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 سٹی آپ کے "پارک مت کریں" کے پارکنگ ٹکٹ کی یاد دہانی کراتا ہے
 

اخراجات آپ کے ، اونٹاریو:  جب پارکنگ ٹکٹس کی بات ہو، تو "میں اس سے بعد میں نمٹوں گا" کے رویے کے (Bramptonبرامپٹن )

تک بڑھ سکتا ہے، اگر اس میں تاخیر کی جاتی  180کا پارکنگ جرمانہ $ 35تصور کہیں زیادہ حیران کن ثابت ہو سکتے ہیں۔ ایک بنیادی $

ہے، نظر انداز کیا جاتا ہے یا اگر جائزہ اجالس سے غیرحاضری کی جاتی ہے، اور گاڑی کی رجسٹریشن کی تجدید پر برے اثرات مرتب کر 

کے دوران، الئسنس پلیٹ سے انکار  2016مئی  31سے  2015جون  01کتا ہے۔ سٹی کونسل میں تازہ ترین رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ س

 کو بھجوائے گئے۔ (MTOسے زائد پارکنگ جرمانوں کے نوٹس وزارت ٹرانسپورٹیشن آف اونٹاریو ) 24,000کے لئے 

 
سرچ اور  MTOجب پارکنگ جرمانوں کو ایک بروقت انداز میں ادا نہیں کیا جاتا ہے، تو اضافی رقم جیسا کہ تاخیر سے ادائیگی کی فیس، 

 ۔ جیسا کہ یہاں دکھایا گیا ہےالئسنس پیٹ سے انکار کی فیسیں اکٹھی ہوتی رہتی ہیں، جو اصل رقم کی نسبت چار پانچ گنا زیادہ بن جاتی ہے 

 
برامپٹن میں جاری کردہ پارکنگ جرمانوں پر عملدرآمد کرنے کے لئے استعمال کیے جانیوالے نطام کو انتظامی مانیٹری پینیلٹی سسٹم 

(AMPS)  کہا جاتا ہے۔ اس کا انتظام سٹی کرتا ہے، نہ کہ عدالتی نظام۔ ایک جرمانہ کے نوٹس سے نزاع یا اختالف کرنے پر، صارفین کو اب

اس سے زیادہ تک لگ سکتا ہے۔ اس کے بجائے، سٹی، انتظار کے  مزید کسی عدالتی تاریخ کا انتظار نہیں کرنا پڑتا ہے، جس میں ایک سال یا

 تک اسکریننگ جائزوں کی شیڈول بندی کر سکتا ہے۔   480دنوں تک کرتے ہوئے، ایک ماہ میں  45 – 30وقت کو 

 
 کلیدی جھلکیاں

  دن کے اندر ادائیگی کر  15جب آپ کو ایک پارکنگ جرمانہ کر دیا جاتا ہے، تو ایک تاخیری ادائیگی کی فیس سے بچنے کے لئے

 دیں۔

  ،پر فون کر کے ایک اسکریننگ  ()برامپٹن سے باہر سے 905.874.2404پر یا  311ایک جرمانہ سے اختالف کرنے کے لئے

 جائزہ کا شیڈول حاصل کر لیں۔  

 یل کرنے کا ایک اور اگر آپ اسکریننگ جائزہ کے نتائج سے مطمئن نہیں ہیں، تو آپ کے پاس ایک سماعتی جائزہ اجالس میں اپ

 موقع بھی ہو گا۔

  بجے رات کے درمیان پارکنگ، نجی امالک اور فائر روٹس میں پارکنگ۔ 6 - 2 -نہایت عام ترین پارکنگ غلطیوں سے بچیں 

  پر کال کر کے یا پنگ اسٹریٹ ایپ  311اگر آپ کے رات کو قیام کرنیوالے مہمانوں کو ایک اسٹریٹ پارکنگ کی ضرورت ہے، تو

(Pingstreet app)  کے لئے درخواست دیں پارکنح ُمالحظہاستعمال کرتے ہوئے ایک مفت 
 

 اقتباس
ے سے نمایاں طور پر تیز بنا کر بہتر بنا دیا ہے۔ ہم نے پارکنگ جرمانہ کی اپیل کے عمل کو رسمی عدالتی نظام کی نسبت زیادہ آسان اور پہل

اب ہم صارفین کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ اپنے پارکنگ ٹکٹ پر تیزی سے عمل کرتے ہوئے کام کریں۔ بروقت کارروائیاں جیسا کہ 

ت کرتے ہیں، ان کی گاڑی کی رجسٹریشن جرمانہ کی ادائیگی، یا شیڈولنگ بندی اور یقینی بنانا کہ وہ اسکریننگ یا سماعتی جائزہ میں شرک

 کی تجدید پر کسی اثرات سے بچنے کے لئے نہایت اہم ہے۔  

 ، سٹی کلرک(Peter Fayپیٹر فے ) -

 ۔30-

 
الگ الگ نسلی پس منظر کے  209اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں  (Bramptonکینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن ) کے متعلق: (Bramptonبرامپٹن )

کے رہائشیوں اور باہر سے آنے والے لوگوں کو تفریح کے نادر مواقع دستیاب ہیں اور یہاں کا  (Bramptonمختلف زبانیں بولتے ہیں۔ برامپٹن ) 89لوگ شامل ہیں جو 

میں افتتاح ہوا  2007جس کا  (Brampton Civic Hospitalہاسپٹل ) ٹرانسپورٹ کا نظام کینیڈا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظاموں میں سے ایک ہے۔ برامپٹن سوک

کا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ مزید معلومات کے لیے  (William Osler Health Systemتھا ولیم اوسلر ہیلتھ سسٹم )

www.brampton.ca  پر جائیں یا@CityBrampton ( کو ٹوئٹرTwitter) پر فالو کریں۔ 

 
 
 
 

 

 

 میڈیا رابطہ

 (Natalie Stogdillنتالی سٹاگڈل )
 میڈیا رابطہ کار

City of Brampton 
905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca 
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