
 

 

PARA SA AGARANG PAGLABAS    
   

Binubuksan ng Lungsod ng Brampton, Punjabi Community Health Services 
at Bike Brampton ang Downtown Brampton Bike Hub 

  

BRAMPTON, ON (Agosto 25, 2022) – Sa nakalipas na linggo, ang Lungsod ng Brampton, kasama ang 
mga partner  na Punjabi Community Health Services (PCHS) at Bike Brampton, ay binuksan ang 
Downtown Brampton Bike Hub para itaguyod at suportahan ang ligtas na pagbibisikleta: Different 
Spokes. 

Ang Brampton ay isang Nakakalusog at Ligtas na Lungsod, at ang Lungsod ay dedicated sa paglikha 
ng isang ligtas, komportable at nakaka-enjoy na karanasan sa pagbibiyahe para sa lahat ng gumagamit 
ng daan at hinihikayat ang aktibong transportasyon. Sa pagpupulong nito noong Marso 2, 2022, 
inatasan ng Konseho ng Lungsod ng Brampton ang staff na isagawa ang kontrata sa maikling panahon 
na pangungupahan ng PCHS para patakbuhin ang Brampton Bike Hub mula sa propyedad na pag-aari 
ng Lungsod sa 8 Nelson Street West, Unit 104, umaaktong panimula para sa unique na partnership na 
ito na maglilingkod sa mga residente ng Brampton.   

Ang Different Spokes ay isang pinaka-pangunahing antas, hub na pinamumuan ng komunidad na 
hihikayat, magpo-promote at magtataguyod sa ligtas na pagbibisikleta sa Brampton. Sa Downtown 
Brampton Bike Hub nito, ang PCHS ay: 

• Maghahatid ng mga serbisyo kaugnay ng bisikleta tulad ng pagtulong sa pagkumpuni sa bike at 
pagbebenta sa mga reconditioned bike at mga piyesa ng bike; 

• Hihikayat, magpo-promote at magtataguyod para sa dinagdagang kaligtasan sa pagbibisikleta 
sa Brampton; 

• Magbibigay ng access sa mga reconditioned bike para ibenta at para paupahan; 
• Magbibigay ng programa sa komunidad at pagme-mentor para sa sinuman na interesado sa 

pagbibisikleta; at 
• Hihikayat ng nakakalusog na mga komunidad at nakakalusog na mga uri ng pamumuhay. 

Patuloy na itatayo ng Lungsod ng Brampton ang ‘Streets for People’ at ipo-promote ang aktibong 
transportasyon. Sa taon na ito, nagdadagdag ang Lungsod ng higit sa 30 bagong kilometro ng 
imprastraktura ng paglalakad at pagbibisikleta sa umiiral na network ng Aktibong Transportasyon na 
higit sa 530 kilometro ng imprastraktura ng pagbibisikleta, hiking, paglalalakad at panlibangang mga 
trail. 

Alamin ang mas marami tungkol sa pagbibisikleta sa Brampton dito at ang tungkol sa aktibong 
transportasyon sa Brampton dito.  

Mga Quote 

"Ang Brampton ay isang Nakakalusog at Ligtas na Lungsod, at dedicated tayo sa pagsuporta sa mga 
pangangailangan ng ating komunidad sa pamamagitan ng pagbibigay ng access sa edukasyon at 
kaalaman sa pagbibisikleta at sa pamamagitan ng pagtulong na mas masuportahan ang 

https://www.brampton.ca/EN/residents/Roads-and-Traffic/Cycling/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Business/planning-development/projects-studies/atmp/Pages/Welcome.aspx


 

 

pangkalahatang kalusugan ng kaisipan sa pamamagitan ng aktibong transportasyon at paglilibang. 
Excited tayo na suportahan ang pagbubukas ng Different Spokes sa Downtown Brampton. Ito ay 
katanggap-tanggap na dagdag sa lugat at tutulong na madagdagan ang malawak na nating network ng 
Aktibong Transportasyon."  

- Patrick Brown, Mayor, Lungsod ng Brampton 

“Ang Brampton Bike Hub ay isang magandang karagdagan sa Downtown Brampton. Hindi lamang 
magbibigay ang Different Spokes ng mga pambisikletang serbisyo sa mga mahihilig sa pagbibisikleta, 
ngunit tutulong din ito sa pagbibigay kaalaman at pagsuporta sa mga bagong cyclists, at magpo-
promote sa nakakalusog at aktibong mga uri ng pamumuhay para sa mga residente sa lahat ng edad. 
Excited ako na makita ang partnership na ito sa ating lungsod, at hinihikayat ang lahat na samantalahin 
ang kaalaman na maiaalok ng PCHS at mag-enjoy sa mga trail na kaaya-aya at maganda.” 

- Martin Medeiros, Rehiyonal na Konsehal, Wards 3 at 4; Chair, Planning and Development Committee, 
Lungsod ng Brampton 

“Sa Lungsod ng Brampton, nagsisikap tayo para makalikha ng Mga Kalye para sa mga Tao o Streets 
for People na may pokus sa Aktibong Transportasyon. Inaasahan natin ang patuloy na 
pakikipagutlungan sa mga partner sa buong lungsod para i-promote ang nakakalusog at aktibong mga 
uri ng pamumuhay at magbigay ng magagandang amenity para sa ating mga residente.” 

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