
 

 

 

 2018اگست 13

   بہتریاں: کیمیں خدمات کے مہینے ستمبر 
 میں کمی وںتوسیع اور بچوں کے کرای ( میںZüm Bovaird)بوویرد  زوم

بحفاظت پہنچانے کے لیے پرعزم ہے۔  اور آرامدہ طریقے سے، بر وقتبرامپٹن ٹرانزٹ اپنے سواروں کو ان کی منزلوں تک  –برامپٹن، آن 
کرایے  PRESTOبوویرد کی ایک توسیع اور بچوں کے لیے تخفیف شدہ  زومہماری سروس میں بہتریوں میں آغاز کے بعد ستمبر سے  4

  شامل ہیں۔

   سرخیاں:

 گو اسٹیشن تک توسیع مالٹن بوویرد ایئرپورٹ روڈ کی زوم  505نئی   

 رابرٹ پارکنسن روٹ 27مأونٹ پلیزنٹ ویلج کی مشرقی جانب  نیا  

 کأونٹی کورٹ روٹ  54برامپٹن گیٹ وے ٹرمینل سے  نیا  

 ول روٹکنگ ن   56برامپٹن گیٹ وے ٹرمینل سے  نیا  

 501  جومیٹروپولیٹن سنٹر ریپڈ وے اسٹیشن پر جا کر ختم ہوتی ہے،  ووغانزوم کوئین اب TTC سے براہ راست  سب وے
  ۔ یہ روٹ اب یارک یونیورسٹی تک نہیں جائے گا۔مربوط ہے

o  501موجودہ طور پرA/C خدمات فراہم کرنا جاری  اپنی زوم کوئین اضافی اوقات کار کے ساتھ یارک یونیورسٹی کے لیے
    رکھے گی

  کرایہ کم ہو جائے گا: PRESTOسال کی عمر کے درمیان کے بچوں کے لیے  12سے  6 

 سے ستمبر 3 موجودہ کرایوں کا زمرہ 

 2.00$ 2.50$ فی سفر

 22.00$ 27.00$ ہفتہ وار پاس

 84.00$ 105.00$ ماہوار پاس

 کےپر اور برامپٹن ٹرانزٹ  bramptontransit.comہوں گی۔ مکمل معلومات  الگوستمبر سے  4راستوں پر بھی مزید تبدیلیاں  کئی دیگر
   رسالے میں دستیاب ہیں۔(  Read & Ride) ریڈ اینڈ رائیڈ تازہ ترین

 اوقات کار کا اضافہگھنٹوں کے  65,000ہے، جس میں کے لیے پرعزم سروس پالن کے نفاذ  2018برامپٹن ٹرانزٹ کا کسٹمر چارٹر 
   میںمیں سروس میں تبدیلیوں کا حصہ ہیں۔ کسٹمر چارٹر کے بارے  کے مہینے ان میں سے زیادہ تر ستمبر –شامل ہے 

bramptontransit.com  پر مزید پڑھیں یا n.ca/citydashboardbrampto میں اس بارے میں جانیں کہ کارکردگی  جا کر پر
  ہو رہی ہے۔ ی پیدابہتر بروقت کیسے
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، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔

می کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عال
کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں 

 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca پر فالو کریں۔ فیس بکاور  ٹوئٹرہمیں  شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔
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