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 سیلف سروس کے نئے طریقوں کے ساتھ برامپٹن کی کسٹمر سروس میں بہتری

 

برامپٹن اونٹاریو: پارکنگ میں رعایت طلب کرنے، پارکنگ کے جرمانے بھرنے، مسائل کی اطالع دینے اور مزید چیزوں کے بارے میں بہتر 

رسائی آسان ہو گئی ہے۔ یہ نئی سروسز سٹی کی کسٹمر سروس سٹریٹیجی آپشن فراہم کرنے سے اب برامپٹن سٹی کی سروسز تک 

(Customer Service Strategy کو بہتر بنانے کے منصوبے کا ایک حصہ ہیں، جس کا ذکر برامپٹن کے )سٹریٹیجک پالن  2018 – 2016

 گیا ہے۔اچھی حکومت کی ایک اولین ترجیحات کے طور پر کیا ( Strategic Planمیں )

 

نئی انٹرایکٹو ٹیلیفون سروس کے ذریعے صارفین، کسٹمر سروس کے کسی نمائندے سے بات کرنے کے لیے انتظار کیے بغیر پارکنگ اس 

پر ڈائل کر کے اور بذریعہ آواز دی گئی ہدایات پر  905.874.2404کے جرمانوں کے لیے بذریعہ کریڈٹ کارڈ ادائیگی کر سکتے ہیں۔ آپ 

گھنٹے ہفتے میں سات دن  24اور خود سے بذریعہ کریڈٹ کارڈ ادائیگی کر کے اس سروس سے دن میں  عمل کر کے محفوظ طریقے سے

 مستفید ہو سکتے ہیں۔

 

 Report aرپورٹ اے پرابلم )کی ایپ کے ذریعے اب مزید سروسز دستیاب ہیں۔ اس کے  PingStreetموبائل اپیپلیشن کے صارفین کے لیے 

Problem)  کر کے صارفین سٹی کو برامپٹن کے اندر نظر آنے والے مسائل سے مطلع کر سکتے ہیں۔ ان میں بائی الز والے فیچر کو استعمال

(، کوڑا کرکٹ، پارکس/ٹریلز کی دیکھ ریکھ، قرب وجوار میں graffitiکی خالف ورزی، سڑک پر پائے جانے والے مردہ جانور، گرافیٹی )

سڑک میں کھدے ہوئے گڑھوں/ٹوٹی ہوئی سڑکوں، سٹریٹ الئٹ کی مرمت اور سڑکوں پر ایسی عمارتوں جن کا خیال نہ رکھا جا رہا ہو، 

 لگے ہوئے نشانات کو نقصان پہنچنے کے متعلق اطالع دے سکتے ہیں۔

 

PingStreet  دن تک کے لیے پارکنگ میں رعایت کی اجازت طلب کر  14کے صارفین کیلنڈر کے ایک سال کے دوران ہر گاڑی کے لیے

اس ایپ میں سٹی کے مختلف محکموں سے رابطے کی تازہ ترین تفصیالت، سڑکوں کی بندش کے بارے میں معلومات اور دیگر سکتے ہیں۔ 

میں سامنے الیا گیا تھا اور موجودہ صارفین سے درخواست کی جاتی ہے کہ  2014کو سٹی کی طرف سے  PingStreetچیزیں دستیاب ہیں۔ 

 ڈیٹس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں۔سائی حاصل کرنے کے لیے اپ وہ آج شامل کیے جانے نئے فیچرز تک ر

 

 

 اقتباسات

( میں صارفین کی ترجیحات کے مطابق ایک مضبوط کسٹمر سروس تشکیل دے رہے ہیں جس سے شہریوں کے لیے City Hallسٹی ہال )ہم 

ہماری سروسز اور پروگرامز تک رسائی کو آسان بنایا جائے گا اور ساتھ یء ساتھ ہمیں برامپٹن میں مسائل کے بارے میں معلومات حاصل 

والے سیلف سروس کے طریقوں کو اپنا لیا ہے اور ہم اپنے شہریوں کے اپنے سٹی کے  ہمارے شہریوں نے ٹیکنالوجی کے استعمالہوں گی۔ 

 ساتھ زیادہ مثبت تعامل کا خیر مقدم اور اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔

 ( Mayor Linda Jeffrey) میئر لنڈا جیفری -

 

ان کے لیے سٹی کے ساتھ تعامل کرنے کے لیے ہمیں اس چیز کا احساس ہے کہ ہمارے شہریوں کے مصروف طرز زندگی کی موجودگی میں 

آسان اور تیز رفتار طریقے فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ سروس میں بہتری کے ان نئے اقدامات کے ساتھ ہمیں شہریوں کی زیادہ بہتر 

 ے میں مدد ملے گی۔طریقے سے خدمت کرنے اور ان کو روزمرہ کی ادائیگیاں اپنی سہولت کے مطابق کرنے میں مزید آسانیاں فراہم کرن

(، سروس برامپٹن اینڈ Vice Chair( اور وائس چیئر )Regional Councillor(، ریجنل کاؤنسلر )Elaine Mooreایلین مور ) -
 Service Brampton and Facility Services, Community and Publicفیسیلیٹی سروسز، کمیونٹی اینڈ پبلک سروس کمیٹی )

Services Committee) 

 

 کسلن

 About PingStreet and download options  

 
 

الگ الگ نسلی پس منظر کے لوگ شامل  209کینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں ( کے متعلق: Bramptonکچھ برامٹن )

اقع دستیاب ہیں اور یہاں کا ٹرانسپورٹ کا ( کے رہائشیوں اور باہر سے آنے والے لوگوں کو تفریح کے نادر موBramptonمختلف زبانیں بولتے ہیں۔ برامپٹن ) 89ہیں جو 

میں افتتاح ہوا تھا ولیم اوسلر  2007جس کا  (Brampton Civic Hospital)نظام کینیڈا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظاموں میں سے ایک ہے۔ برامپٹن سوک ہاسپٹل 
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پر  www.brampton.caیونٹی ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ مزید معلومات کے لیے کا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کم (William Osler Health System)ہیلتھ سسٹم 

 ( پر فالو کریں۔Twitterکو ٹوئٹر ) CityBrampton@جائیں یا 
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 رابطہ برائے میڈیا
 (Natalie Stogdillنیٹلی سٹاگ ڈل )

 کوآرڈینیٹرمیڈیا 

 (City of Bramptonسٹی آف برامپٹن )

905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca 
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