ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਨੇ 2019 ਦਾ ਕਸਟਮਰ ਚਾਰਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (9 ਮਈ, 2019) – ਵਧੇ ਹੋਏ ਸੇਵਾ ਘੰ ਰਟਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਬ਼੍ਿੁਰਗਾਂ ਲਈ ਘਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਾਸ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਇੰ ਫਰਾਸਟਰਕਟਰ
ਸਮੇਤ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ (Brampton Transit) ਰਵਿੱ ਚ 2019 ਰਵਿੱ ਚ ਬ੍ਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਨੇ ਅਰਧਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ 2019 ਦਾ ਕਸਟਮਰ ਚਾਰਟਰ (2019 Customer Charter) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ
ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਸੰ ਖੇਪ ਨਾਲ ਦਿੱ ਸਦਾ ਹੈ। ਚਾਰਟਰ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਮੁਿੱ ਚੀ ਸੇਵਾ ਕੁਆਰਲਟੀ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ
ਵਚਨਬ੍ਿੱ ਧਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸੂਚੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਸਟਮਰ ਚਾਰਟਰ ਰਵਿੱ ਚ ਰਦਿੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਰਸਟੀ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਪਰਰਤਰਬ੍ੰ ਬ੍ ਹਨ, ਰਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਟੀ ਦੀ ਬ੍ਜਟ
ਪਰਰਕਰਰਆ ਰਵਿੱ ਚ ਮਨ਼ਿੂਰੀ ਰਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਦੀਆਂ 2019 ਦੀਆਂ ਵਚਨਬ੍ਿੱ ਧਤਾਵਾਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸੂਚੀ ਇਿੱ ਥੇ (here) ਹੈ। ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ
ਪਰੋਜੈਕਟ ਸਰਥਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਿੱ ਦਾ ਰਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਰਟਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਅਿੱ ਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਹੁੰ ਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਰਹਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਰਵਿੱ ਚ ਸਾਡੀ ਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਰਕਉਂਰਕ ਰਾਈਡਰਰਸ਼ਪ ਅਤੇ ਮੰ ਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਰਟਰ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਰਹਰ ਰਵਿੱ ਚ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਦੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਰਸ਼ਰਤਆਂ ਨੂੰ ਮ਼ਿਬ੍ੂਤ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਝਲਕੀਆਂ


ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਾਂ ਸੂਚੀਆਂ ਰਵਿੱ ਚ 81,000 ਸੇਵਾ ਘੰ ਟੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ



ਵਿੱ ਧ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਫਲੀਟ ਰਵਿੱ ਚ 18 ਨਵੀਆਂ ਬ੍ਿੱ ਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਰਬ੍ਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬ੍ਿੱ ਸਾਂ
ਨੂੰ ਬ੍ਦਲਣਾ



ਬ਼੍ਿੁਰਗਾਂ ਲਈ $15 ਦਾ ਮਾਰਸਕ ਪਾਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ



40 ਨਵੇਂ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਬ੍ਿੱ ਸ ਸਟੌਪ, 15 ਨਵੇ ਬ੍ਿੱ ਸ ਸਟੌਪ ਅਤੇ 25 ਨਵੇਂ ਬ੍ੈਂਚ ਇੰ ਸਟਾਲ ਕਰਨਾ

2018 ਦੇ ਕਸਟਮਰ ਚਾਰਟਰ ਦੀਆਂ ਵਚਨਬ੍ਿੱ ਧਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਇਿੱ ਥੇ (here) ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਵਾਲੇ
“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਕੈਨੇਡਾ ਰਵਿੱ ਚ ਨਾ ਰਸਰਫ਼ ਤੇ਼ਿੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਰਸਸਟਮਾਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹੈ, ਬ੍ਲਰਕ ਇਹ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਲਆਉਣ-ਰਲਜਾਣ ਲਈ
ਵੀ ਮਹਿੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਰਜਿੱ ਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਰਜਵੇਂ ਕੰ ਮ ਤੋਂ ਆਉਣਾ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਪਰਭਾਵੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ
ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬ੍ਿੱ ਧ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਰਬ੍ਹਤਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬ੍ਿੱ ਧ ਹਾਂ। ਚਾਰਟਰ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵਧੀਆ
ਸਾਧਨ ਹੈ ਰਕ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਹਰ ਰਵਿੱ ਚ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਨੂੰ ਰਕਵੇਂ ਰਬ੍ਹਤਰ ਬ੍ਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।”
-

ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown)

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਦੀ ਟੀਮ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਪਰਹਲਕਦਮੀਆਂ ਬ੍ਾਰੇ ਤਾ਼ਿਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਦੰ ਦੇ ਰਰਹਣ ਦੇ ਮਹਿੱ ਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ।
ਚਾਰਟਰ ਅਰਜਹਾ ਕਰਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਕਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬ੍ਦੇਹੀ ਦੇ ਪਰਤੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਦੀ ਵਚਨਬ੍ਿੱ ਧਤਾ ਨੂੰ ਮ਼ਿਬ੍ੂਤ ਬ੍ਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ
ਬ੍ਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ ਰਕ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਦੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ
ਰਰਹਣ”
-

ਐਲੇ ਕਸ ਰਮਲੋ ਜੇਰਵਕ (Alex Milojevic), ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ

-30ਕੈਨੇਡਾ ਰਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਤੇ਼ਿੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਬ੍ਰਪ
ੈਂ ਟਨ 650,000 ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ 70,000 ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਧਆਨ
ਰਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੰ ਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬ੍ੰ ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਅਿੱ ਗੇ
ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਅਰਜਹਾ ਰਸਹਤਮੰ ਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵਿੱ ਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਰਿੱਰਖਅਤ, ਸਰਥਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ

Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁੜੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।
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