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Thành Phố Khai Trương Giá Vé Brampton Transit Miễn Phí cho Công Dân 
Cao Tuổi 

bắt đầu từ ngày 28 tháng 2 

BRAMPTON, ONTARIO (ngày 14 tháng 2 năm 2022) – Kể từ ngày 28 tháng 2, cư dân cao tuổi của 
Brampton có thể sử dụng Brampton Transit miễn phí với Thẻ Định Danh Người Cao Tuổi của 
Brampton và một thẻ PRESTO chứa thẻ đi lại miễn phí thường niên. 

Như được phê duyệt trong Ngân Sách năm 2020, thẻ đi lại thường niên miễn phí sẽ cung cấp dịch vụ 
đi lại không giới hạn cho người cao tuổi tại Brampton miễn phí với dịch vụ của Brampton Transit. 

Brampton Transit sẽ không còn bán thẻ tháng $15 cho cư dân cao tuổi hay thu vé của cư dân cao tuổi 
với giá $1 nữa. Những người cao tuổi không phải cư dân có thể tiếp tục sử dụng thẻ PRESTO của họ 
và thanh toán giá vé ví điện tử cho người cao tuổi với giá $1,60. 

Brampton Transit cam kết cung cấp dịch vụ đi lại với giá cả phải chăng và bền vững. Thẻ Brampton 
Transit miễn phí cho cư dân cao tuổi Brampton xây dựng dựa trên Ưu Tiên của Nhiệm Kỳ Hội Đồng và 
cải thiện khả năng tiếp cận sử dụng dịch vụ đi lại cho người cao tuổi tại Brampton. 

Loại thẻ miễn phí này theo sau sự thành công của thẻ tháng $15 cho cư dân cao tuổi được ra mắt vào 
tháng 9 năm 2019, giúp tăng số người cao tuổi nhận được Thẻ Định Danh Người Cao Tuổi của 
Brampton. 

Để biết thêm thông tin về tính đủ điều kiện và nơi nhận thẻ của quý vị, vui lòng truy cập trang web 
www.bramptontransit.com hoặc gọi theo số 905.874.5120. 

Trích dẫn 

“Chúng tôi rất tự hào khi ra mắt dịch vụ đi lại miễn phí cho cư cao tuổi của Brampton vào ngày 28 
tháng 2 năm 2022. Đây là một cột mốc quan trọng trong khả năng chi trả dịch vụ đi lại và chăm sóc cho 
các cư dân cao tuổi của chúng tôi. Brampton là một Thành Phố Xanh và chúng tôi cam kết cung cấp 
dịch vụ đi lại hiệu quả, giá cả phải chăng và bền vững thông qua mạng lưới Brampton Transit như một 
phần trong Kế Hoạch 2040 của chúng tôi.” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

“Hội Đồng Thành Phố Brampton đã phê duyệt giá vé miễn phí của Brampton Transit cho cư dân cao 
tuổi của Brampton là một phần của Ngân Sách năm 2020 và cam kết đó sẽ thành hiện thực trong năm 
nay. Tôi khuyến khích các cư dân cao tuổi tận hưởng dịch vụ đi lại miễn phí và sinh hoạt tích cực với 
thẻ miễn phí này. Thật phù hợp khi những cư dân cao tuổi đã xây dựng cộng đồng của chúng tôi được 
nghỉ ngơi khi sử dụng dịch vụ đi lại.” 
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- Paul Vicente, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 1 & 5, Chủ Tịch, Công Trình Công Cộng và Kỹ 
Thuật, Thành Phố Brampton 

“Hội Đồng Thành Phố Brampton đang thực hiện sứ mệnh cắt giảm 80% lượng khí thải nhà kính bắt 
nguồn từ thành phố chậm nhất vào năm 2050. Việc cung cấp giá vé miễn phí cho người cao tuổi ở 
Brampton là một cột mốc quan trọng trong dịch vụ đi lại giá cả phải chăng và bền vững, đồng thời thúc 
đẩy mục tiêu thay đổi khí hậu của Brampton khi chúng tôi đang nỗ lực bình đẳng hóa tất cả các hình 
thức giao thông vận tải trong thành phố.” 

- Doug Whillans, Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố Khu 2 & 6; Thành Viên của Ủy Ban Cố Vấn về 
Môi Trường; Thành Viên của Lực Lượng Đặc Nhiệm Cộng Đồng CEERP, Thành Phố Brampton 
  

“Brampton Transit được tập trung vào những cải tiến liên tục và nhất quán đối với hệ thống đi lại của 
chúng tôi khi chúng tôi tiếp tục hỗ trợ mọi người di chuyển quanh thành phố một cách hiệu quả. Đây là 
một năm thành công của Brampton Transit khi chúng tôi áp dụng giá vé người cao tuổi miễn phí cho 
cư dân của Brampton và tiếp tục được thấy các xe buýt điện của chúng tôi di chuyển trên đường 
phố.”   

- Alex Milojevic, Tổng Giám Đốc, Brampton Transit 

  

-30- 

Là một trong những thành phố phát triển nhanh nhất tại Canada, Brampton là nhà của 700.000 người và 75.000 
doanh nghiệp. Mọi người là trung tâm của mọi việc chúng tôi làm. Chúng tôi được tiếp sức bởi các cộng đồng đa dạng, 
chúng tôi thu hút đầu tư và chúng tôi đang bắt đầu một hành trình dẫn đầu về đổi mới công nghệ và môi trường. Chúng tôi 
hợp tác vì sự tiến bộ để xây dựng một thành phố lành mạnh, an toàn, bền vững và thành công. Kết nối với chúng tôi 
trên Twitter, Facebook, và Instagram. Tìm hiểu thêm tại www.brampton.ca 
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