
 

 

 
                     برائے فوری اجراء

 
 میں( TransHelp( اور ٹرائنس ہیلپ )Brampton Transitبرامپٹن ٹرانزٹ ) نےایکسیسبلٹی ایپ کے ساتھ شراکت داری 

 جامعیت کو فروغ دیا ہے
 

آٹزم اویئرنیس منتھ کے دوران، میئر پیٹرک برأون اور پیل کے  منائے جانے والے اکتوبر میں – (2019ستمبر  26برامپٹن، آن )
کے درمیان شراکت (  (®MagnusCards® ریجنل چیئر نینڈو لنیکا نے آج برامپٹن ٹرانزٹ، ٹرانس ہیلپ اور میگنس کارڈز

 داری کا اعالن کر دیا ہے۔ 
 

مفت اور گیم کی طرز پر بنائی گئی ایک موبائل ایپ ہے، جو بطور کارڈ ڈیکس ڈأون لوڈ ہونے والی گائیڈز کی ® میگنس کارڈز 
 راہنمائی فراہم کرتی ہے۔  وارمدد سے اپنے صارفین کو زندگی گزارنے کے ہنر سیکھنے کی ایک منظم اور مرحلہ 

 
 (،Fares and PRESTOپریسٹو )کے لیے دستیاب ہیں: فیئرز اینڈ  کرنےلوڈ سات کارڈ ڈیکس ڈأون  یہبرامپٹن ٹرانزٹ کے  

، رائیڈنگ دی بس ود یوئر ((How to Ride the Bus، ہأو ٹو رائیڈ دی بس ( (Planning Your Tripپالننگ یوئر ٹرپ 
اور  ((Riding Safely، رائیڈنگ سیفلی ((Riding the Bus with Your Accessibility Deviceڈس ایبلٹی ڈیوائس 

 (۔(Staying Up To Dateسٹیئنگ اپ ٹو ڈیٹ  
 

، ہأو ((How to Book a Tripچھ کارڈ ڈیکس ڈأون لوڈ ہونے کے لیے دستیاب ہیں: ہأو ٹو بک اے ٹرپ  یہٹرانس ہیلپ کے  
، رائیڈنگ ((Get Ready on Trip Day، گیٹ ریڈی آن ٹرپ ڈے ((How to Pay for Your Tripٹو پے فار یوئر ٹرپ 

( اور Travelling Beyond Peel’s Borders، ٹریولنگ بیانڈ پیلز بارڈرز )((Riding on TransHelpآن ٹرانس ہیلپ 
 (۔(How to Buy and Use Taxi Scripہأو ٹو بائی اینڈ یوز ٹیکسی سکِرپ 

 
ادراک کی خصوصی ضروریات رکھنے کے کسٹمر چارٹر میں نشاندہی کی گئی ہے کہ  2019جیسا کہ برامپٹن ٹرانزٹ کے  

 سٹی کا عزم والے افراد اور برامپٹن ٹرانزٹ کے نئے صارفین کے لیے جامع معلومات تیار کرنا اور انہیں فراہم کرنا 
( بنانے کا Peel a Community for Life( اور پیل اے کمیونٹی فار الئف )Green Cityبرامپٹن کو ایک گرین سٹی ) ہے۔

جہاں لوگ اپنی زندگیوں کی تمام منازل کی جانب آگے بڑھ سکیں، یہ شاندار شراکت داری ایک  کے لیے، عمل جاری رکھنے
 بنیادی قدم کا کردار ادا کر تی رہے گی۔

 
 www.bramptontransit.comمزید جاننے کے لیے 

 
 اقتباسات 

۔ شاداب شہر ہے اور ہم اس کو نقل و حرکت کا ایک قابِل رسائی نظام فراہم کرنے کے لیے پر عزم ہیں"برامپٹن ایک سر سبز و 
ان رہائشیوں اور سیاحوں کو ® سب کے لیے نقل و حرکت کے برابر مواقع پیدا کرنا بھی شامل ہے۔ میگنس کارڈز جس میں

پٹن اور پیل کے نقل و حرکت کے نظام کے استعمال میں رسائی میں آسانی فراہم کرنے کے لیے ایک جامع ایپ ہے جنہیں برام
 دشواری پیش آتی ہو۔"

 میئر پیٹرک برأون -

"ہمارے رہائشیوں کی ضروریات مختلف ہوتی ہیں، لٰہذا ہمیں معاونت بھی جامع کرنی چاہیے۔ ہم اس پیش قدمی پر سٹی آف  
لوگوں کے لیے نقل و حرکت کے آپشن بڑھائے گا اور  برامپٹن کے ساتھ شراکت داری کرنے پر نہایت خوش ہیں، یہ قدم تمام

 شہریوں کو آزادی حاصل کرنے میں مدد فراہم کرے گا۔"

http://www.bramptontransit.com/


 

 

 پیل ریجنل چیئر نینڈو لنیکا -

 

 

"عوامی نقل و حرکت کے ذرائع پر میگنس کارڈز مسافروں کا تجربہ بہتر بنائے گا۔ ہم نے اس قابِل رسائی اور جامع ترغیب پر 
ساتھ مل کر کام کیا ہے، اور ہم برامپٹن ٹرانزٹ کے لیے مرحلہ بہ مرحلہ گائیڈیں اپنے شہر میں النے پر فخر ریجن آف پیل کے 

 محسوس کرتے ہیں۔"

 ایلکس ملوجیوک، جنرل منیجر، برامپٹن ٹرانزٹ     -     

-30- 

ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے  کاروباری اداروں کا گھر ہے۔ 70,000لوگوں اور  650,000کینیڈا کے تیز ترین ترقی کرنے والے ایک شہر کے طور پر برامپٹن 

یں رہنما کردار ادا کرنے کے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت م
فیس ، ٹوئٹرکی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر 

 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca پر مربوط ہوں۔ انسٹاگراماور  بک

 
 میڈیا کنٹیکٹ

 مونیکا ڈوگال
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن

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

 
 

 
 

 میڈیا کنٹیکٹ 

 ریچل برأون
 کمیونیکیشنز سپیشلسٹ، ٹرانس ہیلپ

rachelle.brown@peelregion.ca905.460.6784 |  
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