
 
 

 

 

 پارکنگ کے جرمانوں کے حوالے سے ممکنہ دھوکہ دہی )فِشنگ اسَکیم( کے واقعات

 

 م کے بارے میں اطالع موصول ہوئی ہے۔سٹی آف برامپٹن کو ایک ممکنہ فِشنگ اسکی   -( 2019مارچ  21برامپٹن، آن )

 رہائشیوں نے بتایا ہے کہ انہیں پارکنگ کے واجب االدا جرمانے بھرنے کے حوالے سے ایک ای میل موصول ہوئی ہے۔کچھ 

ے ای میل ایڈریس سے موصول ( کی ای میل آئی ڈی سے ملتے جلتMTOمنسٹری آف ٹرانسپورٹیشن آف اونٹیریو ) زرہائشیوں کو یہ ای میل
 کی توجہ مبذول کرا دی ہے۔ MTOں ۔ سٹی نے اس معاملے کے بارے میہوئی ہیں

رہائشی حضرات توجہ کریں کہ جب سٹی آف برامپٹن کوئی پارکنگ جرمانے کا نوٹس جاری کرتا ہے، تو اس کی پشت پر ادائیگی کے آپشنز 
کے بارے میں تفصیالت بھی موجود ہوتی ہیں۔ عملی طور پر، سٹی آف برامپٹن جرمانوں کی ادائیگیوں کے  کرانے یا نظرثانی شیڈول اور/

 حوالے سے  کسی قسم کی کال، ٹیکسٹ یا ای میل کے ذریعے عوام سے رابطہ نہیں کرتا۔

ڈا پوسٹ کے ذریعے ایک خط بھیجتا اگر جرمانے کے نوٹس کی آخری تاریخ گزر جائے، تو سٹی گاڑی کے رجسٹر شدہ مالک کے نام پر کینی
 ہے۔

کے ساتھ بذریعہ ای میل  MTOایسے شہری جو اس طرح کی ای میلز کے حوالے سے کوئی سواالت پوچھنا چاہتے ہوں، تو وہ 
 teucontactce@ontario.ca فراڈ رپورٹنگ سسٹم  ایسی ای میلز کے بارے میں  رابطہ کر سکتے ہیں۔FRS))  کے ذریعے کینیڈین

 ( کو بھی اطالع دی جا سکتی ہے۔CAFCاینٹی فراڈ سنٹر )

پر کال  311سٹی آف برامپٹن کی جانب سے جاری کردہ پارکنگ ٹکٹس کے بارے میں عمومی سواالت کے لیے، شہری سروس برامپٹن کو 
 کر سکتے ہیں۔

 یہاں کلک کریں۔برامپٹن میں پارکنگ کے جرمانے ادا کرنے کے بارے میں مزید تفصیالت کے لیے، 

  

 -30- 
 

 میڈیا کنٹیکٹ

 مونیکا ڈوگال
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن
rampton.caMonika.Duggal@b |3426 -874-905 

 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=teucontactce@ontario.ca
http://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/reportincident-signalerincident/index-eng.htm
http://www.brampton.ca/EN/residents/Parking/Pages/Ticket-Payments.aspx
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

