
 

 

 
ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ             

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ  21 ਮਾਰਚ ਅਤੇ 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਰਭਾਵੀ, ਬੱ੍ਸਾਂ ਦ ੇਮਫੁ਼ਤ ਰਿਰਾਏ, ਰਪਛਲੇ ਦਰਵਾਜ ੇਤੋਂ  
ਚੜ੍ਹਨ, ਅੱਧੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲੈਣ ਰਜਹੀਆਂ ਤਬ੍ਦੀਲੀਆਂ ਿਰਗੇਾ 

 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (20 ਮਾਰਚ, 2020) – ਅੱਜ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ (Brampton Transit) ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਿੀਤੀ ਰਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 21 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ 

ਿਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਿਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਨਹੀਂ ਹੈ। COVID-19 (ਸੀ.ਓ.ਵੀ.ਆਈ.ਡੀ.-19) ਦੀ ਪਰਤੀਰਿਰਰਆ ਰਵੱਚ ਅਗਲੇ ਨੋਰਟਸ ਤੱਿ, 

ਸਵਾਰੀਆਂ ਰਸਰਫ਼ ਰਪਛਲੇ ਦਰਵਾਰਜਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱ੍ਸਾਂ ਰਵੱਚ ਚੜ੍ਹ ਸਿਣਗੀਆਂ। ਰਜਹੜ੍ੀਆਂ ਅਪਾਹਜਪੁਰਣਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਰੈਂਪ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ 

ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਰਵਾਰਜਆਂ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹ ਸਿਦੀਆਂ ਹਨ।  
 

ਸੋਮਵਾਰ, 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਨੋਰਟਸ ਤੱਿ, ਹੇਠਾਂ ਰਦੱਤੀਆਂ ਤਬ੍ਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਪਰਭਾਵੀ ਰਰਹਣਗੀਆਂ:  
 

• ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੱੁਿਰਵਾਰ ਤੱਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵਾਲੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ। ਇਸ ਬ੍ਾਰੇ ਵੇਰਵ ੇਇੱਥੇ (here) ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਿਦੇ ਹਨ।  
• ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਆਪਣ ੇਰਨਯਰਮਤ ਸਮੇਂ ਤ ੇਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। 
• ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਦ,ੇ 185 ਿਲਾਰਿ ਬ੍ੁਲੇਵਾਰਡ (185 Clark Boulevard) ਅਤੇ 130 ਸੈਂਡਲਵੁੱ ਡ ਪਾਰਿਵੇ ਵੈਸਟ (130 Sandalwood 

Parkway West) ਰਵਖੇ ਸਰਥਤ ਐਡਰਮਰਨਸਟਰੇਰਟਵ ਆਰਿਸ, ਜਨਤਾ ਲਈ ਬੰ੍ਦ ਰਰਹਣਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਿਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ 

ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਿੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਡੀ. (Senior ID) ਿਾਰਡਾਂ, ਵੈਟਰਨਸ (Veterans) ਿਾਰਡਾਂ ਅਤੇ 
PRESTO ਿਾਰਡਾਂ ਦੀ ਰਵਿਰੀ ਸਥਰਗਤ ਿਰ ਰਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਆਚ ੇਅਤੇ ਲੱਭੇ ਸਮਾਨ ਸਬੰ੍ਧੀ ਪੱੁਛਰਗੱਛ ਲਈ, ਸਵਾਰੀਆਂ 
905.874.2750 ਐਿਸਟੈਂਸ਼ਨ 62732 ਤ ੇਿੋਨ ਿਰ ਸਿਦੀਆਂ ਹਨ।  

 
ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਵੱਚ COVID-19 ਦ ੇਸੰਚਾਰਨ ਨੰੂ ਘੱਟ ਿਰਨ ਲਈ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਲਾਗੂ ਿਰੇਗੀ:  

• ਸਮਾਰਜਿ ਦੂਰੀ ਰਜਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਿਰਨ ਲਈ ਬੱ੍ਸਾਂ ਰਵੱਚ ਅੱਧੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤ ੇਹੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ੍ ਹੈ 

ਰਿ ਜਦੋਂ ਬੱ੍ਸਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਭਰ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਬੱ੍ਸ ਸਟੌਪ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਿੁਝ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬੱ੍ਸ ਰਵੱਚ ਚੜ੍ਹਨੋਂ  ਰਰਹ 

ਸਿਦੀਆਂ ਹਨ। ਬ੍ਾਿੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਲੈਣ ਲਈ ਹੋਰ ਬੱ੍ਸਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

• ਵੱਧ ਰੱੁਝ ੇਹੋਏ ਰੂਟਾਂ ਤ,ੇ ਆਰਟੀਿੁਲੇਰਟਡ (ਵੱਖਰੇ ਰਹੱਰਸਆਂ ਵਾਲੀਆਂ) ਬੱ੍ਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦ ੇਰਵੱਚ ਸਮਾਰਜਿ ਦੂਰੀ 
ਨੰੂ ਿਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਿੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ੍ ਹੈ ਰਿ ਰਨਯਰਮਤ ਰੂਟਾਂ ਤ,ੇ ਼ਿੂਮ (Züm) ਆਰਟੀਿੁਲੇਰਟਡ ਬੱ੍ਸਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ 
ਸਿਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਰਪਾ ਿਰਿ ੇਬੱ੍ਸਾਂ ਤ ੇਰਦੱਤੇ ਰਟਿਾਣੇ ਸਬੰ੍ਧੀ ਸੰਿੇਤਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਰਧਆਨ ਰਦਓ।    

• ਬੱ੍ਸ ਰਵੱਚ ਿਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ, ਹਰ ਰਿਸੇ ਰਵਚਿਾਰ ਉਰਚਤ ਦੂਰੀ ਨੰੂ ਯਿੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ, ਸੀਟਾਂ ਨੰੂ ਪੀਲੀ ਟੇਪ ਨਾਲ ਬ੍ਲੌਿ ਿੀਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ। ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਇਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤ ੇਨਾ ਬ੍ੈਠਣ ਦੀ ਬ੍ੇਨਤੀ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਦ ੇਟਰਮੀਨਲ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸੰਪਰਿ ਿੇਂਦਰ, ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਰਨਯਰਮਤ ਘੰਟੇ ਿਾਇਮ ਰੱਖਣਗੇ। ਸੰਚਾਲਨ ਦ ੇਘੰਰਟਆਂ ਰਵੱਚ ਰਿਸੇ ਵੀ 
ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਬ੍ਾਰੇ bramptontransit.com ਤ ੇਦੱਰਸਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
 
ਵੱਧ ਵਾਰ ਸਿਾਈ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਿਤ ਿਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸਾਰਨੀ ਪਰਹਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪਰਭਾਵੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਰ 48 ਘੰਰਟਆਂ ਰਵੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਠੋਸ ਸਤਹਾਵਾਂ, ਓਪਰੇਟਰ 

ਿੰਪਾਰਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਨੰੂ ਰੋਗਾਣ ੂਮੁਿਤ ਿਰਨਾ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਰਜਹਨਾਂ ਿੈਰਸਰਲਟੀਜ ਅਤੇ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਸਤਹਾਵਾਂ ਹਨ, 

https://www.brampton.ca/EN/residents/transit/plan-your-trip/Pages/schedules.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/transit/plan-your-trip/Pages/schedules.aspx
https://www.brampton.ca/en/residents/transit/Pages/Home.aspx


 

 

ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਰੋ਼ਿਾਨਾ ਪੰੂਰਝਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਿਤ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਸਲਾਹ ਰਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਿ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਿਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੈਂਡ 

ਸੈਨੀਟਾਈ਼ਿਰ, ਵਾਈਪਸ ਰਜਹੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦ ੇਰੋਗਾਣ-ੂਨਾਸ਼ਿ ਪਦਾਰਥ ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣ ੇਹੱਥ ਧੋਣ। 
 
ਰਸਟੀ ਆਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਰਨਰੀਖਣ ਿਰਨ ਲਈ ਪੀਲ ਪਬ੍ਰਲਿ ਹੈਲਥ (Peel Public Health) ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੇਜਰਸ 

ਆਰਿਸ (Brampton Emergency Measures Office) ਰਵਖੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਰਮਲ ਿੇ ਿੰਮ ਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਨਯਰਮਤ ਅੱਪਡੇਟਾਂ ਲਈ 

www.brampton.ca/covid19 ਤ ੇਜਾਓ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਅੱਪਡੇਟਾਂ ਲਈ bramptontransit.com ਤ ੇਜਾਓ ਜਾਂ Twitter ਤੇ @bramptontransit ਨੰੂ 

ਿਾੱਲੋ ਿਰੋ। 
 

ਹਵਾਲੇ 

“ਇਸ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱ੍ਧ ਹਾਂ ਰਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਸਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਰਖਅਤ ਸ਼ਰਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਿਰਿ ੇਅਸੀਂ ਬੱ੍ਸਾਂ 
ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਰਾਇਆ, ਰਪਛਲੇ ਦਰਵਾਜ ੇਤੋਂ ਚੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਧੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤ ੇਹੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲੈਣ ਰਜਹੀਆਂ ਤਬ੍ਦੀਲੀਆਂ ਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਇੱਿ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਜੋ ਼ਿਰੂਰੀ ਲੋੜ੍ਾਂ ਤੱਿ ਪਹੰੁਚ ਰਵੱਚ ਿਈ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਿਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਹੰੁਚਯੋਗਤਾ ਦੇ ਪਰਤੀ ਸਮਰਰਪਤ ਹਾਂ। 
ਆਪਣੇ ਸਟੇਿਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਮਲ ਿੇ, ਅਸੀਂ COVID-19 ਦ ੇਅਸਰ ਨੰੂ ਘੱਟ ਿਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱ੍ਧ ਹਾਂ।”  

            -  ਪੈਟਰਰਿ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਸਟੀ ਆਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“ਰਸਟੀ ਆਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਰਨਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਰਖਅਤ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਮੌਿ ੇਮੁਹੱਈਆ ਿਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱ੍ਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ 
ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਰੱਰਖਆ ਨੰੂ ਯਿੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਿਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਅੱਜ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਯਿੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਰਿ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਣ ਸਮੇਂ 
ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਰਖਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਰਧਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।” 

- ਡੇਰਵਡ ਬ੍ੈਰਰਿ (David Barrick), ਚੀਿ ਐਡਰਮਰਨਸਟਰੇਰਟਵ ਅਫ਼ਸਰ, ਰਸਟੀ ਆਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
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ਿਨੇੈਡਾ ਰਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤ਼ੇਿੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਿ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋਿਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਿਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਿਰਦ ੇਹਾਂ, ਲੋਿਾਂ ਨੂੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਵੱਚ ਰੱਖ ਿੇ ਿਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡ ੇਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੂੰ  ਆਿਰਰਸ਼ਤ ਿਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਨੀਿ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ  ਅੱਗੇ 

ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਿ ਅਰਜਹਾ ਰਸਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਿਰਦ ੇਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਰੱਰਖਅਤ, ਸਰਥਰ ਅਤੇ ਸਿਲ ਹੋਵੇ। ਸਾਡ ੇਨਾਲ 

Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁੜ੍ੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

 
 

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਿ  

ਮੋਰਨਿਾ ਦੁੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਿੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਿਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਰਜਿ ਿਰਮਉਰਨਿੇਸ਼ਨ  

ਰਸਟੀ ਆਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
   

 

 
 

http://www.brampton.ca/covid19
https://www.brampton.ca/en/residents/transit/Pages/Home.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

