
 

 

  

 2018مارچ  16

  

 شکل دینے میں مدد کریںحتمی برامپٹن میں عوامی آمد و رفت کے ذرائع کو 

ے والے لوگوں اور رہائشیوں نبرامپٹن ٹرانزٹ پر سفر کرکے منصوبے کے آغاز سے پہلے،  ستمبر میں سروس میں بہتریوں –برامپٹن، آن 
 فراہم کریں۔ اور مدد دعوت دی جاتی ہے کہ وہ برامپٹن میں عوامی آمدو رفت کے ذرائع میں بہتری النے کے حوالے سے اپنی فیڈبیککو 

کرے گا اور  سے آگاہبرامپٹن ٹرانزٹ کا عملہ پورے شہر میں مختلف جگہوں پر موجود ہو گا اور مجوزہ راستوں اور شیڈول میں تبدیلیوں 
 منصوبوں کو حتمی شکل دینے سے پہلے عوامی رائے جمع کرے گا۔

 مارچ 20منگل، 
 6شام  - 3دن 

 برامیال ٹرمینل
 سینٹرل پارک ڈرائیو 160

  
 مارچ 21بدھ، 
 7 شام - 4دن 

 نٹرکرس گبسن ریکریئیشن س
 مک الفلن روڈ 125

  
 مارچ 22جمعرات، 

 7 شام - 4دن 
 نٹرکیسی کیمبیل کمیونٹی س

       سینڈل ووڈ پارک وے ویسٹ 1050

 مارچ 26پیر، 
 6 شام - 3دن 

 ڈأون ٹأون ٹرمینل
 نیلسن اسٹریٹ 8
  

 مارچ 27منگل، 
 7 شام - 4دن 

 نٹرگور میڈوز کمیونٹی س
 دی گور روڈ 10150

  
 مارچ 28بدھ، 
 6شام  – 3، دن 2دن  – 11دن 

 ٹرمینل برامپٹن گیٹ وے
 مین اسٹریٹ سأوتھ 501

  

جن کے ساتھ پر دیکھی جا سکیں گی،  www.bramptontransit.com سےمارچ  19 مورخہ سروس میں مجوزہ بہتریاں بروز پیر
 ہو گا۔ موجود ن فارم بھیتبصروں کا ایک آن الئ

فیصد کی بےمثال بڑھوتری کے ساتھ کینیڈا کے تیز ترین بڑھنے والے نقل و حمل کی  18میں، برامپٹن ٹرانزٹ کو سواری کی  2017
برامپٹن ٹرانزٹ، اپنی تیز  کے ذریعے فیڈبیکاور عملے کی  خدمات کے فراہم کنندگان میں سے ایک کے طور پر تسلیم کیا گیا۔ صارفین

 کام کر رہا ہے۔ مسلسل بڑھوتری کو برقرار رکھتے ہوئے، اپنی خدمت کو بہتر کرنے کے لیے
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بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی  برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔

می کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عال
لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط  متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے

 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca پر فالو کریں۔ فیس بکاور  ٹوئٹرہمیں شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ 
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 میڈیا کنٹیکٹ

 نتالی سٹوگڈل
 میڈیا کوآرڈینیٹر
 سٹی آف برامپٹن

905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca   
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