
 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ             

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਅਤ ੇਟਰਾਂਸਹਲੈਪ, ਐਕਸਸੈੀਰਬ੍ਰਲਟੀ ਐਪ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਕੇ   
ਸ਼ਮਲੂੀਅਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ 

 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (26 ਸਤੰਬ੍ਰ, 2019) – ਅਕਤੂਬ੍ਰ ਰਵਿੱ ਚ ਔਰਟ਼ਿਮ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮੰਥ (Autism Awareness Month) ਦੇ ਮੌਕ ੇਤੇ, ਮੇਅਰ 

ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਅਤੇ ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਚੇਅਰ ਨੈਂ ਡੋ ਇਯਾਰਨਕਾ (Nando Iannicca) ਨੇ ਅਿੱਜ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ (Brampton Transit), ਟਰਾਂਸਹੈਲਪ 

(TransHelp) ਅਤੇ MagnusCards® (ਮੈਗਨਸਕਾਰਡਸ®) ਰਵਚਕਾਰ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। 
 

MagnusCards® ਇਿੱਕ ਮੁਫ਼ਤ, ਗੈਮੀਫਾਈਡ ਮੋਬ੍ਾਈਲ ਐਪ ਹੈ, ਜੋ ਵਰਤੋਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਕਾਰਡ ਡੈਕਸ ਨਾਮਕ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਯੋਗ ਗਾਈਡਾਂ ਰਾਹੀਂ, 
ਰ਼ੰਿਦਗੀ ਸਬੰ੍ਧੀ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਰਸਖਾਉਣ ਰਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਸੰਗਰਿਤ, ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਕੋਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਤ ਕਾਰਡ ਡੈਕਸ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹਨ: ਫੇਅਰਸ ਅਤੇ ਪਰੈਸਟੋ (Fares and PRESTO), ਪਲਾਰਨੰਗ ਯੋਰ 

ਰਟਰਪ (Planning Your Trip), ਹਾਓ ਟ ੂਰਾਈਡ ਦ ਬ੍ਿੱਸ (How to Ride the Bus), ਹਾਓ ਟ ੂਟਰਾਂਸਫਰ ਬ੍ਿੱ ਰਸਜ (How to Transfer Buses), 

ਰਾਈਰਡੰਗ ਦ ਬ੍ਿੱਸ ਰਵਦ ਯੋਰ ਐਕਸੈਸੀਰਬ੍ਰਲਟੀ ਰਡਵਾਇਸ (Riding the Bus with Your Accessibility Device), ਰਾਈਰਡੰਗ ਸੇਫਲੀ (Riding 

Safely), ਅਤੇ ਸਟੇਇੰਗ ਅਪ ਟ ੂਡੇਟ (Staying Up To Date)। 
 

ਟਰਾਂਸਹੈਲਪ ਕੋਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਛ ੇਕਾਰਡ ਡੈਕਸ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹਨ: ਹਾਓ ਟ ੂਬ੍ੁਿੱ ਕ ਅ ਰਟਰਪ (How to Book a Trip), ਹਾਓ ਟ ੂਪੇ ਫਾਰ ਯੋਰ 

ਰਟਰਪ (How to Pay for Your Trip), ਗੈਟ ਰੈਡੀ ਔਨ ਰਟਰਪ ਡ ੇ(Get Ready on Trip Day), ਰਾਈਰਡੰਗ ਔਨ ਟਰਾਂਸਹੈਲਪ (Riding on 

TransHelp), ਟਰੈਵਰਲੰਗ ਬ੍ੀਓਂਡ ਪੀਲਜ ਬ੍ੌਰਡਰਸ (Travelling Beyond Peel’s Borders), ਅਤੇ ਹਾਓ ਟ ੂਬ੍ਾਇ ਐਡਂ ਯੂਜ ਟੈਕਸੀ ਸਰਕਰਪ 

(How to Buy and Use Taxi Scrip)।  
 

ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਦ ੇ2019 ਕਸਟਮਰ ਚਾਰਟਰ (2019 Customer Charter) ਰਵਿੱ ਚ ਸੰਖੇਪ ਨਾਲ ਰਦਿੱ ਤਾ ਰਗਆ ਹੈ, ਰਸਟੀ ਖਾਸ ਬ੍ੌਰਧਕ ਲੋੜਾਂ 
ਵਾਲੇ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਪਰਣਾਲੀ ਦੀ ਹੁਣੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਿੱ ਗੇ ਹਨ, ਲਈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਤਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬ੍ਿੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਈਵਾਲੀ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਹਰਰਆ-ਭਰਰਆ ਸ਼ਰਹਰ (Green City) ਅਤੇ ਪੀਲ (Peel) ਨੰੂ ਅਰਜਹੀ 
ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਫਾਰ ਲਾਈਫ (Community for Life) ਬ੍ਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਣ ਦ ੇਪਰਤੀ ਮੂਲ ਕਦਮ ਹੈ, ਰਜਿੱ ਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰ਼ੰਿਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਤੇ 
ਵਧੀਆ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਜੀ ਸਕਣ। 
 

www.bramptontransit.com ਤ ੇਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

ਹਵਾਲੇ 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਿੱਕ ਹਰਰਆ-ਭਰਰਆ ਸ਼ਰਹਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਪਰਣਾਲੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬ੍ਿੱਧ ਹਾਂ। ਇਸ ਰਵਿੱ ਚ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ 
ਹਰੇਕ ਲਈ ਬ੍ਰਾਬ੍ਰ ਮੌਕ ੇਰਤਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। MagnusCards® ਇਿੱਕ ਸੰਰਮਰਲਤ ਐਪ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਰਲਆਂ ਨੰੂ 

ਅਸਾਨ ਪਹੰੁਚ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਜਹਨਾਂ ਨੰੂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱ ਚ ਅਤੇ ਪੀਲ ਰਵਿੱ ਚ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲਿੱ ਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।” 

- ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Mayor Patrick Brown)  

http://www.bramptontransit.com/


 

 

“ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਸੰਰਮਰਲਤ ਹੋਣੀ ਲਾ਼ਿਮੀ ਹੈ। ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਪਰਹਲਕਦਮੀ ਤ ੇਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਕ ੇਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਰਆਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਦ ੇਮੌਰਕਆਂ ਰਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮ ਰਨਰਭਰਤਾ ਨੰੂ 

ਵਧਾਉਣ ਰਵਿੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।” 

- ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਚੇਅਰ ਨੈਂ ਡੋ ਇਯਾਰਨਕਾ (Nando Iannicca) 

 

“ਮੈਗਨਸਕਾਰਡਸ, ਪਬ੍ਰਲਕ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਬ੍ਾਰੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦ ੇਅਨੁਭਵ ਰਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਅਤੇ ਸੰਰਮਰਲਤ ਪਰਹਲਕਦਮੀ ਤ ੇਰੀਜਨ 

ਆਫ ਪੀਲ ਨਾਲ ਰਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਹਰ ਰਵਿੱ ਚ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਗਾਈਡਾਂ ਰਲਆਉਣ ਤ ੇਮਾਣ ਹੈ।” 

- ਐਲੇਕਸ ਰਮਲੋਜੇਰਵਕ (Alex Milojevic), ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ 

-30- 

ਕਨੇੈਡਾ ਰਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਤ਼ੇਿੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਰਧਆਨ 

ਰਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡ ੇਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੰੂ ਅਿੱ ਗੇ 

ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਸਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵਿੱ ਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਰਿੱ ਰਖਅਤ, ਸਰਥਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਸਾਡ ੇਨਾਲ 

Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁੜੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਮੋਰਨਕਾ ਦੁਿੱ ਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

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

  

 
 

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਰੇਚਲ ਬ੍ਰਾਊਨ (Rachelle Brown) 

ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨਸ ਸਪਸ਼ੈਰਲਸਟ, ਟਰਾਂਸਹੈਲਪ 

905.460.6784 | rachelle.brown@peelregion.ca 
 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca
mailto:rachelle.brown@peelregion.ca

