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 ( پر ایوارڈsafety awareness program( کے لیے سیفٹی اویئرنیس پروگرام )Brampton Transitبرامپٹن ٹرانزٹ )

 

 کچھ نظر آئے یا سنائی دے تو اس کے متعلق بتائیں' یعنی ( کے 'اگر Brampton Transitبرامپٹن، اونٹاریو: برامپٹن ٹرانزٹ )

 ’See Something – Hear Something – Say Something‘سے سم تھنگ ' پروگرام ) –ہیئر سم تھنگ  –'سی سم تھنگ 

Program ) کوCUTA  یعنی( کینیڈین اربن ٹرانزٹ ایسوسی ایشنCanadian Urban Transit Associationکی )  طرف سے

( دیا گیا ہے۔ یہ ایوارڈ ٹرانزٹس کے اداروں کو اپنی ٹرانزٹ کے Safety and Security Awardسیفٹی اینڈ سیکیورٹی ایوارڈ )

کو پورا کرنے کے لیے سیفٹی اور سیکیورٹی کے مٗوثر  عزممالزمین اور صارفین کی سالمتی اور حفاظت کو بہتر بنانے کے 

 ے پر دیا جاتا ہے۔پروگرام بنا کر اور نافذ کرن

 

( نے اپنی ٹرانزٹ کے City of Bramptonنے کہا کہ "سٹی آف برامپٹن )( Mayor Linda Jeffreyمیئر لنڈا جیفری )

مسافروں اور مالزمین کی حفاظت کا تہیہ کر رکھا ہے۔ اور اس ایوارڈ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم صحیح راہ پر گامزن ہیں اور 

 ٹیم کی کوششوں سے ایسا کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔"اپن ٹرانزٹ کی شاناار 

 

کو ہیلی  2016مئی  17( کو Alex Milojevic( کے ڈائرکٹر ایلکس میلویووچ )Brampton Transitیہ ایوارڈ برامپٹن ٹرانزٹ )

 گیا۔ ( کی تقریب میں دیاCUTA Corporate Leadership Awardکارپوریٹ لیڈرشپ ایوارڈ ) CUTA( میں Halifaxفیکس )

 

 –ہیئر سم تھنگ  –'سی سم تھنگ ( کا یہ پروگرام public awareness) آگاہی کی عواممیں شروع کیا جانا واال  2015جوالئی 

آمدورفت کے ایک  (See Something – Hear Something – Say Something’ Program‘سے سم تھنگ ' پروگرام )

( کو استعمال کرنے والے لوگوں کی Brampton Transitمحفوظ نظام کو چالنے میں آسانی پیدا کرنے اور برامپٹن ٹرانزٹ )

( کے تمام مالزمین Brampton Transitتھا۔ اس پروگرام کے ذریعے برامپٹن ٹرانزٹ ) بنایا گیاحفاطت پر نظر رکھنے کے لیے 

 ۔اور تیار رہ کر اس پروگرام کا ایک حص بنیں، کی ترغیب دی گئی ہے کہ وہ چوکنا، آگاہ اور مسافروں کو اس بات

 

 کسی بھی مشکوک یا غیر معمولی سرگرمی سے خبردار رہیں بشمول:

  دان میں( رکھے یا لگائے گئے ہوں کوڑےایسا سازوسامان یا پیکجز جو معمول کی جگہوں سے ہٹ کر )جیسا کہ 

 ،ایسے لوگ جو کوئی چیز ( پیکٹ یا موادsubstanceچھوڑ کر تیزی سے وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں ) 

 ایسی چیزیں جن کے ساتھ کوئی غیر معمول چیز )جیسا کہ بیٹری، تاریں، ڈبے، بوتلیں یا تھیلے( لگے ہوں 

 ایسی چیزیں جن کے ساتھ کوئی پیغام وغیرہ چھوڑا گیا ہو۔ 

 بو، یا رستا ہوا مائعکوئی مشکوک غبار، دھند، گیس، بخارات ، 

 دو یا زیادہ لوگ جو تکلیف )متلی/قے، کھانسی، سانس لینے میں دشواری( میں نظر آئیں 

 کوئی گاڑی کسی ممنوع یا غیر معمولی مقام پر کھڑی ہو 

 کوئی ایسا دروازہ یا کھڑکی جو عام طور پر بند یا مقفل رہتا ہو کھال پایا جائے۔ 

 

 نہ کیا جائے کیااور  کیا جائے کیامشکوک سرگرمی کی اطالع دینا: 

  اطالع فوری طور پر مشکوک یا غیر معمولی سرگرمی کی

 دیں

 ( برامپٹن ٹرانزٹBrampton Transit کے کسی مالزم سے )

 بات کریں

 ( سٹی آف برامپٹنCity of Brampton کی سیکیورٹی سے )

 بات کریںپر  905.874.2111

  کال کریںپر  911ایمرجنسی کی صورت میں 



 

 

  جو کچھ آپ کے مشاہدے میں آیا ہے اس کو تفصیل سے بیان

 کریں بشمول:

o آپ نے کس کو یا کیا دیکھا 

o  کب ہواایسا 

o  اگر کوئی ہو توایسا کہاں ہوا بشمول بس یا سٹاپ نمبر 

o آپ کے نزدیک یہ مشکوک کیوں ہے 

  مت لیں ٹکراؤخطرناک لوگوں سے 

  مت ڈالیںاپنے آپ کو خطرے میں 

 ( مشکوک سرگرمی کی اطالع برامپٹن ٹرانزٹBrampton 

Transit( کی ویب سائیٹ یا سوشل میٹیا چینلز )Facebook  اورTwitter مت دیں( کے ذریعے 

 

( کی دیگر سرگرمیوں کے بارے میں معلومات Brampton Transitاس پروگرام اور برامپٹن ٹرانزٹ )

bramptontransit.com پر دستیاب ہیں 

 

 پر فالو کریں آئیے اور ہمارے ساتھ گفتگو میں شامل ہو جائیں! ٹرانزٹ کو 
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الگ الگ نسلی پس منظر کے لوگ شامل  209کینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں ( کے متعلق: Bramptonکچھ برامٹن )

( کے رہائشیوں اور باہر سے آنے والے لوگوں کو تفریح کے نادر مواقع دستیاب ہیں اور یہاں کا ٹرانسپورٹ کا Bramptonمختلف زبانیں بولتے ہیں۔ برامپٹن ) 89ہیں جو 

میں افتتاح ہوا تھا ولیم اوسلر  2007جس کا  (Brampton Civic Hospital)نظام کینیڈا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظاموں میں سے ایک ہے۔ برامپٹن سوک ہاسپٹل 

پر  www.brampton.caکا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ مزید معلومات کے لیے  (William Osler Health System) ہیلتھ سسٹم

 ( پر فالو کریں۔Twitterکو ٹوئٹر ) CityBrampton@جائیں یا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رائے میڈیارابطہ ب
 (Natalie Stogdillنیٹلی سٹاگ ڈل )

 میڈیا کوآرڈینیٹر

 (City of Bramptonسٹی آف برامپٹن )

905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca 
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