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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਨੇ ਸੁਰੱਜ਼ਿਆ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਜ਼ਜੱਜ਼ਤਆ 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੇ ‘ਕੁਝ ਦੇਖੋ – ਕੁਝ ਸੁਣੋ – ਕੁਝ ਕਹੋ’(See Something – Hear Something – Say Something) 
ਪਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਕੈਨੇਜ਼ਿਅਨ ਅਰਬ੍ਨ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਐਸੋਜ਼ਸਏਸ਼ਨ (Canadian Urban Transit Association - CUTA) ਦਾ ਸੇਫਟੀ ਐਿਂ ਜ਼ਸਕਉਜ਼ਰਟੀ 
ਅਵਾਰਿ (ਸੁਰੱਜ਼ਖਆ ਅਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਅਵਾਰਿ) ਜ਼ਜੱਤ ਜ਼ਲਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਵਾਰਿ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੰੂ ਪਰਭਾਵੀ ਸੁਰੱਜ਼ਖਆ ਅਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਪਰੋਗਰਾਮ 
ਬ੍ਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਜ਼ਖਆ ਅਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਵਚਨਬੱ੍ਧਤਾ ਲਈ ਮਾਣਤਾ ਜ਼ਦੰਦਾ ਹੈ।   
 

“ਜ਼ਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਾਿੇ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਜ਼ਖਆ ਦੇ ਪਰਤੀ ਵਚਨਬੱ੍ਧ ਹੈ,” ਮੇਅਰ ਜ਼ਲੰਿਾ ਜੈਫਰੀ (Linda 

Jeffrey) ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਕਹਾ, “ਇਹ ਸਵੀਜ਼ਕਰਤੀ ਸਾਨੰੂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜ਼ਕ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਜ਼ਵੱਚ ਸਾਿੀ 
ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਇਸ ਨੰੂ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।” 
 

ਇਹ ਅਵਾਰਿ 17 ਮਈ, 2016 ਨੰੂ ਹੈਲੀਫੈਕਸ (Halifax)ਜ਼ਵੱਚ CUTA ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੀਿਰਜ਼ਸ਼ਪ ਅਵਾਰਿ ਸੇਰਮੋਨੀ (Corporate Leadership 

Award Ceremony) ਜ਼ਵਖੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੇ ਿਾਇਰੈਕਟਰ , ਅਲੇਕਸ ਜ਼ਮਲੋਏਜ਼ਵਚ (Alex Milojevic) ਨੰੂ ਜ਼ਦੱਤਾ ਜ਼ਗਆ ਸੀ 
 

ਜੁਲਾਈ 2015 ਜ਼ਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ, ‘ਕੁਝ ਦੇਖੋ – ਕੁਝ ਸੁਣੋ – ਕੁਝ ਕਹੋ’ ਨਾਮਕ ਜਨਤਾ ਜ਼ਵੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਸੁਰੱਜ਼ਖਅਤ 
ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਪਰਣਾਲੀ ਬ੍ਣਾਏ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਜ਼ਖਆ ਦਾ ਜ਼ਧਆਨ ਰੱਖਣ ਜ਼ਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਜ਼ਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਸੀ। ਇਹ 
ਪਰੋਗਰਾਮ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਸਚੇਤ, ਸੂਜ਼ਚਤ, ਜ਼ਤਆਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਜ਼ਖਆ ਜ਼ਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਜ਼ਹਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱ੍ਧ 
ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਜ਼ਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 

ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਂ ਅਸਧਾਰਨ ਗਤੀਜ਼ਵਧੀ ਦੇ ਬ੍ਾਰੇ ਸਚੇਤ ਰਹੋ, ਜ਼ਜਨਹ ਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 
 ਜ਼ਕਸੇ ਆਮ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂ ਛੱਿੇ ਗਏ ਪੈਕੇਜ ਜਾਂ ਬ੍ੈਗ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਕੂੜੇ ਦੇ ਕੈਨ ਜ਼ਵੱਚ) 

 ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਜ਼ਕਸੇ ਵਸਤੂ, ਪੈਕੇਜ ਜਾਂ ਪਦਾਰਥ ਨੰੂ ਛੱਿ ਕੇ ਤੇਿੀ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬ੍ਾਹਰ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੋਵੇ 
 ਅਸਧਾਰਨ ਚੀਿਾਂ (ਜ਼ਜਵੇਂ ਜ਼ਕ ਬ੍ੈਟਰੀਆਂ, ਤਾਰਾਂ, ਟੈਂਕ, ਬ੍ੋਤਲਾਂ ਜਾਂ ਬ੍ੈਗ) ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ 
 ਅਜ਼ਜਹੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜ਼ਜਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਂ ਨੋਟ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ 
 ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਬੱ੍ਦਲ, ਧੰੁਦ, ਗੈਸ, ਵਾਸ਼ਪ, ਗੰਧ ਜਾਂ ਵਗ ਜ਼ਰਹਾ ਤਰਲ 

 ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਜ਼ਚੰਨਹ  ਜ਼ਦਖਾ ਰਹੇ ਹੋਣ (ਜੀ ਕੱਚਾ ਹੋਣਾ, ਖੰਘ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਜ਼ਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਜ਼ਦ) 
 ਪਰਜ਼ਤਬੰ੍ਧਤ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਜ਼ਕਸੇ ਅਜੀਬ੍ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਾਰਕ ਕੀਤਾ ਵਾਹਨ 

 ਜ਼ਕਸੇ ਜ਼ਖੜਕੀ/ਦਰਵਾਿੇ ਦਾ ਖੱੁਲਹਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਜਸ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਬੰ੍ਦ ਹੰੁਦਾ ਹੈ   
 

ਸੱਕੀ ਗਤੀਜ਼ਵਧੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਕਰਨੀ: ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ 

 ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਂ ਅਸਧਾਰਨ ਗਤੀਜ਼ਵਧੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਕਰੋ 

 ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੇ ਜ਼ਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ 

 ਜ਼ਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਜ਼ਸਕਉਜ਼ਰਟੀ ਨੰੂ 905.874.2111 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ  
 ਸੰਕਟਕਾਲ ਜ਼ਵੱਚ 911'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 

 ਵਰਣਨ ਕਰੋ ਜ਼ਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਜ਼ਖਆ, ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ: 
o ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਕਸਨੰੂ ਜਾਂ ਕੀ ਦੇਜ਼ਖਆ 

o ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੇਜ਼ਖਆ 



 

 

o ਇਹ ਜ਼ਕੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦਾ ਹੋਵੇ ਬੱ੍ਸ ਜਾਂ ਸਟਾਪ ਨੰਬ੍ਰ ਸਮੇਤ 

o ਇਹ ਸ਼ੱਕੀ ਜ਼ਕਉਂ ਹੈ 

 ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਉਲਝੋ 
 ਖੁਦ ਨੰੂ ਖਤਰਨਾਕ ਸਜ਼ਥਤੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਵੱਚ ਨਾ ਪਾਓ 

 ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਜ਼ਵਧੀ ਦੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੀ ਵੈੈੱਬ੍ਸਾਈਟ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਿੀਆ ਚੈਨਲ (ਫੇਸਬ੍ੁਕ ਅਤੇ ਟਜ਼ਵੱਟਰ) ਦੇ ਮਾਜ਼ਧਅਮ ਨਾਲ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਨਾ 
ਕਰੋ  

 

ਇਸ ਪਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਜ਼ਹਲਕਦਮੀਆਂ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ bramptontransit.com 'ਤੇ ਜ਼ਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 

ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਜ਼ਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ! ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਨੰੂ ਫਾਲੋ ਕਰੋ:  

 

-30- 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਾਰੇ: ਕੈਨੇਿਾ ਜ਼ਵੱਚ ਨੌਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਿਾ ਸ਼ਜ਼ਹਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਜ਼ਵਜ਼ਵਧ ਵੱਸੋਂ ਲਈ ਪਰਜ਼ਸੱਧ ਹੈ ਜੋ 89 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬ੍ੋਲਣ ਵਾਲੇ 209 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲੀ ਜ਼ਪਛੋਕੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ 
ਪਰਦਰਜ਼ਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਜ਼ਨਵਾਸੀਆ ਂਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਜ਼ਲਆਂ ਨੰੂ ਜ਼ਵਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਜ਼ਵਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਆਧੁਜ਼ਨਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਿਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਿੀ ਨਾਲ 
ਵੱਧ ਰਹੀਆ ਂਆਵਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਜ਼ਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਕ ਪਹੰੁਚ ਜ਼ਮਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਜ਼ਵੱਚ ਖਜ਼ੋਲਹਆ ਜ਼ਗਆ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਜ਼ਸਜ਼ਵਕ ਹਸੋਜ਼ਪਟਲ, ਜ਼ਵਜ਼ਲਅਮ ਓਸਲਰ ਹੈਲਥ ਜ਼ਸਸਟਮ ਦਾ ਜ਼ਹੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਕ 
ਕੈਨੇਿਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਿੇ ਕਜ਼ਮਉਜ਼ਨਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜ਼ਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨੰੂ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 

 

 
 
 
 
 

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 
ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਜ਼ਿਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਿੀਆ ਕੋਆਰਿੀਨੇਟਰ 

ਜ਼ਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
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