KABUURANG ULAT
Konsultasyon sa Batas ng Paggagamit
Mensahe ng Ministro
Nais kong pasalamatan ang 7,000 British Columbians na nagbigay ng kanilang komentaryo at
puna sa aming kamakailang konsultasyon sa iminumungkahing batas sa paggagamit. Nagsagawa
kami ng konsultasyon sa publiko sa prinsipyo ng United Nations na 'wala tungkol sa amin, nang
wala kami.'
Sa napakahabang panahon, narinig ko mula sa mga taong may mga kapansanan na
nakakaramdam na inalis sila sa mga patakaran na hindi epektibo dahil hindi ito'y binuo ng isang
paningin sa paggagamit. Sa panahon ng konsultasyon, nagkaroon ako ng pribilehiyo na dumalo
sa 10 mga pulong ng komunidad sa paligid ng lalawigan at isang bahay-pamahalaan na
nakakompyuter (virtual townhall). Ang pinaka unang alalahanin na narinig ko sa mga
pagpupulong na ito ay ang pangangailangan na lampasan ang simpleng pag-aaral at pataasin
ang kamalayan tungkol sa mga taong may kapansanan at lumikha ng isang inklusibong kultura
kung saan ang mga hadlang ay tinanggal, at ang lahat ay nakakaramdam na malugod na
tinatanggap.
Mayroong higit sa 926,000 British Columbians na may ilang mga anyo ng kapansanan - na
kumakatawan sa halos 25% ng populasyon (2017). Habang ang ating populasyon ay tumatanda,
ang bilang ng mga taong may kapansanan at ang kalubhaan ng kanilang mga kapansanan ay
malamang na madadagdagan, na nagbibigay diin sa pangangailangan ng British Columbia na
bumuo ng sariling batas sa paggagamit. Kami ay magpapatuloy upang magbuo ng batas para sa
pagpapakilala sa susunod na taon. Ang mga komunentaryo na natanggap sa pamamagitan ng
proseso ng konsultasyon ay napakahalaga sa paghugis ng batas ng B.C.. Ito rin ay kapupunan ng
kamakailang ipinasa na Accessible Canada Act.
Nais kong muling pasalamatan ang lahat na nagbigay ng kanilang mga ideya at komentaryo sa
panahon ng konsultasyon at inaasahang magpapakilala ng batas na maaari nating ipagmalaki.

Shane Simpson
Ministro ng Panlipunang Pagpapaunlad at Pagbabawas ng Kahirapan
(Ministry of Social Development and Poverty Reduction)
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Seksyon 1 – PAGPAPAKILALA
Ang Pamahalaan ng British Columbia ay nakatuon sa pagbuo ng bagong batas sa kakayahang
paggagamit at pagsasama na gagana upang makilala, alisin at iwasan ang mga hadlang na
pumipigil sa buong paglahok ng mga taong may kapansanan sa kanilang mga komunidad. Ang
mga pampublikong konsultasyon sa buong probinsya tungkol sa pagbuo ng iminungkahing
batas ay ginanap sa pagitan ng Setyembre 16 at Nobyembre 29, 2019.
Ang Balangkas para sa Batas sa Paggagamit ng British Columbia [British Columbia Framework
for Accessibility Legislation] ay nagsilbi bilang isang gabay na dokumento para sa mga
pampublikong konsultasyong nito. Ang Balangkas ay nagmumungkahi ng isang modelong
pambatasan na napaliwanagan ng mga prinsipyo sa Kombensyon ng United Nations sa
Karapatan ng Mga Taong may Mga Kapansanan [United Nations Convention on the Rights of
Persons with Disabilities (UNCRPD)] at ng Deklarasyon Ng United Nations sa Mga Karapatan ng
Mga Katutubong Tao [United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples
(UNDRIP)] at kung saan ay umaakma sa Batas sa Paggagamit ng Canada [Accessible Canada Act
(ACA)]. Bilang karagdagan, kinilala ng balangkas ang kahalagahan ng batas batay sa mga
prinsipyo ng pagsasama, kakayahang umangkop, pagkakaiba-iba, pakikipagtulungan at
pagpupunyagi sa sarili.
Ang iminungkahing batas ay gagabay sa pag-unlad, pagsasagawa at pagpapatupad ng mga
pamantayan sa paggagamit at makukuha sa kadalubhasaan at karanasan ng mga taong may
kapansanan. Ang mga pamantayan sa paggagamit ay maaaring masakop ang iba't ibang mga
lugar tulad ng paghahatid ng serbisyo, edukasyon, trabaho, pabahay at ang itinayong
kapaligiran, impormasyon at komunikasyon at transportasyon at aasahan ang pagkakaroon ng
naaangkop na paghahalo ng mga insentibo, pagsunod at mga kagamitan sa pagpapatupad.
Ang mga mamamayan ay hinilingang magbigay ng puna sa iminumungkahing modelo at saklaw
ng batas, mga prinsipyo at mga istruktura ng pamumuno na kinakailangan upang tulungang
matiyak na matutupad ang mga layunin ng batas.
Ang ulat na ito ay nagbubuod ng katugunang natanggap sa pamamagitan ng mga pagpupulong
sa komunidad, malayang pag-uusap sa komunidad, isang bahay-pamahalaan nakakompyuter,
online na talatanungan, mga tawag sa telepono at e-mail.
Ang isang kopya ng online na talatanungan ay nakalakip sa Apendiks 1.
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Sekson 2 – PAGPAPA-AKIT SA MGA BRITISH COLUMBIAN
Paglahok
Libu-libong mga British Columbian ang nagbahagi ng kanilang mga ideya, personal na
karanasan, mga kwento ng mga pagpupunyagi at tagumpay na nabubuhay na may mga
kapansanan at mangasiwa ang mga hadlang sa paggagamit at pagsasama. Ang mga miyembro
ng pamilya at tagasuporta ng mga taong may kapansanan ay nagbahagi din ng kanilang mga
saloobin at ideya para sa isang mas mahusay na B.C.
Ang katugunan ay nagmula sa buong lalawigan at nanggaling mula sa mga taong ng lahat ng
edad. Sa kabuuan, mayroong higit sa 23,700 mga pagbisita sa pagpapa-akit sa paggagamit na
website ng Paggagamit sa pamamagitan ng Pagbabatas sa pagitan ng Setyembre 16 at
Nobyembre 29, 2019.
•

•
•
•
•
•

Halos 500 katao ang dumalo sa 10 mga pulong ng komunidad sa rehiyon na ginanap sa
Prince George, Fort St. John, Terrace, Kamloops, Penticton, Nelson, Comox, Surrey,
Vancouver at Victoria.
6,352 katao ang nagpuno ng talatanungan sa online na may 3,776 na nagpakilala na may
kapansanan
57 katao ang dumalo sa isang bahay-pamahalaan na nakakompyuter
765 mga email at ASL video na mga komentaryo ay naipadala sa
engageaccessibility@gov.bc.ca
37 katao ay tumawag sa libreng tawag na numero ng Ministro
75 independyenteng pag-usap sa komunidad ang suportado sa buong lalawigan

Komite sa Pagkokonsulta ng Konsultasyon sa Batas ng Paggagamit
Upang suportahan ang pakikipag-ugnayan, ang Ministro ng Panlipunang Pagpapaunlad at
Pagbabawas ng Kahirapan (Ministry of Social Development at Poverty Reduction) ay humingi
din ng payo mula sa Accessibility Legislation Consultation Advisory Committee. Itong 14-na
miyembrong komite ay binuo ng mga kinatawan mula sa Barrier Free B.C., B.C. Aboriginal
Network sa Disability Society, B.C. Chamber of Commerce, B.C. Federation of Labour, B.C.
Native Women’s Association, Canadian Mental Health Association – B.C. Chapter,
Communication Assistance para sa Youth and Adults, Council of Senior Citizens’ Organizations
of B.C., Disability Alliance ng B.C., Greater Vancouver Association of the Deaf, Inclusion BC,
Presidents Group, Rick Hansen Foundation, Spinal Cord Injury B.C., Union of B.C. Municipalities.
Ang komite ay tumulong sa pagbigay ng pamumuno at gabay sa panahon ng proseso ng
konsultasyon. Itong mga organisasyon ay nag-alok ng mga payo upang matiyak, hangga’t
maaari, na ang mga boses ng maraming mga British Columbian ay naririnig sa panahon ng
proseso.
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Sekson 3 – MGA PANGUNAHING PAKSA
Bakit Mahalaga ang Batas
Pag-alis ng Mga Hadlang
Sa panahon ng konsultasyon, ibinahagi ng mga tao ang mga kwento tungkol sa mga hamon na
naranasan nila at ang mga hadlang na hinaharap nila araw-araw kabilang ang pisikal, sosyal,
kalikasan, pakikitungo, pinansiyal at komunikasyon at mga kaugnay na impormasyon. Malinaw
sa mga tao na may iba't ibang mga uri ng mga kapansanan at ang kahulugan ng "kapansanan"
ay dapat maging malawak at inklusibo at isasaalang-alang ang buong saklaw ng mga
kapansanan na naranasan ng mga tao - maging sa panandalian, pabugsu-bugso o talamak. Ang
mga taong may kapansanan na hindi nakikita kabilang ang mga may pinsala sa utak, mga taong
may kapansanan sa pag-aaral, ang mga taong nasa espektro ng autism, ay nagpahayag din ng
mga hamon na hinaharap nila na matugunan ang kanilang pangangailangan sa paggagamit.
Mahigit sa 60% ng mga sumagot sa pagsisiyasat ay nagsabi na hinaharap nila ang mga hadlang
sa paggagamit at pagsasama sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang mga hadlang sa
paggagamit ay madalas na napakatinding nakakaapekto sa kakayahan ng mga taong may
kapansanan upang maging mga lubos na kalahok sa kanilang mga komunidad. Narinig namin
ang tungkol sa kahalagahan ng batas na idinisenyo upang matulungan, matukoy at alisin ang
mga hadlang na may pinkamahalagang layunin upang matiyak ang lubos at pantay na
pakikilahok ng lahat ng mga taong may kapansanan.
Inilarawan ng mga tao ang mga positibong benepisyo sa paglikha ng mas malalapitang mga
komunidad para sa lahat kabilang ang mga taong may mga stroller, bata at nakatatanda. Ang
pagtanggal ng mga hadlang at paglikha ng paggagamit para sa lahat ay binigyang diin bilang
isang mahalagang layunin sa paglikha ng isang inklusibong B.C.
“Mayroon akong di-nakikitang mga kapansanan. Lahat ng ginagawa ko ay may hadlang
nguni't dahil walang nakakakita ng aking mga kapansanan, mahirap na makakuha ng
mga kaluwagan."
"Gusto kong makita sa pamahalaang ito na magsimula ng isang pagbabago sa kultura sa
kabataan na ngayon ay nasa paaralan sa paligid ng mga nakatagong mga kapansanan
tulad ng ADHD, pagkabalisa at ilang mga anyo ng mga pisikal na kapansanan tulad ng
mga autoimmune na karamdaman. Bilang isang kultura, ang aming pag-uusap ay
nakatuon sa kung ano ang mga pisikal na hamon ng isang tao (na iyon ay
pangangailangan ng isang rampa ng daanan) nguni't mayroong isang lumalagong
pangangailangan upang may kaluwagan ang neurodiversity [neurolohiyang pagkaiba]
(tulad ng pagkakaroon ng mas tahimik na mga lugar ng trabaho). "
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Pagsulong ng Mga Karapatang Pantao
Ibinahagi ng mga tao ang kahalagahan ng batas sa pagbuo sa mga karapatang pantao ng mga
British Columbian upang matiyak ang paggalang sa likas na dangal ng indibidwal. Malinaw sa
mga kalahok na kritikal para sa mga bagong batas na sumasalamin sa mga pangako na itinakda
sa UNCRPD, ang prinsipyo ng "wala tungkol sa amin, na wala kami" at isulong ang mga
karapatan ng mga taong may kapansanan. Binagyan diin din ng mga kalahok ang kahalagahan
ng pag-ampon ng isang malawak at komprehensibong paraan - ang isa na kumikilala at
tumutugon sa mga indibidwal na pangangailangan at tumutulong upang matiyak na magagamit
ang mga kinakailangang mapagkukunan. Ang kahalagahan ng batas sa pagkilala at pag-alis ng
mga hadlang sa sistematikong paraan sa halip na ang mga hadlang ay tinanggal bilang tugon sa
mga indibidwal na reklamo ay kinilala din bilang isang pangunahing prayoridad ng mga
lumahok.
“Ang United Nations Universal Declaration of Human Rights [ay dapat] dagdagan
bilang isa sa mga komprehensibong piraso ng batas.”
“Dapat magkaroon din ng isang lugar kung saan ang mga taong may kapansanan na
nakakaranas ng diskriminasyon sa lugar ng trabaho ay maaaring makakuha ng
tulong at gabay. . .”
Pagtaguyod ng Pagkamatarungan at Kawalang Kinikilingan
Ang mga taong may kapansanan ay magkakaiba sa pagpapalagay ng kanilang mga karanasan,
pinagmulan at pangangailangan. Ang kahalagahan ng pagsasaalang-alang ng pagkakaiba-iba ng
mga karanasan ng mga tao sa pagbuo ng mga pamantayan at ang kadalubhasaan na dinadala ng
mga taong may kapansanan ay itinampok ng marami sa panahon ng konsultasyon. Ang mga tao
ay nagpahayag na ang kawalang kinikilingan at pagkamatarungan sa pagkaroon ng mga
pagkakataon ay isang pangunahing sangkap ng paggagamit at isang pangunahing bahagi ng
pagsasama.
Sa pamamagitan ng mga kaganapan sa komunidad, pinag-usapan din ng mga kalahok ang
kahalagahan ng pagtiyak na ang mga pagkakaiba sa heograpiya ay isinasaalang-alang kabilang
ang pantay na paggagamit sa mga mapagkukunan. Ang mga kalahok sa nakakompyuter na
bahay pamahalaan ay nagsabi na ang isang malakas na pag-unawa sa pagkakaiba-iba ng mga
taong may mga kapansanan pati na rin ang mga karanasan sa loob ng mga pangkat ay dapat
isaalang-alang sa pagbuo ng batas sa paggagamit. Ang mga kalahok ay nagbanggit na ang mga
indibidwal na may mga kapansanan ay nagmula sa isang malawak na hanay ng mga pinagmulan
at karanasan at ito ay maaaring gampanan sa mga tuntunin ng kanilang pagkaroon sa mga
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pagkakataon. Marami sa mga nakilahok sa mga pagpupulong ng komunidad at/o nagbigay ng
puna sa pamamagitan ng proseso ng konsultasyon ay nagsalita sa kahulugan ng estigma o
panghuhusga na hinaharap nila at ang mga hamon na nilikha nito sa mga tuntunin ng
pagsasama at pakikilahok.
Narinig namin mula sa mga tao ang tungkol sa kahalagahan ng pagsasaalang-alang ng
pagkakaiba-iba ng mga karanasan ng mga tao kapag bumubuo ng mga komite at pagkonsulta
upang matiyak na ang lahat ng mga British Columbian ay may pagkakataon na lumahok sa mga
paraan na makabuluhan sa kanila at mga miyembro ng kanilang pamilya. Kasama dito ang
pagkakaroon ng representasyon mula sa isang malawak na representasyon ng mga indibidwal
at mga organisasyon mula sa buong lalawigan upang ipagpatuloy ang pag-usap at upang
matiyak na naririnig ang mga boses ng mga taong may kapansanan. Ang kahulugan nito ay ang
pagtiyak na ang mga taong may kapansanan mula sa isang malawak na hanay ng mga
kasaysayan at karanasan ay kasama sa pagtulong sa paghugis ng batas at gabay sa
pagpapatupad nito.
Narinig namin na upang makamit ang pantay na pagsasama ang batas ay kailangang magkaroon
ng malawak na kahulugan ng kapansanan. Kinilala ng mga tao ang maraming iba't ibang mga uri
ng mga limitasyon o mga hamon kabilang ang pisikal, pangkaisipan, intelektuwal, pagbibigaymalay, pag-aaral, komunikasyon, at pandamdam pati na rin ang pansamantala, permanente o
pabugsu-bugso. Ang buong saklaw ng mga kapansanan at karanasan ay kailangang isaalangalang kapag binubuo ang batas at mga kaugnay na istruktura ng pamamahala.
“Ang mga taong may kapansanan AY DAPAT ilagay sanasa unahan sa paglilikha at
pagpapatupad ng pagbabago. Ang pagbibigay ng boses sa mga indibidwal na
marginalized [pinanliliit] ay tunay na tanging paraan upang maging inklusibo at
malalapitan. Ang mga taong may kakayahan kahit kailanman ay hindi magkakaroon
ng buong kapasidad na maunawaan ang iba't ibang mga hamon na hinaharap sa
pang-araw-araw. At ang grupong mga indibidwal na may kapansanan ay kailangang
maging sa loob ng mga grupo at magkakaiba din, dahil maraming mga
kumplikadong kadahilanan at pagkakaibasa pangangailangan.”
“Bilang isangpanlahing tao at 1.5 na henerasyon na imigrante ito ay isang
pinakamahalaga sa akin na ang anumang nabuo ay gawin ito sa isang paloob ng
grupong paraan, upang isama ang kasarian, lahi, klase at oryentasyong sekswal
bilang karagdagan sa kakayahan. Ito ay maaaring nangangahulugang nagtatrabaho
sa mga umiiral na komunidad o organisasyon upang magpakita ng pagsasama o
talakayin ang pagbabago.”
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Ano ang Maaring Mukha ng Batas sa Paggagamit
Mga Pamantayang Pag-unlad
Malinaw sa mga British Columbian na ang mga pamantayan ay kinakailangan upang mabuo ng
sama-sama sa pagitan ng mga taong may kapansanan, iba pang mga eksperto at pangunahing
kabakas at kasosyo. Mahigit sa 85% ng mga tao na tumugon sa pagsisiyasat ay nadama na
mahalaga o napakahalaga para sa mga taong may kapansanan na magkaroon ng boses sa
proseso ng batas at pag-unlad ng pamantayan. Narinig namin na ang mga prinsipyo ng
unibersal at agpang na disenyo ay dapat makatulong sa gabay at ipaalam sa pagbuo ng mga
pamantayan sa paggagamit sa mga prinsipyo ng unibersal na disenyo ng pagtulong upang
matiyak na ang istraktura ng binuong kapaligiran ay maaaring malapitan at magamit sa
pinakadulo hangga't maaari ng maraming tao hangga't maaari anuman ang kanilang edad o
kakayahan. Narinig din namin mula sa mga tao sa buong lalawigan tungkol sa kahalagahan ng
pagtiyak na ang mga taong may kapansanan ay kasangkot sa pagbuo ng mga pamantayan.
Iminungkahi ng Balangkas para sa Paggagamit ng Batas [Framework for the Accessibility
Legislation] na ang mga pamantayan sa paggagamit ay maaaring mabuo sa iba't ibang mga
lugar kabilang ang:
•

•

Ang paghahatid ng serbisyo tulad ng mga serbisyo sa kalusugan, serbisyo sa mamimili,
edukasyon at retail. Napansin ng maraming mga tao na ito ay isang malaking kategorya
at na maaaring gumana ito nang mas epektibo kung paghati-hatiin ito sa mga
natatanging lugar na pinagtutuunan. Halimbawa, iminumungkahi ng ilang mga kalahok
na maaaring maging kapaki-pakinabang na magkaroon ng isang hiwalay na lugar na
nakatuon sa kalusugan at edukasyon. Sa loob ng lugar sa paghahatid ng serbisyo, ang
mga kalahok ay nagbanggit din na ang pagsasanay para sa mga kawani na nakikibahagi
sa paghahatid ng serbisyo ay dapat isaalang-alang upang makatulong na matiyak ang
positibong komunikasyon at pag-alis ng mga hadlang. Binigyang diin din ng mga tao ang
kahalagahan ng pagtiyak ng mga kaganapan sa publiko na maihatid sa isang
napupuntahan na paraan.
Trabaho kabilang ang pag-eempleyo at pagpapanatili. • Sa panahon ng proseso ng
konsultasyon nabanggit ng mga tao na ang paglapit sa trabaho ay mahalaga sa
pagsasama at ang naaangkop na mga oportunidad sa pagtatrabaho ay kinakailangan
upang matiyak na ang mga taong may kapansanan ay magkaroon ng mga uring trabaho
at mga pagkakataon na sinasamantala ang kanilang mga kasanayan, talento at
kakayahan at makabuluhan sa kanila. Maraming mga taong may kapansanan ay
inilarawan ang mga paghihirap na magkaroon ang mga pagkakataon para sa
makabuluhang trabaho pati na rin inilarawan ang mga paghihirap sa pagkaroon ng mga
kaluwagan na kailangan nila sa lugar ng trabaho upang matiyak ang kanilang tagumpay.
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•

•

Inilarawan din ng mga tao ang kahalagahan ng kakayahang umangkop sa mga tuntunin
ng iba't ibang mga potensyal na pag-aayos na idinisenyo upang matugunan ang mga
pangangailangan ng indibidwal at ng negosyo kabilang ang mga tagapag-empleyo na
isinasaalang-alang ang mga pagpipilian sa part-time, pag-ukit ng trabaho (muling
pagtatalaga ng ilang mga aspeto ng isang trabaho sa pagbabago o paglikha ng isang
bagong trabaho para sa isang taong may kapansanan).
Itinayong kapaligiran tulad ng mga pasukan, parke, bangketa, at paradahan. Maraming
talakayan tungkol sa hindi paggagamit ng itinayong kapaligiran. Inilarawan ng mga tao
ang "mga pagbawas sa kurbada" na hindi nakahanay sa bangketa, mga rampa na
humahantong sa mga pintuan nang walang awtomatikong mga panbukas pati na rin ang
paggagamit na mga banyo na hindi magamit. Binigyang diin ng mga tao ang kahalagahan
ng pagtatrabaho upang alisin ang mga hadlang at sa paglikha ng pantay na paggagamit
ng mga lugar upang matiyak na maaari silang magamit ng lahat. Ang mga kalahok ay
pinag-usapan ang lahat ng iba't ibang mga aspeto ng paggagamit kabilang ang
kahalagahan ng patuloy na pagpapanatili, paglagay ng senyas at pati na rin ang
paghanap ng daanan at panloob na disenyo. Ang mga tao ay nagbahagi ng mga kwento
ng mga muwebles na lumikha ng mga hadlang sa mga mapupuntahang mga lugar at
magagamit na mga banyo na naharang ng mga kagamitan sa pagpapanatili. Ibinahagi din
ng mga tao ang kanilang kahirapan sa paghahanap ng abot-kayang naaangkop na
magagamit na pabahay. Ang madaling magagamit na paradahan ay isang isyu na
madalas na kinilala kapwa sa mga tuntunin ng kalidad at kalikasan ng mga lugar na
magagamit pati na rin ang pangangailangan para sa mas mahusay na pagpapatupad.
Impormasyon at komunikasyon halimbawa ang mga website, mga nalimbag na
materyales, impormasyong pang-emerhensiya. Sa maraming mga kaganapang
konsultasyon, ibinahagi ng mga tao ang kanilang pagkabigo sa pagkuha ng impormasyon
at ang katotohanan na maraming mga website ay hindi mapuntahan. Ito ay lumikha ng
mga hadlang para sa maraming mga taong may kapansanan sa mga tuntunin ng kanilang
pagkuha ng impormasyon at mga serbisyo. Nabanggit din ng mga tao ang kahalagahan
ng pagkakaroon ng impormasyon na magagamit sa isang hanay ng mga ayos upang
matiyak ang paggagamit ng lahat ng mga gumagamit. Halimbawa, ang mga gumagamit
ng ASL ay nagbigay ng isang pananaw sa mga paghihirap na hinaharap nila sa pagkaroon
ng mga tagasalin wika at pagkakaroon ng impormasyon sa ASL. Gayundin ang mga taong
bulag ay nagsalita sa kahalagahan ng pagkakaroon ng paggagamit sa impormasyon sa
braille o sa isang magagamit na word format. Ang pagiging kumplikado ng impormasyon
ay itinampok din bilang hadlang para sa ilang mga kalahok sa ilang mga pagpupulong sa
komunidad na nagmumungkahi na mayroong pangangailangan ng karagdagang mga
mapagkukunan upang suportahan ang mga tao na makakuha ng impormasyon at
serbisyo na kailangan nila.
9

KABUURANG ULAT
Konsultasyon sa Batas ng Paggagamit
•

Transportasyon halimbawa mga bus, mga lantsang pantawid sa ilog at mga taksi.
Nagsalita ang mga tao sa kahalagahan ng paggagamit ng mga serbisyo sa transportasyon
at ibinahagi ang kanilang pagkabigo sa hindi makuha ang mga serbisyo na kailangan nila.
Kasama dito ang pangangailangan para sa pagsasanay ng mga kawani pati na rin ang
pangangailangan upang maglaan nang maaga upang magkaroon ng mga serbisyo na
kailangan nila. Pinag-usapan din ng mga tao ang kahalagahan ng paggagamit sa
transportasyon kapwa sa mga tuntunin ng pagpunta sa mga mahahalagang tipanan at
serbisyo pati na rin sa kahalagahang ginagampanan ang paggagamit ng transportasyon
sa pagsusulong at pagpapagana ng tunay na pagsasama. Maraming mga kalahok ay
nagbigay diin sa kahalagahan ng pagsasanay, mga tagapagbigay ng transportasyon
upang sila ay ligtas na makakuha ng mga wheelchair o suportahan ang mga indibidwal
na may mga hadlang sa komunikasyon.

Karamihan sa mga tao (87%) na tumugon sa pagsisiyasat ay nagsabi na ang lahat ng limang mga
bahagi na ito ay mahalaga.
“Ang mga indibidwal na may mga pangkaisipang kapansanan at mga nakatatanda
ay madalas na hinihilingan na magbigay ng impormasyon o humingi ng
impormasyon sa on-line na hindi palaging magagamit dahil sa mga hadlang sa
paggamit ng teknolohiya. Lalo na itong isang isyu kapag sinusubukan mong
magkaroon ng paggagamit ng komunikasyon sa pangangalagang pangkalusugan.”
“Ang pagpapasimple ng mga kaluwagan tulad ng pangangailangan ng isang
tagasalin-wika o pantulong na aparato upang maisama sa lugar ng trabaho o upang
makakuha ng mga serbisyo. Mas kaunting hakbang na madadaanan, mas maayos
ang mga proseso upang makuha kung ano ang kinakailangan.”
“Ang mga pindutan ng elebeytor ay dapat na mas mababa upang maabot ng mga
gumagamit ng wheelchair at may braille para sa mga kapansanan sa paningin.”
“Sa pakiramdam ko ang edukasyon ay hindi dapat pagsamahin sa ibang kategorya.
Napakahalaga ang edukasyon sa paggagamit na idinisenyo upang matulungan ang
mga nahihirapan na mga mag-aaral. Nagtatakda ito ng yugto para sa mga bata na
lumaki sa may sapat na gulang na maaaring gumana nang malaya.”
Pamumuno
Lahat ng mga taong may kapansanan, mga samahan ng serbisyo at mga negosyo ay nagbigay
diin sa kahalagahan ng pagkakaroon ng isa lamang puntong pakikipag-ugnayan para sa mga
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tanong, mga katanungan at reklamo tungkol sa batas. Ang pangangailangan para sa
pangangasiwa ng batas ay binigyang diin sa nakakompyuter na bahay pamahalaan pati na rin sa
mga personal na kaganapang konsultasyon. Binigyang diin ng mga kalahok na ang anumang
istraktura ng pamamahala ay dapat makuha sa kadalubhasaan at isama ang mga taong
namumuhay na may karanasan ng mga kapansanan. Kabilang dito ang pagtiyak na ang mga
taong may magkakaibang hanay ng karanasan at iba't ibang uri ng mga kapansanan ay lumahok
sa pagbuo ng mga pamantayan upang suportahan ang pagsasama.
“Kailangan namin ng isang sentralisadong grupo upang magbigay ng pangangasiwa,
pamamahala at gabay, at ang pangkat ay DAPAT MAGING maayos na maglagay ng
mga kawani at pinondohan. Hindi mo maaasahan na sumunod kami sa mga
pamantayan ng paggagamit at mga patnubay kung ang mga suporta ay wala sa
lugar upang matulungan kaming matugunan ang mga hamon sa pag-angat kapag
naganap ang mga ito - at lagi sila ay nangyayari.”
“Kailangang magkaroon ng magkakaibang representasyon sa antas ng paggawa ng
desisyon.”
Pagsunod, pagpatupad at mga insentibo
Sa panahon ng proseso ng pakikipag-ugnay, narinig namin ang tungkol sa kahalagahan ng
pagtiyak na maipatupad ang batas. Nakarinig kami ng maraming magagandang ideya tungkol sa
kung paano hikayatin at suportahan ang mga indibidwal at organisasyon kabilang ang mga
ideya tungkol sa uri ng mga mekanismo ng pagpapatupad. Ang mga ideya para sa mga
potensyal na insentibo at panukala ay kasama ang mga insentibo sa buwis o mga sentro ng
mapagkukunan kung saan makakakuha ng mga indibidwal at organisasyon ang naaangkop na
impormasyon at suporta. Nagkaroon din ng mahahalagang talakayan tungkol sa mga posibleng
programa ng pagsasanay o mga programa ng sertipikasyon pati na rin ang mga saloobin tungkol
sa mga paraan upang mabuo ang pinakamahusay na kasanayan at nangungunang kasanayan sa
loob ng pamahalaan.
Sa mahigit sa tatlong-sangkapat ng mga sumasagot sa pagsisiyasat ay nagsabi na ang mga
programa sa pagpopondo upang suportahan ang paggagamit ay dapat ipakilala upang
suportahan ang pagsunod sa bagong batas sa paggagamit. Ang mga sumagot ng pagsisiyasat ay
niraranggo ang kahalagahan ng mga mungkahi para sa pagsunod sa sumusunod na
pagkakasunud-sunod:
1. Pagpopondo ng mga programa upang mapabuti ang kakayahang paggagamit (77% ng
mga sumagot)
2. Paglikha ng suporta, pagsasanay, at/o mga mapagkukunan para sa mga organisasyon
(67% ng mga sumagot)
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3.
4.
5.
6.

Mga inspeksyon sa paggagamit (63% ng mga sumagot)
Mga plano sa paggagamit at ulat ng pag-unlad (58% ng mga sumagot)
Mga parusang pananalapi (43% ng mga sumagot)
Paglikha ng mga parangal sa paggagamit para sa mga tao at organisasyon (39% ng mga
sumagot)

Sa panahon ng mga pagpupulong ng personal na pagkonsulta, narinig namin ang tungkol sa
pangangailangan ng bagong batas sa paggagamit upang magbigay ng suporta, pagsasanay,
edukasyon at kamalayan ng publiko upang makatulong na lumikha ng isang kultura ng
pagsasama. Narinig din namin ang tungkol sa kahirapan ng pagpapatupad ng mga kasalukuyang
batas at ilan sa mga hamon na nilikha nito para sa mga taong may kapansanan. Ang mga tao ay
nagbahagi ng kanilang mga personal na kwento tungkol sa uri ng estigma at paghatol na
hinaharap nila pati na rin ang mga hamon na naranasan nila sa paggalang sa kanilang mga
karapatan. Kasama dito ang lahat mula sa paggagamit hanggang sa trabaho at iba pang mga
oportunidad sa pamamagitan ng mga butas sa kasalukuyang balangkas ng pambatasan sa
paligid ng paggagamit ng paradahan.
“Isang inaprubahang sertipikasyon sa paggagamit/pagiging kasapi para sa mga
organisasyon/kumpanya na sumali sa pagtataguyod ng higit sa pinakamababang
pamantayan, tulad ng sertipikasyon ng CORIA ng WorksafeBC. Ang pagiging kasapi
ay maaaring isang kalamangan o kinakailangan kapag nag-aplay para sa
pagpopondo, pagkakamit ng mga kontrata, o paghahanap ng mga permit.”
“Ang bagong batas ay kailangang magkaroon ng kapangyarihan at awtoridad para
sundin ng mga tao.”
“Tiyakin na ang batas ay suportado ng makatuwirang aksyon sa pagpapatupad para
sa hindi pagsunod. Kailangang mayroong isang balangkas upang may pananagutan
ang mga organisasyon sa hindi pagtupad sa mga iniaatas na mga kinakailangang
paggagamit mula sa unang araw. Magsisimula ito sa edukasyon at mga
pagkakataon upang ayusin ang isyu, nguni't dapat itong mabilis na magpatuloy sa
pagpapatupad/mga parusa para sa hindi pagsunod. Ang mga parusa sa pananalapi
ay nararapat sa pagpapalagay kung ano ang nasa panganib sa pagiging hindi
pagsunod (pagbubukod).”
Pagbabago ng Kultura
Sa panahon ng proseso ng pakikipag-ugnay narinig namin na ang batas ay kailangang maging
isang mahalagang bahagi ng isang mas malawak na estratehiya sa paggagamit at ang layunin ay
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upang makatulong na maisakatuparan at suportahan ang pagbabago ng kultura. Ang mga tao ay
nagbahagi ng kanilang mga ideya tungkol sa mga uri ng mga batas na kinakailangan upang
suportahan ang isang kultura ng pagsasama.
Edukasyon at pagbubuo ng kamalayan
Ang edukasyon at kamalayan ay binigyang diin bilang isang mahalagang bahagi ng isang mas
malawak na daang patungo sa paggagamit at pagsasama. Kasama sa mga mungkahi upang
matulungan upang mabuo ang pagdagdag ng kamalayan at pang-unawa ay ang:
• Pagdaragdag na makita ang mga taong may kapansanan sa media
• Mga kampanya sa publikong edukasyon
• Pagtiyak na ang mga taong may kapansanan ay makikita sa mga prayoridad ng
pamahalaan at may mga pagkakataon na makilahok sa pagbuo ng batas;
• Pag-unlad ng mga naka-target na programa sa edukasyon at pagsasanay para sa iba't
ibang mga propesyon na nagbibigay serbisyo sa publiko
• Pagtiyak ng mga pagkakataon para sa pagsasama-sama sa mga programa ng edukasyon
ng mga paaralan at unibersidad
• Pagdiwang ng mga kampeon sa paggagamit
• Pagsasanay sa empatiya at pagiging sensitibo
“Maraming mga kapansanan ay hindi nakikita. Mga programa ng pampublikong
edukasyon upang mabago ang mga saloobin. Mayroong isang estigma laban sa
pagiging baldado na nakikita kami bilang isang sagabal sa mga nagbabayad ng
buwis lalo na kung ang mga ito ay hindi nakikita.”
“Kailangang magkaroon ng pagbabago sa kultura na nagsisimula sa pamahalaan.”
Pagsasama – lampas sa paggagamit
Sa buong B.C., binigyang diin ng mga tao ang pangangailangan na higit sa pag-alis lamang ng
mga hadlang upang lumikha ng makabuluhang pagsasama. Binigyang diin ng mga tao ang
kahalagahan ng unibersal na disenyo ng mga pampublikong espasyo pati na rin ang pag-unlad
ng mga programang pangkultura at mga aktibidad sa palakasan at libangan na makakatulong
upang maitaguyod at suportahan ang isang tunay na kultura ng pagsasama at ang tulong iyon
upang matiyak na ang ating mga komunidad ay malalapitan ng lahat.
“Hindi ko nais na ang mga tao ay patuloy na maging inspirado at magulat na
nakikilahok ako sa mga normal na gawain. Itaguyod ang mga para i-sports o mga
sapalaran ng sining.”
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“Ito ay tungkol sa pagbabago ng ating kultura upang maisama ang mga taong may
mga hamon sa kakayahang paggamit bilang bahagi ng pangunahing grupo, hindi
bilang isang karagdagan.”
Pamumuno ng pamahalaan ang daan
Ibinahagi ng mga tao na ang pamahalaan ay dapat mamuno sa daang paglilikha ng isang
kulturang pagsasama at dapat bumuo ng mga estratehiya sa kakayahang paggagamit at
pagsasama sa trabaho. Sa panahon ng konsultasyon, ibinahagi ng mga tao ang kahalagahan ng
mga serbisyo ng pamahalaan at ang paggagamit ng impormasyon. Inilarawan ng mga tao ang
kahalagahan ng pag-alis ng mga pisikal na hadlang sa mga tanggapan ng pamahalaan at
pagtitiyak na nauunawaan ng mga kawani ng BC Public Service ang paggagamit at may
kaalaman sa mga naaangkop na suporta. Binigyang diin din ng mga tao ang kahalagahan ng
pagpatuloy sa pakikipagtulungan sa mga pangunahing kabakas ng komunidad at mga kasosyo
sa isang paraan na kinikilala at sumasalamin ng isang pangako sa ideya ng "wala tungkol sa
amin, na wala kami".
“Sa aking palagay, kailangang ang pagbabago ay nagmumula sa tuktok. Halimbawa,
kamakailan lamang ako ay nasa aking lokal na emergency room at walang lugar
para sa isang gumagamit ng wheelchair upang makaposisyon nang hindi
humahadlang sa trapiko. Walang mga upuan ang maaaring ilipat dahil nakapako sila
sa dingding. Ipinakita lamang sa akin kung paano ang pamahalaan ay nabigay ng
mga pasilidad na hindi magagamit, kung kaya hindi kataka-taka na mayroon pa ring
mga hamon sa mga pasilidad ng pribadong sektor.”
“Nais ko rin na ang pamahalaan ay gumawang pagsisikap upang madagdagan ang
mga oportunidad sa trabaho para sa mga taong may kapansanan. Ako ay
nahihirapang makahanap ng isang oportunidad sa pagtatrabaho sa nakaraang
limang taon sa kabila ng pagkakaroon ng isang digri at isang post bac. na diploma.”
Pagkakapareho sa buong mga hurisdiksyon
Binigyang diin ng mga tao ang kahalagahan ng pakikipagtulungan sa paglikha ng paggagamit.
Narinig namin na ang lahat ng mga ministro ng pamahalaang panlalawigan ay kailangang
magtulungan, pati na rin ang pakikipagtulungan sa mga kasosyo sa pederal at munisipalidad,
upang gawin na ang B.C. ay malalapitan. Ibinahagi sa amin ng mga tao ang kanilang kagalakan
sa pagkakaroon ng panlalawigang batas upang makadagdag sa mga pederal na pagsisikap
(Accessible Canada Act) upang maisulong ang pagsasama at paggagamit.
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“Pagkakaisa ng batas. Ang batas ng panlalawigan at munisipalidad ay hindi dapat
lituhin ang mga pamantayan sa paggamit (hal,, ang Strata Act, mga tuntunin ng
paradahan ng munisipyo).”

Seksyon 4 MGA SUSUNOD NA HAKBANG/KONKLUSYON
Sa pamamagitan ng maraming mga pagpupulong, personal at virtual (sa kompyuter), pati na rin
ang puna na natanggap mula sa independyenteng mga pag-uusap sa komunidad, narinig namin
na malakas na sinusuportahan ng British Columbians ang pagbuo ng batas sa paggagamit tulad
ng nakabalangkas sa Framework for the Accessibility Legislation. Narinig din namin na marami
pang kailangang gawin upang makarating sa isang lalawigan na nabibilang ang lahat ng tao. Nais
naming pasalamatan ang lahat sa paglaon ng oras upang lumahok at pagbabahagi ng kanilang
mga ideya, pagnanasa at pangako. Mangangailangan man ito ng higit na edukasyon at
kamalayan tungkol sa mga hamon na hinaharap ng mga taong may kapansanan, o ang
pangangailangan ng higit na pagsasama at unibersal na disenyo sa paraang pinaplano namin
ang ating mga komunidad o sa paraan na naihatid ng mga serbisyo, ang mga ideya at puna ay
napakahalaga. Upang gawin itong isang katotohanan gayunpaman bilang isang Lalawigan dapat
nating ipagpatuloy ang paggawa patungo sa pagbuo at pag-ampon ng mga nangungunang
kasanayan sa mga lugar ng trabaho, transportasyon, pabahay, pangangalaga sa kalusugan,
edukasyon, ang binuo na kapaligiran pati na rin sa lugar ng paghahatid ng serbisyo (publiko at
pribado).
Ang kontribusyon at puna na aming narinig sa pamamagitan ng pampublikong konsultasyon ay
isasaalang-alang ng Pamahalaan ng B.C. at makakatulong na ibatid ang pagbuo ng bagong batas
sa paggagamit. Gayundin, ang Pamahalaan ng B.C. ay patuloy na makikipag-ugnayan sa mga
taong may kapansanan, mga lokal na pamahalaan, Katutubong mamamayan at pangunahing
grupo ng mga kasosyo at organisasyon sa pagbuo ng mga pamantayan at kasunod na mga
tuntunin.
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APENDIKS 1 – Batas sa Paggagamit –Online na Palatanungan
1. Ikaw ba ay nakaharap sa mga hadlang sa paggagamit at pagsasama sa iyong pang-arawaraw na pamumuhay? [isa ang piliin]
• Oo
• May isang taong malapit sa akin na nakaharap sa mga hadlang nang regular.
• Hindi
• Hindi sigurado
1a. Opsyonal: Sa ilang mga pangungusap, mangyaring ilarawan ang iyong mga karanasan sa
paggagamit at pagsasama. Mangyaring huwag isama ang anumang impormasyon na
makikilala ka o ang ibang mga tao. [1000 titik buksan ang tekstong kahon]

2. Ang lalawigan ng British Columbia ay bumubuo ng bagong batas sa paggagamit na
magpapahintulot sa paglikha ng mga pamantayan sa paggagamit . Ang mga pamantayang ito
ay maaaring masakop ang iba't ibang mga lugar kabilang ang:
•
•
•
•
•

Paghahatid ng serbisyo (hal. serbisyo sa kalusugan, serbisyo sa mamimili, edukasyon)
Trabaho (hal. Ang pag-empleyo at pagpapanatili)
Pisikal na kapaligiran (hal. Ang mga daanang pasukan, parke, bangketa, paradahan)
Impormasyon at komunikasyon (hal. mga website, mga nalimbag na materyales,
impormasyong pang-emerhensiya)
Transportasyon (hal. bus, mga lantsang pantawid, mga taksi)

Mangyaring ayusin ang mga lugar na ito sa mga tuntunin ng kanilang kahalagahan sa iyo o
malapit sa iyo. [Marka, ang sukatan ng tugon - Hindi lahat Mahalaga hanggang sa
Napakahalaga]

2a. Opsyonal: Mayroon bang iba pang mga lugar ng paggagamit at pagsasama na mahalaga sa
iyo? Mangyaring sabihin sa amin ng higit pa. [500 titik buksan ang tekstong kahon]

3. Sa mga pagpipilian sa ibaba, aling mga panukala na sa palagay mo ang dapat ipakilala
upang matiyak na ang mga indibidwal, pampubliko at pribadong organisasyon ay sumunod sa
bagong batas sa paggagamit? Piliin ang lahat na naaangkop. [maraming pagpipilian na sagot i-tsek ang lahat na nalalapat]
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•
•
•
•
•
•
•

Mga plano sa paggagamit, at ulat ng pag-unlad
Mga pananalaping
Mga inspeksyon ng paggagamit
Paglikha ng suporta, pagsasanay, at/o mga mapagkukunan para sa mga organisasyon
Paglikha ng mga parangal sa paggagamit para sa mga tao at mga organisasyon
Pagpopondo ng mga programa upang mapabuti ang paggagamit
Iba pa, mangyaring tukuyin: [1000 titik buksan ang tekstong kahon].

4. Mangyaring ipahiwatig kung gaano kahalaga ang isinasaalang-alang mo ang bawa't isa sa
mga sumusunod upang maging epektibo ang batas na ito: [marka, sukatan ng tugon – Hindi
lahat ay Mahalaga hanggang sa Napakahalaga]
•
•
•

•
•

Talaan ng panahon (hal. Gusto kong mangyari nang mabilis ang bagong batas at mga
pamantayan)
Pagsangkot ng mga taong may kapansanan (hal. Gusto kong magkaroon ng boses ang
mga taong may kapansanan sa prosesong ito ng pagbuo ng batas at pamantayan)
Pagsangkot ng mga organisasyon na sumusuporta sa paggagamit at pagsasama (hal.
Gusto kong ang mga eksperto sa paggagamit at mga organisasyon ng komunidad na
isangguni bilang bahagi nitong prosesong pagbuo ng batas at mga pamantayan)
Pagkakahanay sa batas ng paggagamit at mga pamantayan sa labas ng British Columbia
Mga kagamitan upang suportahan ang pangkalahatang pagbabago ng kultura sa paligid
ng paggagamit

5. Karagdagan sa paglikha ng batas sa paggagamit sa B.C., ano pa ang maaari nating gawin
upang suportahan ang paggagamit sa ating lalawigan? Mayroon ka bang karagdagang mga
komento? [1000 titik buksan ang tekstong kahon]
6. Salamat sa pagkumpleto nitong pagsisiyasat. Sa panahon nitong pampublikong
konsultasyon, ang lalawigan ng B.C. ay mag-aalok ng maraming mga paraan para sa mga
mamamayan upang magbigay ng puna. Ano ang iba pang mga paraan na pinaplano mong
lumahok sa prosesong ito? [maraming pagpipilian na sagot - i-tsek ang lahat na nalalapat]
•
•
•
•
•

Pagdalo sa batas sa paggagamit sa online ng bahay pamahalaan sa kompyuter
Pagdalo ng personal sa pagpupulong ng komunidad sa batas ng paggagamit
Paghahanda ng isang nakasulat na pagsumite ng aking mga kagustuhan at kung paano
nakakaapekto sa akin ang batas na ito
Hindi ako sigurado kung makikilahok pa ako
Hindi ko planong makikilahok pa
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APENDIKS 2 – Listahan ng mga nagsumite
Ang mga pagsusumite ay makukuha sa online sa https://engage.gov.bc.ca/accessibility/writtensubmissions/
Ang mga sumusunod na organisasyon ay gumawa ng pormal na nakasulat na mga pagsusumite
sa panahon ng pampublikong panahon ng konsultasyon:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Amalgamated Transit Union
AODA Alliance
B.C. Government Employees Union
B.C. Housing Management Commission
B.C. Hydro
B.C. Public Service Employee Accessibility Advisory Council
B.C. Schizophrenia Society
B.C. School Trustees Association
B.C. Spinal Cord Injury Network
Beacon Community Services
Broadbent Institute
Canadian Association of Occupational Therapists B.C.
Canadian Federation of the Blind
Canadian Homebuilders Association
Canadian Life and Health Insurance Association
Canadian Mental Health Association B.C.
Canadian National Institute for the Blind
Centre for Accessible Post-Secondary Education Resources B.C.
Community Legal Assistance Society
Douglas College
First Nations Health Authority
Heritage BC
Hidden Mobility Disabilities
Huntington Society
Inclusion B.C
Information Technology Association of Canada and Information Technology Industry
Council
International Collaboration on Repair Discovery
Lyft
March of Dimes Canada/Stroke Recovery Association of B.C.
Multiple Sclerosis Society of Canada
Myalgic Encephalomyelitis and Fibromyalgia Society
National Institute of Disability Management and Research
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nidus
North Shore Advisory Committee on Disability Issues
Presidents Group
Prisoners’ Legal Services
Provincial Resource Centre for the Visually Impaired and the Accessible Resource Centre
B.C.
Realwheels
Rick Hansen Foundation
School District 74
Simon Fraser University Student Society
Surrey Board of Trade
The War Amps
TransLink
Travel For All
Vancity
VocalEye
Voice of the Cerebral Palsied of Greater Vancouver
Wavefront Centre for Communication Accessibility

Ang mga sumusunod na lokal na pamahalaan ay nagsumite:
•
•
•
•

Lungsod ng Vancouver
Lungsod ng Victoria
Unyon ng British Columbia Municipalities (UBCM)
Baranggay ng Cumberland
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APPENDIX 3 – Mga Organisasyon at lokal na mga pamahalaan na nakatanggap ng mga pondo
upang magpunong-abala ng mga malayang mga pag-uusap ng komunidad
Ang mga sumusunod na organisasyon ay nakatanggap ng pondo upang suportahan ang
Malayang Pag-uusap sa Komunidad [Independent Community Conversations] at naghanda ng
mga pagsusumite:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autistics United Canada - Neurodiversity Listening Society
BC Coalition of Guide Dogs/Canadian Council of the Blind
BC People First
BC Poverty Reduction Coalition
Beacon Community Services
Beta Collective/Greater Vancouver Association
Canadian Hard of Hearing Association - BC Chapter
Campbell River and District Association for Community Living
Capilano Students' Union
Chilliwack Society for Community Living
Citizens for Accessible Neighbourhoods (CAN)
Community Connections
Community Council CLBC (Community Living BC)
Coquitlam Public Library
Disability Alliance BC
Embers Eastside Works
Footprints Centre Neil Squire Society and Penticton Indian Band
Fostering Change (First Call BC)
Greater Vancouver Association of The Deaf
Greenwood Board of Trade
Hilary Marks (self advocate)
Independent Living Centre (Vernon)
Individualized Funding Resource Centre Society
Kickstart Disability Arts and Culture
Langley Community Services Society
Lower Similkameen Community Services Society
Lu'ma Native Housing and Health Society
New Westminster and District Labour Council
Mayne Island Assisted Living Society
North Island Metis Association
Okanagan Regional Library
Osoyoos Accessibility Committee
People in Motion (Kelowna)
Pivot Legal Society
Princeton & District Community Services Society
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Richmond Centre for Disability (RCD)
Salt Spring Community Alliance Society
Sooke Region Communities Health Network
Sechelt Public Library
Semiahmoo House Society (Uniti)
Spectrum Society for Community Living
Spring Hawes (sariling tagapagtaguyod)
Square Peg Society
Steps Forward
Ang Disability Foundation
UBC Faculty of Medicine Department of Occupational Science and Occupational Therapy
University of the Fraser Valley Teaching and Learning Centre
University of Victoria Students' Union
Unique Get Together Society
Unity Centre Association for Black Cultures (UCABC)
West End Seniors Network

Ang mga sumusunod na mga lokal na pamahalaan ay nagpunong-abala ng mga malayang paguusap sa komunidad:
•
•
•
•
•

Bayan ng Gibsons
Distrito ng Mackenzie
Lungsod ng Maple Ridge
Lungsod ng Powell River
Lungsod ng Surrey, Pansuportang Serbisyo at Paggagamit
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