
 

 

 
PARA SA AGARANG PAGLABAS    
      

            Inilulunsad ng Lungsod ang BT Safe app para sa mga 
rider ng Brampton Transit  

BRAMPTON, ON (Mayo 18, 2022) – Inilunsad ng Lungsod ng Brampton ang BT Safe app para sa mga 
rider ng Brampton Transit. 

Ang BT Safe app ay isang Transit Safety Mobile Reporting Solution na magagamit para sa iOS at 
Android. Ang app ay nag-aalok sa mga rider ng Brampton Transit ng isang kumbinyente, madaling 
gamitin at lihim na paraan ng pagsusumbong sa panggigipit, mga alalahanin sa kaligtasan o 
nakakadudang mga aktibidad diretso sa Brampton Transit. Sa kaganapan ng isang emergency, ang BT 
Safe app ay nagpapahintulot din sa mga rider na diretsong abisuhan ang 9-1-1. 

Gamit ang app na ito, magagawa ng mga customer ang kanilang parte para makatulong na gawing 
mas ligtas ang transit para sa lahat sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga detalyadong report ng mga 
insidente at sitwasyon na naobserbahan sa Brampton Transit – sa isang behikulo man, sa isang 
terminal o sa hintuan ng bus. Lihim ang mga isinumbong na isyu at maaaring gawin nang hindi 
nagbibigay ng pangalan. 

Ang Brampton Transit ay committed sa kaligtasan ng mga rider at empleyado nito. Ang BT Safe app ay 
isang ekstensyon ng award-winning na programa sa kamalayan ng publiko ng Brampton Transit na 
See Something, Hear Something, Say Something para makatulong sa pagmimintina ng ligtas na  
transit system at para bantayan ang kaligtasan ng komunidad ng Brampton Transit. Ang programa ay 
humihikayat sa lahat ng empleyado ng Brampton Transit at mga rider na mangangako sa pagiging 
alerdo, may kaalaman, handa at nakikipag-ugnay na mga partner sa kaligtasan. 
 
Mag-click dito para malaman ang mas marami pa tungkol sa BT Safe app. Bisitahin ang 
bramptontransit.com o sundan ang @bramptontransit sa Twitter para sa kasalukuyang mga update ng 
transit. Ang mga tanong ay maaaring idirekta sa Contact Centre ng Brampton Transit sa 905.874.2999. 

Mga Quote 

“Ang Brampton ay isang Nakakalusog at Ligtas na Lungsod, at ang BT Safe app ay sumusuporta sa 
ligtas na komunidad. Committed ang Brampton Transit sa kaligtasan ng mga rider at empleyado nito, at 
hinihiling namin sa mga user na isumbong ang kahina-hinala o hindi karaniwang aktibidad sa 
pamamagitan ng app. Magkakasama, mapapanatili nating ligtas ang ating komunidad.” 
      -     Patrick Brown, Mayor, Lungsod ng Brampton 

“Ang BT Safe app ay isang mobile app na madaling gamitin na makukuha mula sa iOS at Android. 
Kung kailangan mong isumbong ang isang pangkaligtasang alalahanin, buksan lamang ang app, at 
piliin ang ‘Report Now’ para direktang padalhan ng mensahe ang Security Services, o piliin ang ‘911 
Emergency’ para isumbong ang emergency kapag ang pulis, bomber o tulong medikal ay kailangan.” 

- Paul Vicente, Rehiyonal na Konsehal, Wards 1                                                                                                                                                                                         
& 5; Chair, Public Works and Engineering, Lungsod ng Brampton 

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


 

 

“Ang Lungsod ng Brampton ay committed sa pagbibigay ng mga pagkakataon para sa dagdag na 
kaligtasan at maayos na komunikasyon. Ang BT Safe app ay isang mahalagang milestone para sa  
Brampton Transit sa paghahatid nito.” 

- Paul Morrison, Interim Chief Administrative Officer, Lungsod ng Brampton 

“Ang kaligtasan ay ang ating numero unong prayoridad at ang ating layunin ay tiyakin na ang ating 
system ay nagpapatuloy na ligtas para sa ating mga rider at empleyado. Tayong lahat ay may 
responsibilidad na panatilihin ang isa’t isa na ligtas at hinihikayat natin ang ating komunidad na 
isumbong ang mga alalahanin sa kaligtasan.” 

- Alex Milojevic, General Manager, Brampton Transit 
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Bilang isa sa napakabilis na lumalaking lungsod sa Canada, ang Brampton ay tahanan ng 700,000 tao at 75,000 
negosyo. Ang mga tao ang nasa gitna ng lahat ng ginagawa natin. Napapalakas tayo ng ating diverse na mga komunidad, 
hinihikayat natin ang pamumuhunan, at sinisimulan natin ang isang paglalakbay para pangunahan ang teknolohikal at 
pangkapaligirang inobasyon. Nakipag-partner tayo para sa pag-unlad upang magtayo ng isang nakalulusog na lungsod na 
ligtas, sustenable at matagumpay. Kumonekta sa amin sa Twitter, Facebook, at Instagram. Alamin ang higit pa sa 
www.brampton.ca 
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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://www.brampton.ca/
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