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ਜ਼ਮੂ (Züm) ਤਹੁਾਨੂੂੰ  ਜਲਦੀ ਪਹੁੂੰ ਚਾਉਂਦੀ ਹ।ੈ 
ਚੜ੍ਹੋ। ਪਹੁੂੰ ਚ।ੋ ਜ਼ਮੂ ਕਵੀਨ ਵੈਸਟ (Züm Queen West) ਸੇਵਾ 6 ਸਤੂੰ ਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 

 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: 6 ਸਤੂੰਬਰ ਨੂੂੰ  2016 ਸਕੂਲੀ ਵਰਹੇ ਦੇ ਪਹਹਲੇ ਹਦਨ ਹਤੂੰ ਨ ਨਵੇਂ ਰੂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਹਸਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ੍ਨ ਵਾਲੇ 
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆ ਂਕੁਸ਼ਲ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹਵਧੀਆਂ ਹਤਆਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਹਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ – ਜੋ ਹਕ ਭਹਵਿੱ ਖ ਲਈ ਹਤਆਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਬਣਾਉਣ 
ਲਈ ਹਨਰਮਾਣ ਕੁੂੰ ਜੀਆਂ ਹਨ। 
 

ਨਵਾਂ! 561 ਜ਼ਮੂ ਕਵੀਨ ਵਸੈਟ (Züm Queen West) 

ਜ਼ਮੂ ਬਸ ਰੈਹਪਡ ਟਰਾਂਹਜ਼ਟ (Züm Bus Rapid Transit) ਪਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪੜ੍ਾਅ II ਦੀ ਮੀਲ ਪਿੱਥਰ ਸਮਾਪਤੀ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਟਰਮੀਨਲ (Downtown 

Terminal) ਨੂੂੰ  ਮਾਊਂਟ ਪਲੈਜ਼ੈਂਟ ਗੋ (Mount Pleasant GO) ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜ੍ਦੀ ਹੈ, ਹਜਸਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹਦਿੱ ਤੇ ਸਟਾਪ ਹਨ:  
 

 ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਟਰਮੀਨਲ (Downtown Terminal) 

 ਮੈਕਮਰਚੀ ਐਵੇਹਨਊ (McMurchy Avenue) 

 ਮੈਕਲੌਗਹਲਨ ਰੋਡ (McLaughlin Road) 

 ਹਚੂੰ ਗਕੂਜ਼ੀ ਰੋਡ (Chinguacousy Road) 

 ਜੇਮਜ਼ ਪੋਟਰ ਰੋਡ (James Potter Road) 

 ਕਰੈਹਡਟਹਵਊ ਡਰਾਈਵ (Creditview Drive) 

 ਹਮਸੀਸਾਗਾ ਰੋਡ (Mississauga Road) 

 ਹਵਹਲਅਮਸ ਪਾਰਕਵੇਅ (Williams Parkway) 

 ਬੋਵੇਅਰਡ ਡਰਾਈਵ (Bovaird Drive) 

 ਮਾਊਂਟ ਪਲੈਜ਼ੈਂਟ ਗੋ ਸਟੇਸ਼ਨ (Mount Pleasant GO 

Station) 

 

ਇਹ ਰੂਟ ਹਸਰਫ ਕਾਰਜ ਹਦਨਾਂ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 

ਨਵਾਂ! 199 ਯਟੂੀਐਮ ਐਕਸਪਰੈਸ (UTM Express) 

2016/2017 ਸਕੂਲੀ ਵਰਹੇ ਲਈ ਇਿੱਕ ਪਰਯੋਗੀ ਪਰੋਜੈਕਟ, ਇਹ ਐਕਸਪਰੈਸ ਰੂਟ ਬਰੈਂਪਟਨ ਗੇਟਵੇਅ ਟਰਮੀਨਲ (Brampton Gateway Terminal) ਤੋਂ 
ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ ਆਿੱ ਫ ਟੋਰੋਂਟੋ ਹਮਸੀਸਾਗਾ ਕੈਂਪਸ (University of Toronto Mississauga campus) (UTM) ਹਵਖੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੈਂਟਰ (Student 

Centre) ਦੇ ਨੇੜ੍ੇ ਤਿੱ ਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਰਸਤੇ ਹਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਸਟਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।  
  

 ਪਤਝੜ੍ ਦੀ ਟਰਮ: 6 ਸਤੂੰਬਰ ਤੋਂ 20 ਦਸੂੰਬਰ, 2016, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਿੱ ਕਰਵਾਰ, ਛੁਿੱ ਟੀਆਂ ਦੇ ਹਬਨਾਂ 
 ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਟਰਮ: 2 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 28 ਅਪਰੈਲ, 2017, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਿੱ ਕਰਵਾਰ, ਛੁਿੱ ਟੀਆਂ ਦੇ ਹਬਨਾਂ 

 

ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਹਜ਼ਟ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ ਆਫ ਟੋਰੋਂਟੋ ਹਮਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਹਵਚਕਾਰ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੈ। 
 

ਨਵਾਂ! 55 ਐਲਬਰਨ ਮਾਰਕਲੈ (ELBERN MARKELL) 

ਇਹ ਮਾਊਂਟ ਪਲੈਜ਼ੈਂਟ ਗੋ ਸਟੇਸ਼ਨ (Mount Pleasant GO Station) ਤੋਂ ਹਚੂੰਗਕੂਜ਼ੀ ਰੋਡ (Chinguacousy Road) ਅਤੇ ਕਵੀਨ ਸਟਰੀਟ 
(Queen Street) ਤਿੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਸਰਫ ਹਫਤੇ ਦੇ ਕਾਰਜ ਹਦਨ ਨੂੂੰ  ਸਵੇਰੇ (AM) ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ (PM) ਪੀਕ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਹਮਡ-ਡੇਅ ਸੇਵਾ।  
 

ਇਹ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਹਵਿੱ ਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ 6 ਸਤੂੰਬਰ ਨੂੂੰ  ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਲਈ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇਖਣ ਲਈ, 
www.bramptontransit.com 'ਤੇ ਜਾਓ। 
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ਬਰੈਂਪਟਨ ਬਾਰ:ੇ ਕੈਨੇਡਾ ਹਵਿੱ ਚ ਨੌਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡਾ ਸ਼ਹਹਰ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਹਵਹਵਧ ਵਿੱਸੋਂ ਲਈ ਪਰਹਸਿੱ ਧ ਹੈ ਜੋ 89 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ 209 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਨਸਲੀ ਹਪਛੋਕੜ੍ਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਰਦਰਹਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਹਨਵਾਸੀਆ ਂਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਹਲਆਂ ਨੂੂੰ  ਹਵਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਹਵਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਆਧੁਹਨਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 
ਵਿੱ ਧ ਰਹੀਆ ਂਆਵਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਹਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਤਕ ਪਹੁੂੰ ਚ ਹਮਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਹਵਿੱ ਚ ਖਹੋਲਹਆ ਹਗਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਹਸਹਵਕ ਹਸੋਹਪਟਲ, ਹਵਹਲਅਮ ਓਸਲਰ ਹੈਲਥ ਹਸਸਟਮ ਦਾ ਹਹਿੱ ਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਕ 
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡੇ ਕਹਮਉਹਨਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਹਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨੂੂੰ  ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 
 

ਮੀਡੀਆ ਸੂੰ ਪਰਕ 
ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਹਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਹਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ 
905.874.3654|natalie.stogdill@brampton.ca   
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