
 

 

 
    برائے فوری اجراء

      

 سیف ایپ کا آغاز کر دیا ہے  BTسٹی نے برامپٹن ٹرانزٹ کے مسافروں کے لیے 

( ایپ کا آغاز کر دیا  BT Safeسیف ) BTسٹی آف برامپٹن نے برامپٹن ٹرانزٹ کے مسافروں کے لیے  – (2022مئی  18برامپٹن، آن )
 ہے۔

BT  سیف ایپiOS   اور اینڈرائڈ کے لیے دستیاب ایک ٹرانزٹ سیفٹی موبائل رپورٹنگ سولوشن ہے۔ یہ ایپ برامپٹن ٹرانزٹ کے مسافروں
کو کسی قسم کی ایذا رسانی، حفاظتی خدشات یا مشکوک سرگرمی کی اطالع برامپٹن ٹرانزٹ کو براہ راست دینے کے لیے ایک آسان،  

پر براہ  1-1-9سیف ایپ کی مدد سے مسافر  BTہے۔ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں،  صارف دوست اور رازدارانہ طریقہ پیش کرتی
 راست اطالع بھی دے سکتے ہیں۔ 

اس ایپ کو استعمال کرتے ہوئے، صارفین برامپٹن ٹرانزٹ پر دیکھنے والے واقعات اور حاالت کی تفصیلی رپورٹ فراہم کرکے ٹرانزٹ کو  
چاہے ایسا کوئی واقعہ گاڑی پر ہو، ٹرمینل پر ہو یا بس   -نے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں سب کے لیے محفوظ بنانے میں مدد کر 

 اسٹاپ پر۔ رپورٹ کردہ مسائل خفیہ رہیں گے اور گمنام طور پر بتائے جا سکتے ہیں۔ 

  ،سی سمتھنگ نزٹ کے ایوارڈ یافتہسیف ایپ برامپٹن ٹرا BTبرامپٹن ٹرانزٹ اپنے مسافروں اور مالزمین کی حفاظت کے لیے پُرعزم ہے۔ 
عوامی آگاہی پروگرام کی ایک توسیع  (See Something, Hear Something, Say Somethingہیئر سمتھنگ، سے سمتھنگ )

شدہ شکل ہے تاکہ محفوظ ٹرانزٹ سسٹم کو برقرار رکھا جائے اور برامپٹن ٹرانزٹ کمیونٹی کی حفاظت کا خیال رکھا جا سکے۔ یہ پروگرام  
ور حفاظت کے عمل میں برامپٹن ٹرانزٹ کے تمام مالزمین اور مسافروں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ وہ چوکس، باخبر اور تیار رہیں ا

 ٹرانزٹ کی مدد کریں۔ 
 

BT سروس اپ ڈیٹس کے لیے سیف کے بارے میں مزید جاننے کے لیے یہاں کلک کریں۔ bramptontransit.com  مالحظہ کریں یا
قسم کے سواالت برامپٹن ٹرانزٹ کے کنٹیکٹ سنٹر سے بھی  فالو کریں۔ کسی  bramptontransit@ ہمیں ٹویٹر پر بذریعہ

 پر پوچھے جا سکتے ہیں۔  905.874.2999

 اقتباسات
سیف ایپ کمیونٹی کی حفاظت میں معاون ثابت ہو گی۔ برامپٹن ٹرانزٹ اپنے   BT"برامپٹن ایک صحت مندانہ اور محفوظ شہر ہے اور  

مسافروں اور مالزمین کی حفاظت کے لیے پُرعزم ہے اور ہم صارفین سے ایپ کی مدد سے کسی بھی قسم کی مشکوک یا غیر معمولی  
 ۔"سکتے ہیںی کمیونٹی کو محفوظ رکھ سرگرمی کی اطالع دینے کی گزارش کرتے ہیں۔ مل کر، ہم اپن

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن     -      

"BT  سیف ایپiOS   اور اینڈرائڈ کے لیے دستیاب استعمال میں آسان ایپ ہے۔ اگر آپ کو کسی حفاظتی خدشے کی اطالع دینے کی
' کا انتخاب  (Report Nowکریں ) ضرورت ہو، تو بس ایپ کھولیں اور سیکورٹی سروسز کو براہ راست پیغام دینے کے لیے 'ابھی رپورٹ

 911ایمرجنسی )  911کریں یا پولیس، فائر سروس یا طبی امداد کی ضرورت پڑنے پر کسی ایمرجنسی کی اطالع دینے کے لیے ' 
Emergency)"کو منتخب کریں۔ ' 

 : چیئر، پبلک ورکس اینڈ انجنیئرنگ، سٹی آف برامپٹن5اور  1پال ویسینٹے، ریجنل کونسلر، وارڈز  -

سیف ایپ برامپٹن ٹرانزٹ کے  BTسٹی آف برامپٹن بڑھتی ہوئی حفاظت اور ہموار مواصالت کے مواقع فراہم کرنے کے لیے پُرعزم ہے۔ "
 لیے اس کی فراہمی میں ایک اہم سنگ میل ہے۔"

 پال موریسن، انٹیرم چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن -
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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/BramptonTransit&data=05|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|0b060f4c206a4007b3c308da3904e71e|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637884990742611223|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=J/bHkWekYCEhMrIO98R7XuOLAxbU10/+xHky5OwcP+A=&reserved=0


 

 

ہمارا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ ہمارا سسٹم ہمارے مسافروں اور مالزمین کے لیے محفوظ رہے۔ ہم  "حفاظت ہماری اولین ترجیح ہے اور 
سب کی ذمہ داری ہے کہ ایک دوسرے کو محفوظ رکھیں اور ہم اپنی کمیونٹی کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ کسی بھی قسم کے  

 حفاظتی خدشات کی اطالع دیں۔" 

 برامپٹن ٹرانزٹ ایلکس ملوجیوک، جنرل منیجر، -
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ہمارے ہر عمل کا مرکز   کاروباروں کا گھر ہے۔  75,000لوگوں اور   700,000کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن  

یاتی 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 ماحول
،  ٹوئٹرندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت م

 مالحظہ کریں۔  www.brampton.ca ط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے پر مربو انسٹاگرام اور   فیس بک

 
 

 میڈیا کنٹیکٹ 
 سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا 

multiculturalmedia@brampton.ca 
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