
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે                    

 

બ્રમૅ્પટન ટ્રાન્ઝિટ (Brampton Transit) અન ેટ્રાન્સહલે્પ (TransHelp)    એકસસેસસિસિટી ઍપ સાથ ે

ભાગીદારી કરી સમાસિષ્ટતાના ઉદ્દશેન ેટકેો આપ ેછે 

 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારરયો (26 સપ્ટેમ્િર 2019) – જ્યારે ઓક્ટોિરમાાં ઑરટઝમ જાગરૂકતા માસના આોજનનો સમય થયો છે ત્યાર ેમયર પેરટ્રક 

બ્રાઉન (Mayor Patrick Brown) અન ેપીિ પ્ાાંતના પ્મુખ નાન્દો ઇયાસનકા (Nando Iannicca) એ આજે બ્રૅમ્પટન ટ્રાસન્ઝટ 

(Brampton Transit), ટ્રાન્સહેલ્પ (TransHelp) અન ેમૅગ્નસકાર્ડસસ® (MagnusCards®)ની ભાગીદારીની જાહેરાત કરી છે.  

 

મૅગ્નસકાર્ડસસ® (MagnusCards®) એક સનિઃશુલ્ક, રમત સ્િરૂપની એટિેકે ગેસમફાઇડ ઍપ છે જે િપરાશકતાસઓન ેસિસિધ િાઇફ સસ્કલ્સ 

શીખિિા માટ ેમદદરૂપ થતી કાડસ ડેક્સ તરીકે ઓળખાતી ડાઉનિોડ થઈ શકે એવી માર્સદન્શકાઓ માિફત માળખાયુક્ત, ઉત્તરોત્તર માગસદશસન પૂરાં 

પાડ ેછે.  

 

બ્રૅમ્પટન ટ્રાન્ઝિટ (Brampton Transit) પાસ ેડાઉનિોડ કરી શકાય એિા સાત કાડસ ડેક્સ ઉપિબ્ધ છે. ભાડા અને PRESTO (Fares 

and PRESTO), તમારી સફર ગોઠિો (Planning Your Trip), કેિી રીતે િસમાાં મુસાફરી કરિી (How to Ride the Bus), િસો 

કેિી રીતે િદિિી (How to Transfer Buses), તમારી એસેસસસિસિટી રડિાઇસથી િસમાાં કેિી રીતે મુસાફરી કરિી (Riding the Bus 

with Your Accessibility Device), સરુસિત રીતે મુસાફરી કરિી (Riding Safely) અન ેઅદ્યતન રહેિુાં (Staying Up To 

Date).  

 

ટ્રાઝસહલે્પ (TransHelp) પાસ ેડાઉનિોડ કરી શકાય એિા છ કાડસ ડેક્સ ઉપિબ્ધ છે. કિેી રીતે સફર િુક કરિી (How to Book a Trip), 

તમારી સફર માટ ેકેિી રીતે ચુકિણી કિી શકાય (How to Pay for Your Trip), પીિની સીમાપારનો પ્િાસ (Travelling Beyond 

Peel’s Borders), અન ેટેક્સી સ્રીપ કેિી રીતે ખરીદિી અન ેિાપરિી (How to Buy and Use Taxi Scrip).  

 

બ્રૅમ્પટન ટ્રાન્ઝિટ (Brampton Transit)ના 2019 કસ્ટમર ચાટસરમાાં રેખાાંરકત થયું   છે તે અનુસાિ ન્સટી ન્વન્શષ્ટ જ્ઞાનાત્મક જરૂરિયાતો 

ધિાવતા લોકો તમેજ જેઓ બ્રૅમ્પટન ટ્રાન્ઝિટ (Brampton Transit) સસસ્ટમ માટ ેનિા છે તેઓ માટ ેવ્યાપક માસહતી ઊભી કરિા અન ેતેન ે

સિતરરત કરિા માટ ેપ્સતિદ્ધ છે. આ સીમાસચહ્નરૂપ ભાગીદારી બ્રમૅ્પટનન ેએક ગ્રીન ન્સટી બનાવવા અન ેપીલને જીવનભિ સાથ આપનાિ 

સમાજ બનાવવા, જ્યાાં િોકો પોતાના જીિનનાાં દરેક તિક્ક ેસિકાસ કર,ે તે તરફ પગિાાં માાંડતો મહત્ત્િપરૂ્સ પ્યાસ છે. 

 

અહીં વધ ુજાણકાિી મેળવો www.bramptontransit.com.  

 

 

http://www.bramptontransit.com/


 

 

અવતિણો 

“બ્રૅમ્પટન ગ્રીન ન્સટી છે અન ેઅમ ેસુર્મ ટ્રાન્ઝિટ ન્સસ્ટમ આપવા પ્રન્તબદ્ધ છીએ. તમેા  સામેલ છે ક ેદિેક વ્યન્ક્ત ટ્રાન્ઝિટનો ઉપયોર્ કિવાની 

સમાન તક મેળવે એવી પરિન્સ્થન્તઓ ઊભી કિવી. મૅગ્નસકાર્ડસસ® (MagnusCards®) એક વ્યાપક ઍપ છે જે િહેવાસીઓને અન ે

મુઆકાતીઓને સિળ પહોંચ પૂિી પાડશે જેઓ માટે બ્રમૅ્પટન અન ેપીલમા  ટ્રાન્ઝિટનો ઉપયોર્ કિવો પડકાિરૂપ હોય." 

- મેયિ પેરટ્રક બ્રાઉન (Mayor Patrick Brown) 

"િહેવાસીઓની જરૂરિયાતો ન્ભઝન હોય છે તથેી આપણી મદદ પણ વ્યાપક જ હોવી જોઇશ.ે અમ ેએવી એક પહેલ માટે સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

સાથે ભાર્ીદાિી કિી િહ્યા છે તેનો અમને આન દ છે ક ેજે તમામ લોકો માટે પ્રવાસના ન્વકલ્પો વધાિશ ેઅન ેિહવેાસીઓ વધુ સ્વત ત્ર િહેશે." 

- પીલ રિજનલ ચેિ નાઝદો ઇયાન્નકા 

”મૅગ્નસકાર્ડસસ® (MagnusCards®) મુસાફિનો જાહેિ પરિવહનમા  તમેનો અનભુવ વધુ સુખદ બનાવે છે. અમે રિજન ઓફ પીલ સાથે આ 

સુર્મ અને વ્યાપક પહેલ પિ કાયસ કયુું છે અને અમને આપણા શહેિ માટ ેબ્રૅમ્પટન ટ્રાન્ઝિટ (Brampton Transit) માટનેી સિળ 

માર્સદર્શસકાઓ પ્રસ્તુત કિતા ર્ૌિવની લાર્ણી થાય છે." 

- એલેક્સ ન્મલોજેન્વક, જનિલ મેનજેિ, બ્રૅમ્પટન ટ્રાન્ઝિટ 

-30- 

કનૅડેાના સૌથી ઝડપી સિકાસ કરતા શહરેો પકૈી એક તરીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 650,000 િોકો િસ ેછે અન ેતમાાં 70,000 વ્યાપારો છે. અમે જે કઈ કરીએ છીએ તેનો હાદસ 

છે િોકો. અમને ઊજાસ મળે છે અમારા સિસિધ સમાજોમાાંથી, અમ ેરોકાર્ માટે આકષર્નુાં કેન્ર છીએ અને અમે તકસનકી અને પયાસિરર્ીય નસિનતા તરફ દોરી જતા 

પ્િાસનુાં નેતૃત્િ કરીએ છીએ. અમારી ભાગીદારી એિા સનરોગી શહેરના સિકાસ માટે છે જે સુરસિત, ટકાઉ અને સફળ હોય. અમારી સાથે Twitter, Facebook, 

અને Instagram પર જોડાિ. અહીં િધ ુજાર્કારી મેળિો www.brampton.ca. 

 

 

 

 
ન્મરડયા સ પકસ: 

મોન્નકા દુગ્ર્લ  

કોઓર્ડસનેટિ, ન્મરડયા એઝડ કમ્યુન્નટી એંર્ેજમેઝટ  

વ્યૂહાત્મક સ વાદ   

સીટી ઓફ બૅ્રમ્્ટન 

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
 

 

 

 

ન્મરડયા સ પકસ : 

િેચલ બ્રાઉન 

કમ્યુન્નકેશઝસ સ્પેશ્યાન્લસ્ટ, ટ્રાન્સહેલ્પ (TransHelp)  

905.460.6784 | rachelle.brown@peelregion.ca 

 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
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