अवलोकन सथलमा पहुँचयुक्त शौचालयको व्यवसथा गनु्फप्छ्फ  । 
त्यसैगरधी महोत्सवमा रहेको स्ासथ सेवा वा सोिपु्छ केन्द्रमा पहन एउटा पहुँचयुक्त शौचालय हनुप्छ्फ । 
र यधी शौचालयहरू सरा हनुप्छ्फ  ।  शौचालय हभत् रहेका सबै हरहटङ्गहरू जसै् िारा, कमोड आहद, 
जहमनको सतह भन्ा १ हमटर माहथ सम्म मातै् हनुप्छ्फ  ।  महोत्सवमा शौचालयको व्यवसथापन गनने 
कम्पनधी सुँग अगावै समन्वय गरेर यधी कुराहरूको सुहनहचितता गनु्फ प्छ्फ  ।

१०. स्ास्थ्य तथा सामाहजक सेवा

• काय्फक्रम सथलमा उपलब्ध सुहविाहरू बारे जानकारधी
• पहुँचयुक्त क्याम्प साईट बाट यस्ा सेवा केन्द्रसम्मको दुरधीको जानकारधी
• यहद हरिज प्रयोग गन्फ हदने सुहविा ्छ भने प्रयोगका शत्फबारे जानकारधी
• यहद कसैको स्ास्थ्य सम्बन् कुनै हनहचित प्रश्न ्छ भने तपाईुँ लाई सम्पक्फ  गन्फ अनुरोि गन्फ सहकने्छ ।

महोत्सवमा दश्फकहरूका लाहग दवाईलाई भण्डारण गनने सुहविा प्रदान गन्फ हामधी सुझाव हदन्छौ ुँ । यस्ो 
सुहविा पहुँचयुक्त क्याम्प साईटबाट नहजकै हनुप्छ्फ  साथै, कुनै खुड्हकला नचहढ पुग्न सहकने र २४ सै 
घण्ा खुला रहने हनुप्छ्फ  ।

११. काय्फक्रमको पहुँचयुक्तता

• काय्फक्रम वा प्रसु्हतको बेला सांकेहतक भाषा, क्यापसहनङ्ग वा अहडयो हववरण जस्ा सेवाहरू 
उपलब्ध हने भए सो को जानकारधी 

• यहद यधी सेवाहरू उपलब्ध ्ैछन भने पहन यसपालधी यधी सुहविा ्ैछनन् भनेर प्रस्रूमा जानाकारधी हदने

काय्फक्रम वा प्रसु्हतहरूको पहुँचयुक्तता लाहग लगानधी गनु्फ भनेको, सुनाई सम्बन्धी वा दृहटि सम्बन्धी 
अपाङ्गता भएा दश्फकहरूले महोत्सवबाट सकेसम्म िेरै लाभ उठाउन सकुन् भन्लाई हो।

१२. सहयोगधी कुकुरहरू

• यसबारेको हनयम वा शत्फहरूको जानकारधी

यहद कोहह अपाङ्गता भएका दश्फकहरूले सहयोगधी कुकुरहरूको प्रयोग गनु्फहन्छ र आफनो सहयोगको 
लागधी त्यसता जनावरहरूलाई महोत्सवमा ल्ाउन चाहनुहन्छ भने, त्यसो गन्फ सकु्हन्छ भने् जानकारधी 
हदनुहोस् ।
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ग१३.  स्ट् ोब वा फ्ालश लाईट

• महोत्सवमा यस्ा लाईटको प्रयोगका हनयमहरू बारे जानकारधी हदनुहोस्

हामधी समु्पण्फ महोत्सवका आयोजकहरूलाई अनुरोि गन्फ चाहन्छौ ुँ हक आफनो महोत्सवमा यस्ो उच्च 
प्रकाश भएका वा बलै् हनभदै गनने फल्ाश लाईटहरूको प्रयोग नगनु्फहोस्, हकनकधी हयनधीहरूको प्रयोगले 
केहह व्यक्क्तहरूमा अचानक हमगगीको आक्रमण हन सक्छ ।  यहद त्यसो गन्फ सकु्हन् भने पहन, कमसेकम 
महोत्सवमा हवहभन् सथानमा सो बारेमा जानकारधी चाहहुँ प्रदान गररहदनुहोला ।

१४.  अन्य जानकारधी

• महोत्सवले प्रदान गनने अन्य उपयोगधी जानकारधीहरूको समावेश गनु्फहोस् - जसै् हवश्ाम कोठा वा 
एकान्त कोठाको उपलब्धता (अहटजम भएका व्यक्क्तहरूको लागधी)
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आगामधी बाटो

आफनो हटममा ्छलरल गनु्फहोस

• महोत्सव र पहुँचयुक्तताको बारेमा ्छलरल गन्फको लाहग समय तोकु्होस्
• महोत्सवको वेबसाईट चलाउने, ग्ाहक सेवा प्रहतहनहि वा काय्फक्रम सथलको व्यवसथापन टोलधीका 

सदस्हरूलाई ्छलरलमा समावेश गनु्फहोस्
• यो पुक्स्कालाई ्छलरलको एजेन्ा बनाउन सहकन्छ

महोत्सवको वेबसाईटमा पहुँच सम्बन्धी जानकारधी हदने हनिा्फररत पृष्ठ बनाउनुहोस्

• यस पृष्ठलाई पहुँच सम्बन्धी जानकारधी भनेर नाम हदन सहकन्छ। साथै अन्तराहटिट् य रूपमा नै प्रयोग 
गरधीने क्हिलहचयरको हचन्हलाई पहन सुँलग्न गन्फ सहकन्छ- जसै्ैः 

• प्राय सोहिने प्रश्नहरूको लामो सुचधीमा कतै यसलाई सुँलग्न गनु्फको सट्ा, पहुँचको लाहग ्ुछटै् पृष्ठ नै 
बनाउनुहोस् भने् हाम्ो सुझाव ्छ । 

Attitude is Everything लाई सम्पक्फ  गन्फका लाहग, ईमेल पठाउनुहोस् :
info@attitudeiseverything.org.uk
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