
 

 

  

4 ਜੂਨ, 2018       

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਨੇ ਕਸਟਮਰ ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਕੀਤੀ  
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ (Brampton Transit) ਨੇ ਆਪਣ ੇਕਸਟਮਰ ਚਾਰਟਰ (Customer Charter) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਇਹ 
ਇਸ ਬ੍ਾਰੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਤੀ ਇੱਕ ਵਚਨਬੱ੍ਧਤਾ ਹੈ ਜਕ ਇਹ ਸਮੱੁਚੀ ਸੇਵਾ ਕੁਆਜਿਟੀ ਨੂੂੰ  ਜਬ੍ਹਤਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਿਈ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਜਵੱਚ ਵਾਧਾ 
ਕਰਨ ਿਈ ਜਕਵੇਂ ਕੂੰ ਮ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ।  
 

ਕਸਟਮਰ ਚਾਰਟਰ ਜਵੱਚ ਜਦੱਤੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਜਸਟੀ ਦ ੇ2018 ਬ੍ਜਟ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਤੀਜਬ੍ੂੰ ਬ੍ ਹਨ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਟੀਮ ਪੂਰਾ ਸਾਿ 
ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਪਜਹਿਕਦਮੀਆਂ ਬ੍ਾਰੇ ਤਾ਼ਿਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਦੂੰ ਦੇ ਰਜਹਣ, ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੂੰ  ਇਸ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਜਕ ਬ੍ਜਟ ਸਬ੍ੂੰ ਧੀ 
ਵਚਨਬੱ੍ਧਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵੂੰ ਡ ਜਕਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੂੰ  ਪਛਾਣਦੀ ਹੈ। ਚਾਰਟਰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਕਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬ੍ਦੇਹੀ ਦੀ 
ਵਚਨਬੱ੍ਧਤਾ ਨੂੂੰ  ਮ਼ਿਬ੍ੂਤ ਬ੍ਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।  
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੀਆਂ ਵਚਨਬੱ੍ਧਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ online here (ਇੱਥੇ ਔਨਿਾਈਨ) ਸੂਚੀਬੱ੍ਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਜਥਤੀ 
ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇਖਣ ਿਈ ਸੱਦਾ ਜਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  
 

ਚਾਰਟਰ ਨੂੂੰ  ਸਾਿਾਨਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਜਵੇਂ-ਜਜਵੇਂ ਪਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਜਹਿਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਜਵਖੇ, ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਜਕਉਂਜਕ ਰਾਈਡਰਜਸ਼ਪ ਅਤੇ ਮੂੰਗ ਿਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਰਟਰ ਭਰੋਸੇ ਨੂੂੰ  
ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਿ ਜਰਸ਼ਜਤਆਂ ਨੂੂੰ  ਮ਼ਿਬ੍ੂਤ ਬ੍ਣਾਉਣ ਜਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।  
 

ਹਵਾਿੇ: 

 

“ਸਾਡੇ ਜਨਵਾਸੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਕੂੰ ਮ ਅਤੇ ਪਜਰਵਾਰ ਦੇ ਪਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋ਼ਿਾਨਾ ਦੀਆਂ ਵਚਨਬੱ੍ਧਤਾਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਈ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ 

ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਿੋੜ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕੈਨੇਡਾ ਜਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ਼ਿੀ ਨਾਿ ਵਧਣ ਵਾਿੇ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਪਰਦਾਤਾਵਾਂ ਜਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਇਸ 
ਫੀਡਬ੍ੈਕ ਜਕ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਅਨੁਭਵ ਨੂੂੰ  ਿਗਾਤਾਰ ਜਬ੍ਹਤਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਨੂੂੰ  ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੂੰ ਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਸਟਮਰ 
ਚਾਰਟਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਜਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਕ ਅਸੀਂ ਜਕਸ ਤਰਹਾਂ ਿਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਿੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ 
ਕੂੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।” 

- ਮੇਅਰ ਜਿੂੰ ਡਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) 

 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਕਸਟਮਰ ਚਾਰਟਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਤੀ ਇੱਕ ਵਚਨਬੱ੍ਧਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਵੱਚ ਜਜਹੜੇ ਪਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਪਜਹਿਕਦਮੀਆਂ ਜਦੱਤੀਆਂ 
ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ 2018 ਜਵੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਿਾਨਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਿਾ, ਇਹ ਚਾਰਟਰ ਜਸਟੀ ਦੇ ਬ੍ਜਟ ਰਾਹੀਂ 
ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਿਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਚਨਬੱ੍ਧਤਾਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ ਜਕ ਉਹਨਾਂ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੂੰ  ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ 
ਸਜਥਤੀ ਕੀ ਹੈ।”  

- ਅਿੇਕਸ ਜਮਿੋਜੇਜਵਚ (Alex Milojevic), ਜਨਰਿ ਮੈਨੇਜਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ  

 
 
 

http://www.brampton.ca/EN/residents/transit/customercharter/Pages/Welcome.aspx
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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵੱਡਾ ਸਚੋ ਜਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਿ ਭਜਵੱਖ ਿਈ ਜਤਆਰ ਸੂੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ ਜਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਵੱਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤ ੇਜਵਜਵਧਤਾ ਸਾਨੂੂੰ  ਵੱਖਰਾ 
ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਨਵੇਸ਼ ਨੂੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਜਹਤ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਅਤ ੇਆਪਣੀ ਜਵਸ਼ਵ-ਜਵਆਪੀ ਸਫਿਤਾ ਨੂੂੰ  ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦ ੇਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਪਰ ਿਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਜਵੱਚ ਸਜਥਤ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 
ਜੋਸ਼ੀਿੇ ਸ਼ਜਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਜਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਇੱਥ ੇਰਜਹਣ ਅਤੇ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਵਾਿੇ ਿੋਕਾਂ ਜਵੱਚ ਮਾਣ ਭਰਦ ੇਹਨ। ਅਜਜਹਾ ਜੁਜੜਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਜਹਰ ਬ੍ਣਨ ਿਈ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੂੂੰ  ਅੱਗੇ ਜਿਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਾਮਿ ਕਰਨ ਵਾਿਾ, ਬ੍ਬੇ੍ਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੂੰ  Twitter ਅਤ ੇFacebook 'ਤੇ ਫਾਿੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

 
 
  
 

ਮੀਡੀਆ ਸੂੰ ਪਰਕ 

ਰਵਜੋਤ ਛਤਵਾਿ 

ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਜਮਉਜਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਜਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਸਟਰੈਟਜਜਕ ਕਜਮਉਜਨਕੇਸ਼ਨਸ  

905.874.3426 
 
   

http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/#_blank

