
 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે  

સીટીએ બ્રમે્પટન ટ્રાન્ઝિટ રાઇડસસ માટે BT સેફ ઍપ શરૂ કરી 

બ્રેમ્પટન, ઓઝટેરરયો (મે 18, 2022) – સીટી ઑફ બ્રેમ્પટને બ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટ રાઇડસસ માટ ેBT સેફ ઍપ શરૂ કરી છે. 

iOS અન ેએઝરોઇડ માટે ઉપલબ્ધ BT સેફ ઍપ ટ્રાન્ઝિટમાાં સુરક્ષાની જાણ મોબાઇલથી કરવાનો ઉકેલ છે. આ ઍપ બ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટ 

રાઇડસસને સતામણી, સુરક્ષાને લગતી ચ ાંતાઓ ક ેશાંકાસ્પદ પ્રવનૃ્િઓ સીધી બ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટન ેજણાવવા માટે એક સગવડભરી, વપરાશકતાસ-

અનુકૂળ અન ેન્વવેકી પદ્ધન્ત છે. કટોકટીના રકસ્સામાાં, BT સેફ ઍપ રાઇડસસને 9-1-1 પર પણ સીધી જાણ કરવા દે છે. 

આ ઍપનો ઉપયોગ કરીને, ગ્રાહકો બ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટ પર – પછી ભલે વાહન પર, ટર્મસનલ પર ક ેબસ સ્ટોપ પર જોવામાાં આવતી ઘટનાઓ 

અને પરરન્સ્થન્તઓના ન્વગતવાર અહેવાલો પૂરા પાડીને ટ્રાન્ઝિટને વધારે સુરન્ક્ષત બનાવવામાાં મદદરૂપ થવા પોતાનો ભાગ ભજવી શકે છે. 

નોંધાયેલા મુદ્દાઓ ગોપનીય રહે છે અને અનામી રીતે જણાવી શકાય છે. 

બ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટ પોતાના રાઇડસસ અને કમસ ારીઓની સુરક્ષા માટે કરટબદ્ધ છે. BT સેફ ઍપ બ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટનો ઍવોડસ-ન્વજેતા  કાંઇક 

જુઓ, કાંઇક સાાંભળો, કાંઇક કહો (સી સમચથાંગ, હીયર સમચથાંગ, સ ેસમચથાંગ) જાહેર જાગરૂકતા કાયસક્રમનુાં ન્વસ્તરણ છે જે ટ્રાન્ઝિટ ન્સસ્ટમ 

સુરન્ક્ષતપણ ેજાળવવામાાં અને બ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટ સમુદાયની સુરક્ષાનુાં ધ્યાન રાખવામાાં મદદરૂપ થાય છે. આ કાયસક્રમ બ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટના 

કમસ ારીઓ અન ેરાઇડસસને સુરક્ષામાાં સ તે, માન્હતગાર, તૈયાર અન ેસાથીઓ સાથે સામેલ રહેવા કરટબદ્ધ થવા પ્રોત્સાન્હત કર ેછે. 

 

BT સેફ ઍપ ન્વશ ેવધુ જાણવા અહીં ન્લલક કરો. વબેસાઇટ bramptontransit.com જુઓ અથવા @bramptontransit ને Twitter 

પર અનુસરીને ટ્રાન્ઝિટની હાલની અદ્યતન માન્હતી મેળવો. કોઇ પ્રશ્નો સીધા બ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટના સાંપકસ કેઝરને 905.874.2999 નાંબર પર 

પૂછી શકાય છે. 

લવૉટ્સ (અવતરણો) 

“બ્રેમ્પટન એક આરોગ્યપ્રદ અને સરુન્ક્ષત શહેર છે, અન ેBT સેફ ઍપ સામુદાન્યક સુરક્ષા માટે સહાયરૂપ છે. બ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટ પોતાના રાઇડસસ 

અને કમસ ારીઓની સુરક્ષા માટે કરટબદ્ધ છે, અને અમે વપરાશકતાસઓને ઍપ મારફતે શાંકાસ્પદ કે અસામાઝય પ્રવૃન્િ નોંધાવવા કહીએ છીએ. 

સાથે મળીને, આપણ ેઆપણાાં સમુદાયને સુરન્ક્ષત રાખી શકીએ છીએ.” 

      -     પૅરટ્રક બ્રાઉન (Patrick Brown), મેયર, સીટી ઑફ બ્રેમ્પટન 

“BT સેફ ઍપ iOS અને એઝરોઇડ પર ઉપયોગ કરવામાાં સરળ મોબાઇલ ઍપ છે. જો તમને સુરક્ષાને લગતી ચ ાંતા જણાવવાની જરૂર પડે તો, 

બસ ઍપ ખોલો, અન ેમેસેજ ન્સલયુરરટી સર્વસસીસને જાણ કરવા ‘રરપોટસ નાઉ’ પસાંદ કરો, અથવા પોલીસ, અન્ગ્નશમન કે તબીબી સહાયતાની 

જરૂર પડે ત્યારે કટોકટી નોંધાવવા ‘911 ઇમરજઝસી’ પસાંદ કરો.” 

- પૉલ ન્વસેઝટ (Paul Vicente), પ્રાદને્શક કાઉન્ઝસલર, વોર્ડસસ 1 અને 5; અધ્યક્ષ, પન્બ્લક વલસસ એઝડ એઝીનીયરરાંગ, સીટી ઑફ 

બ્રેમ્પટન 

“સીટી ઑફ બ્રેમ્પટન વધારેલી સુરક્ષા અને ખામીરન્હત વાત ીત માટ ેતકો પૂરી પાડવા કરટબદ્ધ છે. BT સેફ ઍપ આ પહોં ાડવામાાં બ્રેમ્પટન 

ટ્રાન્ઝિટ માટે મહત્વપૂણસ સીમાન્ હ્નરૂપ છે.” 

- પૉલ મોરરસન (Paul Morrison), વ ગાળાના મુખ્ય વહીવટી અન્ધકારી (ઇઝટરીમ  ીફ એડન્મન્નસ્ટ્રરેટવ ઓરફસર), સીટી ઑફ 

બ્રેમ્પટન 

https://www.brampton.ca/EN/residents/transit/riding-with-us/Pages/see-hear-say-something.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/transit/riding-with-us/Pages/see-hear-say-something.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/transit/riding-with-us/Pages/see-hear-say-something.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.bramptontransit.com/&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth@brampton.ca%7C0b060f4c206a4007b3c308da3904e71e%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637884990742611223%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAi
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/BramptonTransit&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth@brampton.ca%7C0b060f4c206a4007b3c308da3904e71e%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637884990742611223%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAw


 

 

“સુરક્ષા અમારી પ્રથમ અગ્રતા છે અને અમારાં લક્ષ્ય એ ખાતરી કરાવવાનુાં છે કે આપણી ન્સસ્ટમ આપણાાં રાઇડસસ અન ેકમસ ારીઓ માટે સુરન્ક્ષત 

રહેવાનુાં  ાલુ રહે. આપણાાં સૌની જવાબદારી એકબીજાને સુરન્ક્ષત રાખવાની છે અને અમે આપણાાં સમુદાયન ેસુરક્ષા ચ ાંતાઓ નોંધાવવા 

પ્રોત્સાન્હત કરીએ છીએ.” 

- ઍલેલસ ન્મલોજેન્વક (Alex Milojevic), જનરલ મેનેજર, બ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટ 

 

-30- 

 

કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 7,00,000 લોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 75,000 વ્યવસાયો છે. અમ ેજે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાર્દ છે 

લોકો. અમને ઊજાદ મળે છે અમાિા વવવવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્દણન ાં કને્દ્ર છીએ અને અમે તકવનકી અને પયાદવિણીય નવવનતા તિફ ર્ોિી જતી યાત્રાન ાં નેતૃત્વ 

કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીર્ાિી એવા વનિોગી શહેિના વવકાસ માટે છે જે સ િવિત, ટકાઉ અને સફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ 

જોડાવ. વધ  જાણવા માટે www.brampton.ca 

 

 

વમરડયા સાંપકદ (MEDIA CONTACT): 

સીટી ઓફ બૅ્રમ્પટન મવટટકટચિલ વમરડયા 

multiculturalmedia@brampton.ca 

 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

