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ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਲੈਫ-ਸਰਵਵਸ ਚਣੋ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਸਵੇਾ ਨ ੂੰ ਵਬ੍ਹਤਰ ਬ੍ਣਾਇਆ 
  

ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਪ੍ਾਰਵਕੂੰਗ ਬ੍ਾਰੇ ਵਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇ੍ਨਤੀ ਕਰਨ, ਪ੍ਾਰਵਕੂੰਗ ਵਟਕਟਾਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ, ਸਮੱਵਸਆਵਾਾਂ ਦੀ ਵਰਪ੍ੋਰਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਾਂ 

ਵਾਸਤੇ ਵਬ੍ਹਤਰ ਬ੍ਣਾਈਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਚੋਣਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੀਆਾਂ ਵਸਟੀ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਹੁੂੰਚਣਾ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਸੌਖਾ ਬ੍ਣ ਵਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਆਾਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ, ਚੂੰਗੀ ਸਰਕਾਰ 

(Good Government) ਦੀ ਇੱਕ ਮੱੁਖ ਤਰਜੀਹ, ਆਪ੍ਣੀ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਰਣਨੀਤੀ (Customer Service Strategy) ਨ ੂੰ ਮਜ਼ਬ੍ ਤ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਵਸਟੀ ਦੀ 

ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਹੱਸਾ ਹ,ੈ ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੀ 2016 – 2018 ਲਈ ਰਣਨੀਵਤਕ ਯੋਜਨਾ (Strategic Plan) ਵਵੱਚ ਦੱਵਸਆ ਵਗਆ ਹੈ। 
 
ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਪ੍ਸੀ-ਗੱਲਬ੍ਾਤ ਵਾਲੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਵਕਸੇ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਤਵਨਧੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਵਬ੍ਨਾਾਂ ਪ੍ਾਰਵਕੂੰਗ ਜੁਰਮਾਵਨਆਾਂ 

ਲਈ ਕ੍ਰੈਵਡਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਰੱਵਖਅਤ, ਸੈਲਫ-ਸਰਵਵਸ, ਕ੍ਰੈਵਡਟ ਕਾਰਡ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸੇਵਾ 905.874.2404 'ਤੇ ਡਾਇਲ 

ਕਰਕੇ ਅਤ ੇਆਵਾਜ਼ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਵਦਨ ਦੇ 24 ਘੂੰਟ ੇਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਵਦਨ ਉਪ੍ਲਬ੍ਧ ਹੈ। 
 
ਮੋਬ੍ਾਈਲ ਐਪ੍ਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਰਤਣ ਵਾਵਲਆਾਂ ਲਈ ਹੁਣ PingStreet ਐਪ੍ ਦੇ ਮਾਵਧਅਮ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਉਂਗਲਾਾਂ 'ਤੇ ਉਪ੍ਲਬ੍ਧ ਹਨ। ਇਸਦੀ 

Report a Problem (ਵਕਸੇ ਸਮੱਵਸਆ ਦੀ ਵਰਪ੍ੋਰਟ ਕਰੋ) ਵਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ, ਗਾਹਕ ਵਸਟੀ ਨ ੂੰ ਉਹਨਾਾਂ ਮੱੁਵਦਆਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਸਚੇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਾਂ ਨ ੂੰ 

ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਵਵੱਚ ਆਸ-ਪ੍ਾਸ ਵਦਖਾਈ ਵਦੂੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਾਂ ਵਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਉਪ੍-ਕਾਨ ੂੰਨਾਾਂ ਦੀ ਉਲੂੰਘਣਾਵਾਾਂ, ਸੜਕਾਾਂ 'ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ, ਕੂੰਧਾਾਂ 'ਤੇ ਵਲਖਣਾ, ਕ ੜਾ-

ਕਰਕਟ, ਪ੍ਾਰਕਾਾਂ/ਪ੍ਗਡੂੰਡੀਆਾਂ ਦੀ ਸਾਾਂਭ-ਸੂੰਭਾਲ, ਮਾੜੀ ਸਾਾਂਭ-ਸੂੰਭਾਲ ਵਾਲੀਆਾਂ ਆਾਂਢ-ਗੁਆਾਂਢ ਦੀਆਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਰਟੀਆਾਂ, ਸੜਕ 'ਤੇ ਖੱਡੇ/ਸੜਕਾਾਂ ਨ ੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, ਸੜਕ ਦੀਆਾਂ 

ਲਾਈਟਾਾਂ ਦੀ ਮੁਰੂੰਮਤ, ਅਤ ੇਸੜਕਾਾਂ ਦੇ ਸੂੰਕੇਤਾਾਂ ਨ ੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵਰਪ੍ੋਰਟ ਕਰਨੀ। 
 
PingStreet ਨ ੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀ ਕਲੂੰਡਰ ਸਾਲ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਹਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਲੇਟ ਲਈ 14 ਵਦਨਾਾਂ ਤਕ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਾਰਵਕੂੰਗ ਲਈ ਵਵਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇ੍ਨਤੀ 

ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਇਹ ਐਪ੍ ਵਸਟੀ ਦੇ ਵਡਪ੍ਾਰਟਮੈਂਟਾਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਨਵੀਨਤਮ ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸੜਕਾਾਂ ਬ੍ੂੰਦ ਹੋਣ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਹੋਰ ਸ ਚਨਾ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

PingStreet ਨ ੂੰ City ਦੁਆਰਾ 2014 ਵਵੱਚ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ ਅਤ ੇਅੱਜ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਹੁੂੰਚਣ ਲਈ ਮੌਜ ਦਾ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਾਂ ਨ ੂੰ ਅੱਪ੍ਡੇਟ 

ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। 
 
 
ਹਵਾਲੇ  

ਵਸਟੀਹਾਲ ਵਵਖੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬ੍ ਤ ਗਾਹਕ-ਕੇਂਵਦਰਤ ਸੇਵਾ ਸੱਵਭਆਚਾਰ ਬ੍ਣਾ ਰਹੇ ਹਾਾਂ, ਵਜਸ ਨਾਲ ਵਨਵਾਸੀਆਾਂ ਲਈ ਸਾਡੀਆਾਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਅਤ ੇਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਹੁੂੰਚਣਾ, 

ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਵਵਚਲੇ ਮੱੁਵਦਆਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਸਾਨ ੂੰ ਸਚੇਤ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਆਸਾਨ ਹ ੋਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਵਨਵਾਸੀਆਾਂ ਨੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਧਾਰਤ ਸੈਲਫ-ਸਰਵਵਸ ਚੋਣਾਾਂ ਨ ੂੰ 

ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹ ੈਅਤ ੇਅਸੀਂ ਆਪ੍ਣੀ ਵਸਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਗਵਰਕਾਾਂ ਦੀ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲਬ੍ਾਤ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ ਅਤ ੇਇਸਨ ੂੰ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ। 

- ਮੇਅਰ ਵਲੂੰਡਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey)  
 

ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਾਂ ਵਕ ਸਾਡੇ ਵਨਵਾਸੀਆਾਂ ਦੀ ਵਵਅਸਤ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪ੍ ਰਨ ਹ ੈਵਕ ਉਹਨਾਾਂ ਨ ੂੰ ਵਸਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬ੍ਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ 

ਤਰੀਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੇਵਾ ਵਵੱਚ ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨ ੂੰ ਵਨਵਾਸੀਆਾਂ ਨ ੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਵੱਚ ਮਦਦ ਵਮਲੇਗੀ; ਵਜਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਾਂ 

ਨ ੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਆਪ੍ਣੀ ਸਹ ਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਆਸਾਨੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਾਾਂਗੇ।  

- ਐਲੇਨ ਮ ਰ (Elaine Moore), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰ (ਮੁਖੀ), ਸਰਵਵਸ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਅਤ ੇਫੈਵਸਵਲਟੀ ਸਰਵਵਵਸਜ਼, ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਐਂਡ 

ਪ੍ਬ੍ਵਲਕ ਸਰਵਵਵਸਜ਼ ਕਮੇਟੀ 
 
ਵਲੂੰਕ (ਕੜੀਆਾਂ) 

 PingStreet ਬ੍ਾਰੇ ਅਤ ੇਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣਾਾਂ  
 

 

ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਬ੍ਾਰੇ: ਕੈਨੇਡਾ ਵਵੱਚ ਨੌਵਾਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਵਹਰ, ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਵਵਵਵਧ ਵੱਸੋਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਸੱਧ ਹੈ ਜ ੋ89 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਾਂ ਬੋ੍ਲਣ ਵਾਲੇ 209 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲੀ ਵਪ੍ਛੋਕੜਾਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੂੰ ਪ੍ਰਦਰਵਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੇ ਵਨਵਾਸੀਆਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਵਲਆਾਂ ਨ ੂੰ ਵਵਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਾਂ ਗਤੀਵਵਧੀਆਾਂ (ਰੇਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਾਂ ਆਧੁਵਨਕ ਸਹ ਲਤਾਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਾਂ 

ਵਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਕ ਪ੍ਹੁੂੰਚ ਵਮਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਵਵੱਚ ਖੋਵਲਿਆ ਵਗਆ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਵਸਵਵਕ ਹੋਸਵਪ੍ਟਲ, ਵਵਵਲਅਮ ਓਸਲਰ ਹੈਲਥ ਵਸਸਟਮ ਦਾ ਵਹੱਸਾ ਹੈ, ਜ ੋਵਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਾਂ ਵਵੱਚੋਂ ਇੱਕ 

ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤ ੇਜਾਓ ਜਾਾਂ Twitter 'ਤ ੇ@CityBrampton ਨ ੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 
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ਮੀਡੀਆ ਸੂੰਪ੍ਰਕ 

ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਵਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ 

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca    
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