
 

 

 
                     برائے فوری اجراء

 

 ستمبر سے کر رہا ہے 1برامپٹن ٹرانزٹ پاس کا آغاز  15سٹی  بزرگ افراد کے لیے $

ٹرانزٹ پاس کے آغاز  سینئرز برامپٹن 15آج میئر پیٹرک برأون نے برامپٹن سٹی کونسل کی جانب سے $ – (2019جوالئی  5برامپٹن، آن )
 ہے۔ ر دیاکا اعالن ک

ملک کے تیز ترین بڑھوتری کے حامل شہروں میں سے ایک کی خدمت میں مصروف عمل برامپٹن ٹرانزٹ، برامپٹن کے بزرگ افراد جن 
اگست سے  6ماہانہ پاس متعارف کروا رہی ہے۔ یہ رعایتی ماہانہ پاس  15و، کے لیے ایک رعایتی $سال یا اس سے زیادہ ہ 65کی عمر 

سمتبر سے  1تمام برامپٹن ٹرانزٹ ٹرمینلز اور سہولت گاہوں پر فروخت کے لیے دستیاب ہو گا اور بزرگ افراد اپنے اس ماہوار پاس کو 
 اپنے سفر کے لیے  استعمال کر سکیں گے۔

ت سے اپنے آغاز کے بعد برامپٹن ٹرانزٹ کی جانب سے سٹی ہال اور گور میڈوز کمیونٹی سنٹر میں عارضی سنٹر قائم کیے اگس 6مورخہ 
جائیں جہاں سے بزرگ افراد اپنے برامپٹن ٹرانزٹ سینئر آئی ڈی کارڈ، پریسٹو کارڈ اور اپنے سینئرز برامپٹن ٹرانزٹ پاس حاصل کر سکیں 

 گے۔

بزرگ افراد اس تقویمی مہینے کے دوران المحدود طور پر سفر کر سکیں گے۔ ٹرانزٹ پاس حاصل کرنے کے لیے  ماہانہ پاس کی مدد  سے
برامپٹن کے بزرگ افراد کے پاس برامپٹن ٹرانزٹ کا بطور سینئر ایک قابل قبول  شناختی کارڈ اور پریسٹو کارڈ الزمی طور پر موجود ہونا 

 چاہیے۔

نقد کرایہ کی سہولت بھی دستیاب ہو گی۔ بزرگ افراد کے لیے  1کے بزرگ افراد کے لیے پریسٹو پر $ ستمبر کے بعد برامپٹن 1مورخہ 
 موجودہ طور پر دستیاب عمومی ہفتہ وار اور ماہوار پاس اس کے بعد دستیاب نہیں رہیں گے۔

ویژن کے لیے کونسل کی  2040برامپٹن ٹرانزٹ مناسب قیمت پر نقل و حرکت کی سہولیات کی فراہمی کے لیے پُرعزم ہے۔ برامپٹن  
کے لیے بجٹ سازی کی کاروائی کے دوران کونسل کا عملہ ایک رپورٹ پیش کرے گا جس میں برامپٹن کے  2020ترجیحات کی بنیاد پر 

 کے حوالے سے مختلف آپشنز پر روشنی ڈالی جائے گی۔بزرگ افراد کے لیے مفت کرایہ 
 

 یہاں کلک کریں۔مکمل تفصیالت کے لیے 
 

 اقتباسات

ویژن اور برامپٹن کو ایک سر سبز و شادات شہر بنانے کی جانب اپنے سفر میں ہم نہ صرف نقل و حرکت کی ایک  2040"برامپٹن کے 
مٔوثر سروس فراہم کرنے کے لیے پُرعزم ہیں بلکہ ہم ذاتی گاڑی چالنے کا ایک قابل بھروسہ متبادل ذریعہ فراہم کرنے کے لیے بھی کوشاں 

نقل و حرکت کی مفت سہولت فراہم کرنا ہمارے اگلے ہدف میں شامل ہے۔ ہمارے بزرگ افراد نے میں  2020ہیں۔ اپنے بزرگ افراد کو 
 ہمارے شہر کو بنایا ہے اور ٹرانزٹ پاس کی مفت فراہمی ان کی خدمات کا صرف ایک صلہ ہے۔"

 میئر پیٹرک برأون -

کے لیے مسلسل کوشش اور کام کر رہی ہے۔ برامپٹن  "برامپٹن ٹرانزٹ اپنی سروس اور اپنے گاہکوں کے مجموعی تجربہ میں بہتری النے
کے لیے ہمارے کسٹمر چارٹر کے کئی ایسے کاموں میں سے ایک ہے جن کو عملہ  2019کے بزرگ افراد کے لیے اس پاس کا آغاز 

ر سفر کریں اور ہماری جامہ پہنانے کے لیے ہم دن رات کوشاں ہیں۔ ہم اپنے بزرگ رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ ٹرانزٹ پ
 بسوں پر سفر کی سہولت کا تجربہ کریں۔"

 ایلکس ملوجیوک، جنرل منیجر، ٹرانزٹ -

http://www.brampton.ca/EN/residents/transit/Fares/Pages/Senior-Fares.aspx


 

 

تک کمی کرنے کا ہدف  %80تک  2050"برامپٹن سٹی کونسل نے شہر میں پیدا ہونے والی گرین ہأوس گیس کے اخراج میں 
مقرر کیا ہے۔ چونکہ ہم اس حوالے سے منصوبہ بندی کر رہے ہیں اور بہتر ماحول دوست پالیسیوں اور شاندرار ٹیکنالوجیز کے 

لٰہذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی عوامی نقل  –استعمال کا آغاز کر رہے ہیں، تو اس پر عمل درآمد کے لیے یہ بہترین وقت ہے 
رائع زیادہ استعمال کرتے ہوئے اپنی ذاتی گاڑیوں پر انحصار کو کم کریں۔ میں اپنے بزرگ افراد کی حوصلہ افزائی و حمل کے ذ

ماہانہ پاس کی سہولت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گھروں سے باہر نکلیں اور ایک فعال زندگی کا لطف  15$کروں گی کہ وہ نئے 
جانے کے عالوہ دلچسپ مقامات اور تقریبات میں شرکت کرنے پر دوبارہ غور اٹھائیں۔ شہر کا سفر اور لوگوں سے مالقات پر 

 کرنے کے لیے آپ کے پاس یہ ایک بہترین موقع ہے۔

 کونسلر رووینہ سینتوس، چیئر، کیمیونٹی سروسز - 
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ہمارے ہر کام کا مرکز نگاہ ہمارے  کاروباری اداروں کا گھر ہے۔ 70,000لوگوں اور  650,000کینیڈا کے تیز ترین ترقی کرنے والے ایک شہر کے طور  پر برامپٹن 

ختراع کے سفر میں قائدانہ حیثیت لوگ ہوتے ہیں۔ ہماری متنوع کمیونٹیاں ہمیں توانائی بخشتی ہیں، ہم سرمایہ کاری کو مرغوب کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی ا
 فیس بک ،ٹوئٹر کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہم سے رکھتے ہیں۔ ہم آگے بڑھنے کے لیے شراکت داری

 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca پر رابطہ کریں۔ انسٹاگرام اور

 
 میڈیا کنٹیکٹ

 مونیکا ڈوگال
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن

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