
 

 

 

 برائے فوری اجراء

 شکل دینے میں مدد کریں بہتر آپ کو دعوت دی جاتی ہے: برامپٹن میں عوامی آمد و رفت کے ذرائع کو

ہونے والی رونما برامپٹن ٹرانزٹ پر سفر کرے والے لوگوں اور رہائشیوں کو ستمبر میں سروس میں  – 2019)مارچ  19برامپٹن، آن )
بہتر شکل دینے میں مدد دینے فراہم کرنے اور برامپٹن میں عوامی آمد و رفت کے ذرائع کو  ی فیڈبیکاپنسے پہلے  کے آغاز بڑی بہتریوں
 ی جاتی ہے۔کی دعوت د

راستوں اور شیڈول میں ، برامپٹن ٹرانزٹ کی ٹیم پورے شہر میں مختلف جگہوں پر موجود ہو گی اور مجوزہ آغاز پرمارچ سے  27
 4اپریل اور  1مارچ،  28ور منصوبوں کو حتمی شکل دینے سے پہلے عوامی رائے جمع کرے گا۔ ا تبدیلیوں کی تفصیالت پیش کرے گی

( کے اقدام اور ریپڈ ٹرانزٹ کے پراجیکٹس کی BRTبس ریپڈ ٹرانزٹ ) 7وے  ، کوئین اسٹریٹ ہائی(Metrolinx) اپریل کو، میٹرولنکس
 ۔یرامپٹن ٹرانزٹ کے ساتھ شامل ہو گمنصوبہ بندی کرنے اور تیاری کے عمل پر روشنی ڈالنے کے لیے ب

            مارچ 27بدھ، 
 (Brampton Gateway Terminalبرامپٹن گیٹ وے ٹرمینل )

 6 شام - 3دن 
  

    مارچ 28جمعرات، 
 (City Hall Conservatoryسٹی ہال کنزرویٹری )

 (Queen Street-Highway 7 BRT)  7 BRTوے ی کوئین اسٹریٹ ہائ
  8رات  - 5شام 

  
    مارچ 30، ہفتہ

 (Cassie Campbell Community Centreکیسی کیمپ بیل کمیونٹی سنٹر )
 1 دوپہر – 10صبح 

  
           اپریل 1پیر، 

 (Bramalea Terminalبرامیال ٹرمینل )
 (Queen Street-Highway 7 BRT)  7 BRTکوئین اسٹریٹ ہائی وے 

 6 شام - 3دن 
  

          اپریل 2منگل، 
 (Cassie Campbell Community Centreنٹر )کیمپ بیل کمیونٹی س سیکی

 8رات  - 5شام 
  

    اپریل 3بدھ، 
 (Gore Meadows Community Centreگور میڈوز کمیونٹی سینٹر )

 8رات  - 5شام 
  

 اپریل 4جمعرات، 
 (Century Gardens Recreation Centreسنچری گارڈنز ری کرئیشن سنٹر )

 (Queen Street-Highway 7 BRT)  7 BRTہائی وے  کوئین اسٹریٹ
  8رات  - 5شام 
 

 تشریف نہیں ال سکتے؟



 

 

ں گی، پر دستیاب ہو www.bramptontransit.comمارچ سے  22سروس میں مجوزہ بہتریوں کے بارے میں معلومات بروز جمعہ، 
 فارم بھی موجود ہو گا۔ایک ن تبصروں کا جس کے ساتھ آن الئ

  
 کیا آپ جانتے ہیں؟

تسلیم کیا گیا ہے  کے طور پر برامپٹن ٹرانزٹ کو کینیڈا میں نقل و حمل کی سہولت کے تیز ترین بڑھوتری والے فراہم کنندگان میں سے ایک
اپنی تیز  ی آراء کے ذریعے، برامپٹن ٹرانزٹبڑھیں۔ صارفین اور عملے کی جواب %14میں  2018اور  %18میں سواریاں  2017اور 

 رکھتے ہوئے، مسلسل اپنی خدمت کو بہتر کرنے کے لیے پرعزم ہے۔بڑھوتری کو برقرار 
  

 مربوط رہیں۔

پر فالو  @BramptonTransitم اور انسٹاگرا Brampton Transit، بک ، فیس@BramptonTransitبرامپٹن ٹرانزٹ کو ٹوئٹر 

 پر کال کریں۔ 905.874.2999مالحظہ کریں یا  comwww.bramptontransit. کریں۔
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ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے  برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔

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

 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca پر فالو کریں۔ انسٹاگراماور  فیس بک، ٹوئٹرشہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں 

 

 میڈیا کنٹیکٹ

 مونیکا ڈوگال
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن

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