உடனடி வெளியீட்டுக்காக

நகர நிர்ொகமானது பி ட்டி ஸேஃப் ( BT Safe) எனும் வெயலியய
ப்ராம்ப்ட்டன் ஸபருந்து பயணிகளுக்காக அறிமுகம் வெய்கிறது
பராம்ப்ட்டன், ON (ஸம 18, 2022) – ப்ராம்ப்ட்டன் ஸபருந்து பயணிகளுக்காக பி ட்டி ஸேஃப் (BT Safe)
எனும் வெயலியய ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் துெக்கியுள்ளது..
பி ட்டி ஸேஃப் (BT Safe) வெயலியானது iOS மற்றும் ஆண்ட்ராய்டு (& Android) வமாயபல் வெயலிகளில்
வெயல்படக்கூடிய, ஸபாக்குெரத்து பாதுகாப்புக்கான புகார் வொிெிக்க உெவுகின்ற, நடமாடும் ெீர்ொகும்.
ஸபருந்துகளில் துன்புறுத்ெல், பாதுகாப்புக் கெயைகள் அல்ைது ெந்ஸெகப்படும்படியான நடெடிக்யககயள
ஸநரடியாக ப்ராம்ப்ட்டன் ஸபருந்து ஸபாக்குெரத்து நிர்ொகத்ெினருக்கு புகார் வொிெிப்பெற்கான,
ெெெியான, பயனர் எளிொக உபஸயாகிக்கக் கூடிய ெழிமுயறயய, இந்ெச் வெயலி பயணிகளுக்கு
ெழங்குகிறது. ஒரு அெெர நியை எனும்ஸபாது 9-1-1 க்கு புகார் அனுப்ப இந்ெ பி ட்டி ஸேஃப் (BT Safe)
வெயலியானது உெவுகிறது.
இந்ெ வெயலியயப் பயன்படுத்ெி, ொகனத்ெிஸைா, ஸபருந்து முயனயத்ெிஸைா அல்ைது ஸபருந்து
நிறுத்ெத்ெிஸைா - ப்ராம்ப்ட்டன் ஸபாக்குெரத்து ஸபருந்துகளில் கெனிக்கப்படும் ெம்பெங்கள் மற்றும்
சூழ்நியைகள் பற்றிய ெிாிொன அறிக்யககயள ெழங்குெென் மூைம், ொடிக்யகயாளர்கள்
அயனெருக்குஸம ஸபாக்குெரத்யெப் பாதுகாப்பானொக்க உெெைாம். புகாரளிக்கப்படும் பிரச்ெயனகள்
இரகெியமானயெயாக இருக்கும் மற்றும் வபயர் குறிப்பிடப்படாமலும் யெக்கப்படைாம்.
ப்ராம்ப்ட்டன் ஸபாக்குெரத்து நிறுெனமானது, ெனது பயணிகள் மற்றும் ஊழியர்களின் பாதுகாப்பிற்கு
உறுெியளிக்கிறது. பி ட்டி ஸேஃப் (BT Safe) வெயலி என்பது ஏஸொ ஒரு ெிஷயத்யெப் பார்ப்பது, ஏஸொ
ஒரு ெிஷயத்யெக் ஸகட்பது, ஏஸொ ஒரு ெிஷயத்யெs வொல்ெது என்ற வபாது ெிழிப்புணர்வு ெிட்டத்ெின்
நீட்டிப்பாகும்; இது ஸபாக்குெரத்து அயமப்யப பாதுகாப்பாக பராமாிக்கவும், ப்ராம்ப்ட்டன்
ஸபாக்குெரத்து ெமூகத்ெினாின் பாதுகாப்யப கெனிக்கவும் உெவும். இந்ெ ெிட்டம் அயனத்து ப்ராம்ப்ட்டன்
ஸபாக்குெரத்து பணியாளர்கள் மற்றும் பயணிகயள எச்ொிக்யகயாகவும், ெகெைறிந்ெெர்களாகவும்,
ெயாராக இருப்பெர்களாகவும் மற்றும் பாதுகாப்பில் பங்குொரர்களாகவும் இருக்க உறுெியளிக்கிறது.
பி ட்டி ஸெஃப் (BT Safe app) வெயலி பற்றி ஸமலும் அறிய இங்கு க்ளிக்
வெய்யவும். அப்ஸபாயெக்கப்ஸபாயெய ெகெல்களுக்கு bramptontransit.com க்கு ெருயக புாியவும்
அல்ைது டுெிட்டாில் @bramptontransit ஐப் பின்பற்றவும். ஸகள்ெிகயள 905.874.2999 எனும் எண்
ெழியாக ப்ராம்ப்ட்டன் ஸபருந்து ஸபாக்குெரத்து அயமப்புக்கு அனுப்பைாம் .

அறிஞர் கூற்றுக்கள்

“ப்ராம்ப்ட்டன் ஒரு ஆஸராக்கியமான மற்றும் பாதுகாப்பான நகரமாகும், ஸமலும் BT ஸேஃப்
வெயலியானது, ெமூக பாதுகாப்பிற்கு ஆெரெளிக்கிறது. ப்ராம்ப்ட்டன் ஸபருந்து ஸபாக்குெரத்து ெனது
பயணிகள் மற்றும் ஊழியர்களின் பாதுகாப்பிற்கு உறுெியளிக்கிறது; ஸமலும் ெந்ஸெகத்ெிற்குாிய அல்ைது
ெழக்கத்ெிற்கு மாறான வெயல்பாடு பற்றி இந்ெ வெயலி மூைமாக புகாரளிக்குமாறு பயனர்கயளக்
ஸகட்டுக்வகாள்கிஸறாம். நாம் ஒன்றியணந்ொல், நமது ெமூகத்யெ பாதுகாப்பாக யெத்ெிருக்க நம்மால்
முடியும்.”

-

ஸபட்ாிக் ப்ரவுன், ஸமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்

“பி ட்டி ஸெஃப் (BT Safe) வெயலியானது iOS மற்றும் ஆண்ட்ராய்டில் கியடக்கக் கூடிய, சுைபமாக
பயன்படுத்ெக்கூடிய வமாயபல் வெயலியாகும். பாதுகாப்புக் கெயைகள் பற்றி புகாரளிக்க
ஸெண்டுமானால், வெயலியயத் ெிறந்து, பாதுகாப்புச் ஸெயெகளுக்கு ஸநரடியாகச் வெய்ெி அனுப்ப,
'இப்ஸபாது புகாரளிக்கவும்' என்பயெத் ஸெர்வுவெய்யவும் அல்ைது காெல்துயற, ெீயயணப்பு அல்ைது
மருத்துெ உெெி ஸெயெப்படும்ஸபாது அெெரநியையயப் புகாரளிக்க '911 அெெரநியை' என்பயெத்
ஸெர்ந்வெடுக்கவும்.”
-

பால் ெின்வெண்ட், பிராந்ெிய கவுன்ெிைர், ொர்டுகள் 1 & 5; ெயைெர், வபாதுப்பணிகள் மற்றும்
வபாறியியல் துயற, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்

“ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் அெிகாித்ெ பாதுகாப்பு மற்றும் ெயடயற்ற ெகெல் வொடர்புக்கான ொய்ப்புகயள
ெழங்க உறுெிபூண்டுள்ளது. BT ஸெஃப் வெயலியய ெழங்குெெில் ப்ராம்ப்ட்டன் ஸபருந்து ஸபாக்குெரத்து
அயமப்பு வபாருத்ெெயர, இது ஒரு முக்கியமான யமல்கல் ஆகும்.”
-

பால் ஸமார்ாிேன், இயடக்காை ெயையம நிர்ொக அெிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்

“பாதுகாப்ஸப எங்களின் முென்யமயான முன்னுாியம வகாண்ட ெிஷயமாகும், மற்றும் எங்கள் பயணிகள்
மற்றும் பணியாளர்களுக்கு எங்கள் கட்டயமப்பு வொடர்ந்து பாதுகாப்பாக இருப்பயெ உறுெி வெய்ெஸெ
எங்கள் குறிக்ஸகாள் ஆகும். ஒருெயரவயாருெர் பாதுகாப்பாக யெத்ெிருக்க ஸெண்டிய வபாறுப்பு நம்
அயனெருக்கும் உள்ளது, ஸமலும் பாதுகாப்பு பற்றிய கெயைகயளப் புகாரளிக்க எங்கள் ெமூகத்யெ
ஊக்குெிக்கிஸறாம்.”
-

அவைக்ஸ் மிஸைாவயெிக், வபாது ஸமைாளர், ப்ராம்ப்ட்டன் ஸபருந்து ஸபாக்குெரத்து அயமப்பு
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கனடா நாட்டில் மிக விரைவாக வளர்ந்து வரும் நகைங்களில் ஒன்றான ப்ைாம்ப்ட்டன் தன் வசத்தில் 700,000 மக்கரளயும் 75,000
வணிக அரமப்புக்கரளயும் ககாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் கசய்யும் ஒவ்கவாரு காாியத்திலும் க ாதுமக்கரள மனத்தில் ரவத்தத
கசய்கின்தறாம். லதைப் ட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு வலு தசர்க்கின்றனர், முதலீட்ரட நாங்கள் ஈர்க்கிதறாம்,
கதாழில்நுட் ாீதியில் மற்றும், சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுரமப் ரடத்தலில் முன்னணி வகிப் தற்கான யணத்தில் நாங்கள்
கசன்றுககாண்டிருக்கிதறாம். ாதுகாப் ான, நிரலத்து நிற்கவல்ல மற்றும் கவற்றிகைமான ஆதைாக்கியமிக்க ஒரு நகரைக்
கட்டரமப் தற்கான வளர்ச்சிப் ாரதயில் நாங்கள் ங்கு வகிக்கிதறாம். Twitter, Facebook, மற்றும் Instagram ஆகியவற்றில்
எங்களுடன் இரணயுங்கள். www.brampton.ca இல் இன்னும் கதாிந்துககாள்ளுங்கள்

ஊடக வொடர்பு
ப்ராம்ப்ட்டன் நகர பன்முக கைாச்ொர ஊடகம்
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