
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ    

      

ਰਿਟੀ ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਦੀਆ ਂਿਵਾਰੀਆ ਂਲਈ ਬ੍ੀ.ਟੀ. ਿਫੇ ਐਪ ਦੀ ਸ਼ਰੁਆੂਤ ਕੀਤੀ 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (18 ਮਈ, 2022) – ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ (Brampton Transit) ਦੀਆਂ ਿਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬ੍ੀ.ਟੀ. ਿੇਫ 

(BT Safe) ਐਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।  

ਬ੍ੀ.ਟੀ. ਿੇਫ ਐਪ, iOS ਅਤੇ Android ਲਈ ਉਪਲਬ੍ਧ ਇੱਕ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਿੇਫਟੀ ਮੋਬ੍ਾਈਲ ਰਰਪੋਰਰਟੰਗ ਿੋਰਲਊਸ਼ਨ (Transit Safety Mobile 

Reporting Solution) ਹੈ। ਇਹ ਐਪ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਦੀਆਂ ਿਵਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਉਤਪੀੜਨ, ਿੁਰੱਰਿਆ ਿਬੰ੍ਧੀ ਰ ੰਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਰਵਧੀ ਬ੍ਾਰੇ, ਰਿੱਧ ੇ

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਨੰੂ ਰਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਿੁਰਵਧਾਜਨਕ, ਯੂਜਰ-ਫਰੈਂਡਲੀ ਅਤੇ ਿੂਝਵਾਨ ਤਰੀਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਕਿੇ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਦੀ ਿਰਿਤੀ ਰਵੱ , ਬ੍ੀ.ਟੀ. 
ਿੇਫ ਐਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਿਵਾਰੀਆਂ ਰਿੱਧ,ੇ 9-1-1 ਤੇ ਵੀ ਿੂ ਨਾ ਦੇ ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਇਿ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ, ਗਾਹਕ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਤੇ ਦੇਿੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਿਰਿਤੀਆਂ – ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਾਹਨ ਰਵੱ  ਹੋਣ, ਟਰਮੀਨਲ 

ਰਵਿ ੇਜਾਂ ਬੱ੍ਿ ਿਟੌਪ ਰਵਿ ੇਹੋਣ, ਦੀਆਂ ਰਵਿਰਤਰਤ ਰਰਪੋਰਟਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਨੰੂ ਿਾਰਰਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਿੁਰੱਰਿਅਤ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੱ  ਆਪਣੀ ਭੂਰਮਕਾ 
ਰਨਭਾ ਿਕਦ ੇਹਨ। ਰਰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੱੁਦੇ ਗੁਪਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਬ੍ਨਾਂ ਨਾਮ ਦੱਿੇ ਰਰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਿਕਦ ੇਹਨ। 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ, ਆਪਣੀਆਂ ਿਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮ ਾਰੀਆਂ ਦੀ ਿੁਰੱਰਿਆ ਦੇ ਪਰਤੀ ਵ ਨਬੱ੍ਧ ਹੈ। ਬ੍ੀ.ਟੀ. ਿੇਫ ਐਪ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਦੇ ਅਵਾਰਡ-ਜੇਤ ੂ

ਕੁਝ ਦੇਿ,ੋ ਕਝੁ ਿੁਣ,ੋ ਕੁਝ ਆਿ ੋ(See Something, Hear Something, Say Something) ਪਬ੍ਰਲਕ ਜਾਗਰਕੂਤਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਰਵਿਤਾਰ ਹੈ, 

ਤਾਂ ਜ ੋਇੱਕ ਿੁਰੱਰਿਅਤ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਰਿਿਟਮ ਕਾਇਮ ਰੱਿਣ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦੀ ਿੁਰੱਰਿਆ ਦੇ ਪਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਰਰਹਣ ਰਵੱ  ਮਦਦ ਰਮਲ 

ਿਕੇ। ਇਹ ਪਰੋਗਰਾਮ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਦੇ ਿਾਰ ੇਕਰਮ ਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਿਵਾਰੀਆਂ ਨੰੂ, ਿੁ ੇਤ, ਿੂਰ ਤ, ਰਤਆਰ ਅਤੇ ਿੁਰੱਰਿਆ ਰਵੱ  ਸ਼ਾਮਲ ਭਾਈਵਾਲ 

ਬ੍ਣਨ ਵਾਿਤੇ ਵ ਨਬੱ੍ਧ ਹੋਣ ਵਾਿਤੇ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਬ੍ੀ.ਟੀ. ਿੇਫ ਐਪ ਬ੍ਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱਿੇ ਕਰਲੱਕ ਕਰ ੋ(Click here to learn more about the BT Safe app)। ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਬ੍ਾਰੇ ਤਾ਼ਿਾ  
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, bramptontransit.com ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter ਤੇ @bramptontransit ਨੰੂ ਫਾਲੋੱ ਕਰੋ। ਿਵਾਲ ਰਿੱਧ ੇਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਦੇ ਿੰਪਰਕ 

ਕੇਂਦਰ (Contact Centre) ਨੰੂ 905.874.2999 ਤੇ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾ ਿਕਦ ੇਹਨ। 

ਹਵਾਲੇ 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇੱਕ ਰਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਿੁਰੱਰਿਅਤ ਸ਼ਰਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ੀ.ਟੀ. ਿੇਫ ਐਪ, ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦੀ ਿੁਰੱਰਿਆ ਦੀ ਰਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ, 

ਆਪਣੀਆਂ ਿਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮ ਾਰੀਆਂ ਦੀ ਿੁਰੱਰਿਆ ਦੇ ਪਰਤੀ ਵ ਨਬੱ੍ਧ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਬ੍ੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਕ ਐਪ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਂ 
ਅਿਧਾਰਨ ਗਤੀਰਵਧੀ ਦੀ ਰਰਪੋਰਟ ਕਰੋ।” 
      -     ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

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://www.brampton.ca/EN/residents/transit/riding-with-us/Pages/see-hear-say-something.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bramptontransit.com%2F&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C0b060f4c206a4007b3c308da3904e71e%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637884990742611223%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=FsPA0te0T7wzLgAFCA1IpFwzq%2BcdyKq7DevJccslR5o%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FBramptonTransit&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C0b060f4c206a4007b3c308da3904e71e%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637884990742611223%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=J%2FbHkWekYCEhMrIO98R7XuOLAxbU10%2F%2BxHky5OwcP%2BA%3D&reserved=0


 

 

“ਬ੍ੀ.ਟੀ. ਿੇਫ ਐਪ, iOS ਅਤੇ Android ਲਈ ਉਪਲਬ੍ਧ, ਵਰਤੋਂ ਰਵੱ  ਅਿਾਨ ਇੱਕ ਮੋਬ੍ਾਈਲ ਐਪ ਹੈ। ਜਕੇਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੁਰੱਰਿਆ ਿਬੰ੍ਧੀ ਰ ੰਤਾ ਬ੍ਾਰ ੇ

ਰਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਬ੍ਿ ਐਪ ਿਹੋਲੋ, ਰਿਰਕਓਰਰਟੀ ਿਰਰਵਰਿਜ ਨੰੂ ਰਿੱਧਾ ਿੁਨੇਹਾ ਭਜੇਣ ਲਈ, ‘Report Now’  ੁਣੋ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਪੁਰਲਿ, ਫਾਇਰ 

ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਿਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹਵੋੇ, ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਿਰਿਤੀ ਦੀ ਰਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਿਤੇ, ‘911 Emergency’  ੁਣੋ।” 

- ਪਾੱਲ ਰਵਿੇਂਟ (Paul Vicente), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰਡਿ 1 ਅਤੇ 5;  ੇਅਰ, ਪਬ੍ਰਲਕ ਵਰਕਿ ਐਡਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਰੰਗ, ਰਿਟੀ ਆਫ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਵਧੀ ਹਈੋ ਿੁਰੱਰਿਆ ਅਤੇ ਅਿੀਰਮਤ ਿੰ ਾਰ ਦੇ ਮੌਕ ੇਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵ ਨਬੱ੍ਧ ਹੈ। ਬ੍ੀ.ਟੀ. ਿੇਫ ਐਪ, ਇਹ ਰਡਲੀਵਰ ਕਰਨ 

ਵਾਿਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਉਪਲਬ੍ਧੀ ਹੈ।” 

- ਪਾੱਲ ਮੋਰਰਿਨ (Paul Morrison), ਇੰਟਰਰਮ  ੀਫ ਐਡਰਮਰਨਿਟਰੇਰਟਵ ਅਫਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“ਿੁਰੱਰਿਆ, ਿਾਡੀ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਿਾਡਾ ਟੀ ਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣਾ ਹੈ ਰਕ ਿਾਡਾ ਰਿਿਟਮ, ਿਾਡੀਆਂ ਿਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮ ਾਰੀਆਂ 

ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਿੁਰੱਰਿਅਤ ਬ੍ਰਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ-ਦੂਜ ੇਨੰੂ ਿੁਰੱਰਿਅਤ ਰੱਿਣਾ, ਿਾਡੀ ਿਾਰਰਆਂ ਦੀ ਰ਼ੰਿਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਿਾਡੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਨੰੂ 

ਿਲਾਹ ਰਦੰਦੇ ਹਾਂ ਰਕ ਿੁਰੱਰਿਆ ਿਬੰ੍ਧੀ ਰ ੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰਰਪੋਰਟ ਕਰੋ।” 

- ਐਲੇਕਿ ਰਮਲੋਜਰੇਵਕ (Alex Milojevic), ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ 
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ਕੈਨੇਡਾ ਰਵੱ  ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤ਼ੇਿੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵੱ ੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤੌਰ ਤ,ੇ ਬ੍ਰ ੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਰਧਆਨ 

ਰਵੱ  ਰੱਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ ਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈ ਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੰੂ ਅੱਗੇ 
ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੱ  ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰੱਰਿਅਤ, ਿਰਿਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋਵੇ। ਿਾਡੇ ਨਾਲ 

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

 

ਮੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮਲਟੀਕਲ ਰਲ ਮੀਡੀਆ 

multiculturalmedia@brampton.ca 
 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

