
 
 

 

 

مورخہ    ٹرمینلز پر موجود کسٹمر سروس کأونٹرز کوکے ردعمل میں برامپٹن ٹرانزٹ سروس کے  19-کووڈ
 کیا جا رہا ہے اپریل سے بند  27

 
کے دوران برامپٹن ٹرانزٹ کی جانب سے اپنی کمیونٹی کو محفوظ طریقے سے سروس کی   19-کووڈ  -( 2020اپریل  23برامپٹن، آن ) 

رز کو  فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے ٹرانزٹ ٹرمینلز )برامیال ٹرمینل، برامپٹن گیٹ وے ٹرمینل، ڈأون ٹأون ٹرمینل( پر موجود کسٹمر کأونٹ 
ہم، واش روم کی سہولت تک رسائی کے لیے عمارتیں کھلی رہیں گی۔ اس کے عالوہ،  اپریل سے تاحکم ثانی بند کیا جا رہا ہے۔ تا 27مورخہ 

 ٹرینٹی کامن ٹرمینل کی عمارت تاحکم ثانی بند رہے گی۔ 
 

جانے والی   الئیحالیہ ہفتوں کے دوران کسٹمر سروس کأونٹرز پر نسبتًا کم رش دیکھنے میں آئی ہے جس کی بڑی وجہ پبلک ٹرانسپورٹ میں 
 تبدیلیاں ہیں مثاًل سروس کی کثرت میں تبدیلیاں اور کرایوں کا مفت ہو جانا۔ 

 
کر سکتے ہیں یا لوڈ  www.PRESTOcard.ca کارڈ لوڈ کرنے ہوں، وہ آن الئن طور پر بذریعہ PRESTOایسے مسافر جن کو اپنے 

کی ٹکٹ وینڈنگ مشینوں کے ذریعے بھی لوڈ کر سکتے ہیں۔ شیڈول اور ٹرپ    PRESTOٔون ٹأون ٹرمینل میں موجود برامیال ٹرمینل اور ڈا
 پر برامپٹن ٹرانزٹ کے ساتھ بذریعہ کنٹیکٹ سنٹر رابطہ کر سکتے ہیں۔ 905.874.2999کی منصوبہ بندی کے لیے مسافر  

 
 اقدامات ( کے لیے حفاظتی 19-کرونا وائرس )کوِوڈ

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

  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 
اثیم سے پاک کیا جا رہا ہے۔ جبکہ سہولت گاہوں اور ٹرمینلز کی ٹھوس سطحوں کی صفائی اور جراثیم سے پاک کرنے کا  گھنٹے کے بعد جر

کام روزانہ کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ مسافروں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ سفر کے لیے اپنی ذاتی جراثیم کش اشیاء مثاًل ہینڈ  
 پنے ساتھ الئیں اور اپنے ہاتھوں کو کثرت سے دھوئیں۔سینیٹائزر یا تولیے وغیرہ ا

 
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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 میڈیا کنٹیکٹ

 مونیکا ڈوگال
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ 

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن

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