
 

 

 الئلٹی پروگرام کا آغاز کر دیا  PRESTOبرامپٹن ٹرانزٹ نے نئے  

جوالئی کو برامپٹن ٹرانزٹ ایک الئلٹی پروگرام کا آغاز کر رہا ہے، جو صارفین کو اپنے   6بروز پیر،  – ( 2020جوالئی  3برامپٹن، آن )
PRESTO  کی ادائیگی پر مفت رائیڈز حاصل کرنے کے قابل بناتا ہے۔  ہکارڈ سے کرای 

یں سفروں کے لیے ادائیگی کر  12کارڈ بیلنس سے برامپٹن ٹرانزٹ پر  PRESTOجب مسافر ایک ہفتے کے عرصے میں پیر تا اتوار اپنے 
 ۔ ہو گاہر سفر مفت  دوران باقی، تو اس کے بعد اس ہفتے کے گے

کی  طریقہ ہے، جو بغیر چھوئے ادائیگیوں   دینے واال  الئلٹی پروگرام برامپٹن ٹرانزٹ کے مسافروں کے لیے سفر کرنے کے ایک نیا اور انعام
کے تمام زمروں پر   ہ ہیں، کیونکہ اس پروگرام کا کرای  افر اپنی عمر سے قطع نظر مفت سفر کر سکتےمسکرتا ہے۔ تمام  حوصلہ افزائی

کی   ہئیگیوں کے لیے منتقلیوں اور کرای ادا( fare-GO co) فیئر   -اطالق ہوتا ہے۔ ٹرانزٹ سروس کے دیگر فراہم کنندگان اور بارعایت گو کو 
   یں شمار نہیں کیا جاتا۔ ہفتہ وار پاسز ابھی بھی دستیاب ہیں۔ادائیگیوں کو اس پروگرام م

ایسے مسافر، جو ابھی بھی اپنے سفر کے لیے نقد رقم استعمال کرتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ کسی کسٹمر سروس  
ایک کارڈ فی   –فیس ختم کر دی گئی ہے   6کارڈ کی $ PRESTOکارڈ حاصل کریں۔ محدود وقت کے لیے،   PRESTOکأونٹر سے 

 ۔ ٹرانزٹ ٹرمینلز، ماسوائے ٹرینٹی کامن ٹرمینل کی عمارت، پر کسٹمر کأونٹرز کھلے ہیں۔مسافر

 کے لیے حفاظتی اقدامات 19-کوِوڈ

اں بدستور جاری رہیں گی۔ برامپٹن ٹرانزٹ نے تمام ٹھوس سطحوں، آپریٹر کے  صفائی اور جراثیم سے پاک کرنے کی اضافہ شدہ کاروائی 
  24گھنٹے کے بعد جراثیم سے پاک کرنے کا ہدف مقرر کیا ہوا ہے۔ زیادہ تر بسوں کو موجودہ طور پر ہر   48کمپارٹمنٹس اور سیٹوں کو ہر 

گھنٹے کے بعد جراثیم سے پاک کیا جا رہا ہے۔ جبکہ سہولت گاہوں اور ٹرمینلز کی ٹھوس سطحوں کی صفائی اور جراثیم سے پاک کرنے کا  
 کام روزانہ کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ 

پر زور دیتا ہے کہ وہ ٹرمینلز اور بس اسٹاپس اور یہاں تک کہ ماسک پہنتے ہوئے بھی جتنی ممکن ہو جسمانی فاصلہ بندی   مسافروںسٹی 
کو اس بات کی بھی یادد دہانی کروائی جاتی ہے کہ وہ سفر کرتے ہوئے اپنی ذاتی جراثیم کش، مثالا ہینڈ سینیٹائزر یا   مسافروں برقرار رکھیں۔ 

  19-، ساتھ رکھیں، کثرت سے اپنے ہاتھ دھوئیں اور اپنی کہنی میں کھانسیں یا چھینکیں۔ اگر آپ بیمار ہوں، تو قریبی ترین کوِوڈ وائپس
 اسیسمنٹ سائیٹ پر ٹیسٹ کروائیں اور پبلک ہیلتھ کی ہدایات پر عمل کریں۔

تی ہے کہ بسوں اور ٹرمینلز پر نان میڈیکل ماسک الزمی ہیں۔ پیل پبلک ہیلتھ کی جانب سے ہدایت کے ساتھ، مسافروں کو یاددہانی کروائی جا
خطرے پر گہری نظر رکھنے کے لیے سٹی آف برامپٹن اپنے شراکت داروں پیل پبلک ہیلتھ اور برامپٹن ایمرجینسی منیجمنٹ آفس کے ساتھ  

مالحظہ کریں اور سروس اپ   www.brampton.ca/covid19قریبی طور پر اور مل جل کر کام کر رہا ہے۔ باقاعدہ اپ ڈیٹس کے لیے 
کو فالو کریں۔ کسی قسم کے سواالت    @ bramptontransitپر  Twitterپر جائیں یا  www.bramptontransit.comڈیٹس کے لیے 

  پر پوچھے جا سکتے ہیں۔ 905.874.2999برامپٹن ٹرانزٹ کے کنٹیکٹ سنٹر سے 
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http://www.brampton.ca/covid19
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.bramptontransit.com/&data=02|01|mediarelations@brampton.ca|d9b1dffeb26d47e8613408d81f8136ff|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637293987747123157&sdata=dRsslfOQqHV7fq9x30i8huaiNQCMRxAI0L+kC7W696A=&reserved=0


 

 

 
 

 میڈیا کنٹیکٹ

 مونیکا ڈوگال
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ 
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