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Thành Phố ra mắt ứng dụng BT Safe cho người tham gia giao thông của 
Giao Thông Brampton 

BRAMPTON, ON (ngày 18 tháng 5 năm 2022) – Thành Phố Brampton đã ra mắt ứng dụng BT Safe 
cho người tham gia giao thông của Giao Thông Brampton. 

Ứng dụng BT Safe là một Giải Pháp Báo Cáo An Toàn Giao Thông Di Động có sẵn cho iOS và 
Android. Ứng dụng cung cấp cho người tham gia giao thông của Giao Thông Brampton một phương 
thức thuận tiện, thân thiện với người dùng và kín đáo để báo cáo hành vi quấy rối, các mối quan ngại 
về an toàn hoặc hành động đáng ngờ trực tiếp cho Giao Thông Brampton. Trong trường hợp khẩn cấp, 
ứng dụng BT Safe cũng cho phép người tham gia giao thông thông báo trực tiếp cho 9-1-1. 

Sử dụng ứng dụng này, các khách hàng có thể thực hiện phần việc của mình để giúp giao thông an 
toàn hơn cho tất cả mọi người bằng cách cung cấp các báo cáo chi tiết về các sự vụ và tình huống 
được quan sát thấy trên Giao Thông Brampton - dù là trên xe, tại nhà ga hay tại bến xe buýt. Các vấn 
đề được báo cáo là bí mật và có thể được thực hiện ẩn danh. 

Giao Thông Brampton cam kết đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông và nhân viên của 
mình. Ứng dụng BT Safe là một phần mở rộng của chương trình nhận thức cộng đồng từng đoạt giải 
thưởng có tên Thấy Gì, Nghe Gì, Nói Nấy của Giao Thông Brampton để giúp duy trì hệ thống giao 
thông an toàn và quan tâm đến sự an toàn của cộng đồng tham gia Giao Thông Brampton. Chương 
trình khuyến khích tất cả nhân viên và người tham gia giao thông của Giao Thông Brampton cam kết 
trở thành những đối tác luôn có sự cảnh giác, cập nhật đầy đủ thông tin, được chuẩn bị sẵn sàng và 
gắn kết trong vấn đề an toàn. 
 
Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về ứng dụng BT Safe. Truy cập bramptontransit.com hoặc theo 
dõi @bramptontransit trên Twitter để nhận các cập nhật giao thông hiện hành. Mọi thắc mắc có thể gửi 
trực tiếp về Trung Tâm Liên Lạc của Giao Thông Brampton theo số 905.874.2999. 

Trích Dẫn 
“Brampton là một Thành Phố Lành Mạnh và An Toàn, và ứng dụng BT Safe sẽ hỗ trợ cho sự an toàn 
của cộng đồng. Giao Thông Brampton cam kết đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông và 
nhân viên của mình, đồng thời chúng tôi yêu cầu người dùng báo cáo các hoạt động đáng ngờ hoặc 
bất thường thông qua ứng dụng. Cùng với nhau, chúng ta có thể giữ cho cộng đồng của mình được an 
toàn.” 
      -     Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

“Ứng dụng BT Safe là một ứng dụng di động dễ sử dụng có sẵn trên iOS và Android. Nếu quý vị cần 
báo cáo mối quan ngại về an toàn, chỉ cần mở ứng dụng và chọn 'Báo Cáo Ngay' để gửi thông báo 
trực tiếp đến Dịch Vụ An Ninh hoặc chọn 'Trường Hợp Khẩn Cấp 911' để báo cáo tình huống khẩn cấp 
khi cần đến sự hỗ trợ của cảnh sát, cứu hỏa hoặc y tế." 

- Paul Vicente, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 1 & 5, Chủ Tịch, Công Trình Công Cộng và Kỹ 
Thuật, Thành Phố Brampton 

https://www.brampton.ca/EN/residents/transit/riding-with-us/Pages/see-hear-say-something.aspx
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“Thành Phố Brampton cam kết cung cấp các cơ hội để tăng cường an toàn và thông tin liên lạc được 
liền mạch. Ứng dụng BT Safe là một cột mốc quan trọng đối với Giao Thông Brampton trong việc mang 
lại điều này.” 

- Paul Morrison, Giám Đốc Hành Chính Lâm Thời, Thành Phố Brampton 

“An toàn là ưu tiên số một của chúng tôi và mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo rằng hệ thống của 
chúng tôi tiếp tục an toàn cho người tham gia giao thông và nhân viên của mình. Tất cả chúng ta đều 
có trách nhiệm giữ an toàn cho nhau và chúng tôi khuyến khích cộng đồng của mình báo cáo những 
mối quan ngại về sự an toàn.” 

- Alex Milojevic, Tổng Giám Đốc, Giao Thông Brampton 
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Là một trong những thành phố phát triển nhanh nhất tại Canada, Brampton là nhà của hơn 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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