
 

 

 
                      برائے فوری اجراء 

 
مارچ سے شروع کرتے ہوئے مفت کرایے، پچھلے دروازے سے داخلہ،   23مارچ اور   21برامپٹن ٹرانزٹ  

 آدھی گنجائش والی بسیں اور مزید متعارف کروانے جا رہا ہے 

 
  21کے ردعمل میں تاحکم ثانی بروز ہفتہ،  19-آج، برامپٹن ٹرانزٹ نے اعالن کیا کہ کوِوڈ – ( 2020مارچ  20برامپٹن، آن )

صارفین بسوں میں صرف پچھلے دروازے سے  ۔ورت نہیں ہو گیرمارچ سے شروع کرتے ہوئے کرایے کی ادائیگی کی ض
کا خصوصی ضروریات والے صارفین، جنہیں ریمپ کی ضرورت ہوتی ہے، اگلے دروازے کی داخل ہو سکیں گے۔ رسائی 
 کتے ہیں۔استعمال کرنا جاری رکھ س

 
 مارچ سے شروع کرتے ہوئے تاحکم ثانی درج ذیل تبدیلیاں بھی مٔوثر ہوں گی: 23بروز پیر،  

 

 پائی جا سکتی ہیں۔ یہاںاس کی تفصیالت   ۔سروساضافی جمعہ ہفتے کے دن والی -پیر  •

 ہفتے اور اتوار کی سروس اپنے عمومی اوقات پر جاری رہے گی۔  •

ام کے لیے  سینڈل ووڈ پارک وے ویسٹ پر واقع برامپٹن ٹرانزٹ کے انتظامی دفاتر عو 130کالرک بولوارڈ اور  185 •
بند ہوں گے۔ اس وقت کے دوران کرایے کی ادائیگی کی ضرورت نہ ہوتے ہوئے، برامپٹن ٹرانزٹ کے سینیئر آئی ڈی 

۔ چیزیں گمنے اور ملنے کے حوالے سے رہیں گےسیلز کے تمام اجراء معطل  PRESTOکارڈز، ویٹیرنز کارڈز اور 
 پر کال کر سکتے ہیں۔ 62732اکسٹینشن  905.874.2750سواالت کے متعلق صارفین 

 
مارچ کو درج ذیل اقدامات بھی   23کمیونٹی میں کرونا وائرس کی بیماری کے پھیالٔو کو روکنے کے لیے، برامپٹن ٹرانزٹ 

 اٹھائے گی:

سواریوں کے درمیان فاصلہ بڑھانے کے لیے بسوں پر گنجائش سے آدھے سوار ہی بٹھائے جائیں گے۔ اس کا مطلب   •
ہے کہ بسوں میں آدھی سواریاں موجود ہونے کی صورت میں دوسرے اسٹاپس سے سواریاں نہیں بٹھائی جائیں گی۔ 

 ور کوشش کی جائے گی۔اسٹاپوں پر موجود سواریوں کو مزید بسوں کے ذریعے اٹھانے کی بھرپ

زیادہ مصروف روٹس پر ُجڑی ہوئی بسیں چالئی جائیں گی تاکہ سفر کے دوران مسافر ایک دوسرے سے مناسب   •
فاصلہ رکھ سکیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ُجڑی ہوئی زوم بسوں کو باقاعدہ روٹس پر بھی دیکھا جا سکے گا۔ براہ کرم 

 صوصی توجہ دیں۔ بسوں پر آویزاں کردہ منازل کی معلومات پر خ

اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ مالزمین سمیت بس میں سوار تمام لوگوں درمیان مناسب فاصلہ موجود ہو، نشستوں   •
پر پیلے رنگ کی ٹیپ سے نشان لگا دیا جائے گا اور مسافروں سے گزارش کی جائے گی کہ وہ ان نشستوں پر نہ 

  بیٹھیں۔

کے رابطہ سنٹر اس وقت کے دوران اپنے کام کے عمومی اوقات کار کے مطابق فعال رہیں برامپٹن ٹرانزٹ ٹرمینلز اور اس 
 شائع کر دیا جائے گا۔ www.bramptontransit.comگے۔ اوقات کار میں الئی جانے والی ہر قسم کی تبدیلیوں کو بذریعہ

 
کرنے کی اضافہ شدہ کاروائیاں بدستور جاری رہیں گی۔ برامپٹن ٹرانزٹ نے تمام ٹھوس سطحوں،  صفائی اور جراثیم سے پاک 

گھنٹے کے بعد جراثیم سے پاک کرنے کا ہدف مقرر کیا ہوا ہے۔ جبکہ سہولت  48آپریٹر کے کمپارٹمنٹس اور سیٹوں کو ہر 
ا کام روزانہ کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ مسافروں گاہوں اور ٹرمینلز کی ٹھوس سطحوں کی صفائی اور جراثیم سے پاک کرنے ک

کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ سفر کے لیے اپنی ذاتی جراثیم کش اشیاء مثالا ہینڈ سینیٹائزر یا تولیے وغیرہ اپنے ساتھ 
 الئیں اور اپنے ہاتھوں کو کثرت سے دھوئیں۔

 
 
 

https://www.brampton.ca/EN/residents/transit/plan-your-trip/Pages/schedules.aspx
http://www.bramptontransit.com/


 

 

خطرے پر گہری نظر رکھنے کے لیے سٹی آف برامپٹن اپنے شراکت داروں پیل پبلک ہیلتھ اور برامپٹن ایمرجینسی میژرز آفس 
مالحظہ  www.brampton.ca/covid19کے ساتھ قریبی طور پر اور مل جل کر کام کر رہا ہے۔ باقاعدہ اپ ڈیٹس کے لیے 

کو   bramptontransitپر @ Twitterپر جائیں یا  www.bramptontransit.comکریں اور سروس اپ ڈیٹس کے لیے 
 فالو کریں۔ 

 
 اقتباسات

س غیر معمولی وقت پر ایک صحت بخش اور محفوظ شہر ہو اور "ہم اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پر عزم ہیں، کہ برامپٹن ا 
۔ برامپٹن کیا جا رہا ہےش والی بسوں کا نفاذ دروازے سے داخلے اور آدھی گنجائ یہی وجہ ہے کہ ہم مفت کرایے، پچھلے

ہے اور ہم  ٹرانزٹ ایک انتہائی اہم سروس ہے، جو کئی رہائشیوں کو ان کی ضروریات تک رسائی حاصل کرنے میں مدد دیتی
اس تک رسائی کے ممکن بنانے کے لیے وقف ہیں۔ ہم تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر کرونا وائرس کے مضر اثرات کو کم 

 " کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن -

وقف ہے، جبکہ ہم اپنے ٹرانزٹ آپریٹرز "سٹی آف برامپٹن اپنے رہائشیوں کو نقل و حمل کے محفوظ ذرائع فراہم کرنے کے لیے 
کی مسلسل حفاظت کو یقینی بنا رہے ہیں۔ اپنی خدمات کو برقرار رکھنے کے لیے، آج کا اعالن یقینی بناتا ہے کہ ہم اس مشکل 

 وقت میں حفاظت کو آگے اور تمام چیزوں کے مرکز میں رکھیں۔" 

 ڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹنڈیوِ  -

-30- 

ہمارے ہر عمل کا مرکز   کاروباروں کا گھر ہے۔ 70,000لوگوں اور  650,000میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن کینیڈا 
احولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا  عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور م

یاب ہو۔ ہمارے ساتھ کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کام

 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca پر مربوط ہوں۔ انسٹاگراماور  فیس بک، ٹوئٹر

 

 میڈیا کنٹیکٹ

 مونیکا ڈوگال
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ 

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن 

Monika.Duggal@brampton.ca |3426 -874-905 
 

 

 

 
 

http://www.brampton.ca/covid19
http://www.bramptontransit.com/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

