ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ

ਰਿਟੀ 1 ਿਤੰ ਬਰ ਤੋਂ ਬਜੁਰਗਾਂ ਲਈ $15 ਦੇ ਬਰਪ
ੈਂ ਟਨ ਟਰਾਂਰਜਟ ਪਾਿ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ ਕਰੇਗੀ
ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (5 ਜੁਲਾਈ, 2019) – ਅੱ ਜ ਬਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ (Brampton City Council) ਦੇ ਵੱ ਲੋਂ , ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬਰਾਊਨ ਨੇ
ਬਜੁਰਗਾਂ ਲਈ $15 ਦੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰਜਟ ਪਾਿ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ।
ਦੇਸ਼ ਰਵੱ ਚ ਿਭ ਤੋਂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਿਰਾਂ ਰਵੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿੇਵਾ ਰਦੰ ਦੇ ਿੋਏ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰਜਟ (Brampton Transit) 65 ਿਾਲ ਅਤੇ
ਇਿਤੋਂ ਵੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਲਈ $15 ਦਾ ਛੋਟ ਵਾਲਾ ਮਾਰਿਕ ਪਾਿ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਰਿਾ ਿੈ। ਛੋਟ ਵਾਲਾ ਮਾਰਿਕ ਪਾਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰਜਟ ਦੇ ਿਾਰੇ
ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਅਤੇ ਫੈਰਿਰਲਟੀਜ ਰਵਖੇ 6 ਅਗਿਤ ਤੋਂ ਰਵਕਰੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਿੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਜੁਰਗ 1 ਿਤੰ ਬਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਛੋਟ ਵਾਲਾ ਪਾਿ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਕਰ ਿਕਦੇ ਿਨ।
6 ਅਗਿਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਿੋਏ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰਜਟ ਬਜੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰਜਟ ਿੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਡੀ. (ID) ਕਾਰਡ, PRESTO ਕਾਰਡ
ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਦਾ ਿੀਨੀਅਰਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰਜਟ (Seniors Brampton Transit) ਪਾਿ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਰਿਟੀ ਿਾਲ (City Hall) ਅਤੇ
ਗੋਰ ਮੇਡੋਜ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਿੈਂਟਰ (Gore Meadows Community Centre) ਰਵਖੇ ਅਿਥਾਈ ਿਥਾਨ ਖੋਲੇ ਹਗੀ।
ਮਾਰਿਕ ਪਾਿ ਨਾਲ ਬਜੁਰਗ ਉਿ ਕੈਲੰਡਰ ਮਿੀਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਿੀਰਮਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਿਕਣਗੇ। ਟਰਾਂਰਜਟ ਪਾਿ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਬਜੁਰਗਾਂ
ਕੋਲ ਇੱ ਕ ਵੈਧ ਬਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰਜਟ ਬਜੁਰਗ ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ ਅਤੇ PRESTO ਕਾਰਡ ਿੋਣਾ ਲਾਜਮੀ ਿੈ।
ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਲਈ $1 ਦਾ ਨਕਦੀ ਰਕਰਾਇਆ ਵੀ 1 ਿਤੰ ਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਿੋਏ PRESTO ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਿੋਵੇਗਾ। ਬਜੁਰਗਾਂ ਲਈ ਰਨਯਰਮਤ
ਿਫ਼ਤਾਵਾਰ ਅਤੇ ਮਾਰਿਕ ਪਾਿ ਿੁਣ ਉਪਲਬਧ ਨਿੀਂ ਿੋਣਗੇ।
ਬਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰਜਟ ਪੁੱ ਜਣਯੋਗ ਟਰਾਂਰਜਟ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱ ਧ ਿੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ 2040 ਰਵਜਨ (Brampton 2040 Vision) ਲਈ ਟਰਮ ਆਫ
ਕਾਉਂਰਿਲ ਪਰਾਇਰੀਟੀਜ (Term of Council Priorities) ਤੇ ਅਧਾਰਰਤ, ਿਟਾਫ 2020 ਦੀ ਬਜਟ ਪਰਰਕਰਰਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਉਂਰਿਲ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਰਰਪੋਰਟ
ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਰਜਿ ਰਵੱ ਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਰਕਰਾਏ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਵਕਲਪ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਣਗੇ।
ਪੂਰੇ ਵੇਰਰਵਆਂ ਲਈ, ਇੱ ਥੇ ਕਰਲੱਕ ਕਰੋ (click here)।
ਿਵਾਲੇ
“ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ 2040 ਰਵਜਨ ਅਤੇ ਿਰੇ-ਭਰੇ ਸ਼ਰਿਰ ਦੇ ਰਨਰਮਾਣ ਦੇ ਪਰਤੀ ਆਪਣੇ ਿਫਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਦੇ ਿੋਏ, ਅਿੀਂ ਨਾ ਰਿਰਫ਼ ਕੁਸ਼ਲ ਟਰਾਂਰਜਟ ਿੇਵਾ,
ਬਲਰਕ ਡਰਾਈਰਵੰ ਗ ਲਈ ਭਰੋਿੇਯੋਗ ਰਵਕਲਪ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਚਨਬੱ ਧ ਿਾਂ। ਿਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ 2020 ਰਵੱ ਚ ਬਜੁਰਗਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਟਰਾਂਰਜਟ ਲਾਗੂ
ਕਰਨ ਦਾ ਿੈ। ਿਾਡੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਨੇ ਿਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਰਨਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਿੈ, ਅਤੇ ਇਿੀ ਮੁਨਾਿਬ ਿੈ ਰਕ ਉਿਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਰਜਟ ਪਾਿਾਂ ‘ਤੇ ਬਰੇਕ ਰਮਲੇ ।”

-

ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬਰਾਊਨ (Patrick Brown)

“ਬਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰਜਟ ਿਮੁੱ ਚੀ ਿੇਵਾ ਕੁਆਰਲਟੀ ਅਤੇ ਗਾਿਕ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪਰਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਰਿਾ ਿੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਲਈ ਇਿ ਨਵਾਂ
ਪਾਿ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਿਾਡੇ 2019 ਦੇ ਕਿਟਮਰ ਚਾਰਟਰ ਰਵੱ ਚ ਕਈ ਆਈਟਮਾਂ ਰਵੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਿੈ, ਰਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਿਾਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿੀਂ ਵਚਨਬੱ ਧ ਿਾਂ। ਅਿੀਂ
ਿਾਡੇ ਬਜੁਰਗ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਰਜਟ ਦੀ ਿਵਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਾਡੀਆਂ ਬੱ ਿਾਂ ਲੈ ਣ ਦੀ ਿਿੂਲਤ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਲੈ ਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਿਾਂ।”

-

ਐਲੇ ਕਿ ਰਮਲੋ ਜੇਰਵਕ (Alex Milojevic), ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ, ਟਰਾਂਰਜਟ

“ਬਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ ਨੇ 2050 ਤੱ ਕ ਰਿਟੀ ਰਵੱ ਚ ਪੈਦਾ ਿੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰੀਨਿਾਊਿ ਗੈਿ ਰਨਕਾਿੀਆਂ ਨੂੰ 80% ਤੱ ਕ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਿੈ।
ਰਕਉਂਰਕ ਅਿੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬੰ ਧੀ ਅਨੁਕੂਰਲਤ ਰਬਿਤਰ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪਰਤੀ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਇਿ
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਧੀਆ ਥਾਂ ਿੈ – ਵੱ ਧ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਟਰਾਂਰਜਟ ਰਵੱ ਚ ਿਫ਼ਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਰਨਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਓ। $15 ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਰਿਕ ਪਾਿ ਨਾਲ, ਮੈਂ
ਿਾਡੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਿਾਂ ਰਕ ਉਿ ਘਰੋਂ ਬਾਿਰ ਰਨਿੱਕਲ ਕੇ ਰਕਰਰਆਸ਼ੀਲ ਰਜੰ ਦਗੀ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਨ। ਇਿ ਇਿ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਰਵਚਾਰ ਕਰਨ
ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕਾ ਿੈ ਰਕ ਤੁਿੀਂ ਸ਼ਰਿਰ ਰਵੱ ਚ ਰਕਵੇਂ ਿਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਿੋ ਅਤੇ ਲੋ ਕਾਂ, ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਿੋ।”

-

ਕਾਉਂਿਲਰ ਰੋਏਨਾ ਿੈਨਟੋਿ (Rowena Santos), ਚੇਅਰ, ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਿਰਰਵਰਿਜ

-30ਕੈਨੇਡਾ ਰਵੱ ਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਿਰਾਂ ਰਵੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਬਰਪ
ੈਂ ਟਨ 650,000 ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ 70,000 ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਿੈ। ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਧਆਨ
ਰਵੱ ਚ ਰੱ ਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਿਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ ਵੰ ਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਿੁੰ ਦੇ ਿਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਿਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬੰ ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ
ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਿਾਂ। ਅਿੀਂ ਇੱ ਕ ਅਰਜਿਾ ਰਿਿਤਮੰ ਦ ਸ਼ਰਿਰ ਬਣਾਉਣ ਰਵੱ ਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਜੋ ਿੁਰੱਰਖਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਿੋਵੇ। ਿਾਡੇ ਨਾਲ

Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁੜੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਿੋਰ ਜਾਣੋ।
ਮੀਡੀਆ ਿੰ ਪਰਕ
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