
 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੇ ਗਾਹਕ ਸਵੇਾ ਕਾਉਂਟਰ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟਰਮੀਨਲਾਂ  
ਜਵਖੇ 22 ਜਨੂ ਤੋਂ ਦਬੁ੍ਾਰਾ ਖਹੁੱ ਲ ਰਹੇ ਹਨ  

 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (19 ਜੂਨ, 2020) – ਜਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੂੂੰ  ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਖੋਲਹਣ ਅਤੇ ਬ੍ਹਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦ ੇਜਹੁੱ ਸੇ ਵਜੋਂ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦ ੇਬ੍ਰੈਮਲੀ 
(Bramalea), ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਗੇਟਵੇ (Brampton Gateway) ਅਤੇ ਡਾਉਨਟਾਉਨ (Downtown) ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਜਵਖੇ, ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ (Customer 

Service) ਕਾਉਂਟਰ, 22 ਜੂਨ ਤੋਂ ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਖਹੁੱ ਲ ਜਾਣਗੇ। ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਲਈ ਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦ ੇਕਾਰਨ, ਜਟਰਜਨਟੀ ਕੌਮਨ ਟਰਮੀਨਲ (Trinity Common 

Terminal) ਦੀ ਜਬ੍ਲਜਡੂੰਗ ਬ੍ੂੰਦ ਰਹੇਗੀ।  
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ (Brampton Transit) ਦ ੇਟਰਮੀਨਲਾਂ ਜਵੁੱਚ ਸੀਜਮਤ ਜਗਹਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਹੇਠਾਂ ਜਲਖੇ ਟਰਮੀਨਲ, ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਕਾਉਂਟਰਾਂ, ਗੇਟਵੇ ਔਨ 

ਦ ਗੋ (Gateway on the Go) ਜਵਖੇ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਖਹੋਲੇ ਜਾਣਗੇ।   
 

ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਕਾਉਂਟਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। 
 

ਬ੍ਰਮੈਲੀ ਟਰਮੀਨਲ 

• ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੁੱ ਕਰਵਾਰ: ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੁੱਕ 

• ਸ਼ਨੀਵਾਰ: ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੁੱਕ 

• ਐਤਵਾਰ: ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੁੱਕ 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਗਟੇਵੇ ਟਰਮੀਨਲ 

• ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੁੱ ਕਰਵਾਰ: ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੁੱਕ 

• ਸ਼ਨੀਵਾਰ: ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੁੱਕ 

• ਐਤਵਾਰ: ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੁੱਕ 

 

ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਟਰਮੀਨਲ 

• ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੁੱ ਕਰਵਾਰ: ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜ ੇਤੁੱਕ 

• ਸ਼ਨੀਵਾਰ: ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੁੱਕ  

• ਐਤਵਾਰ: ਬ੍ੂੰਦ 

 

ਜਸਟੀ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੁੱ ਜਖਆ ਨੂੂੰ  ਬ੍ੇਹੁੱਦ ਗੂੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਜਵਡ-19 (COVID-19) ਦ ੇਦੌਰਾਨ। ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ 
ਕਾਉਂਟਰਾਂ ਦ ੇਦੁਬ੍ਾਰਾ ਖਹੁੱ ਲਣ ਤ ੇਹੇਠਾਂ ਜਲਖੇ ਸੁਰੁੱ ਜਖਆ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 
 

• ਦ-ੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਜਜਹੇ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਰਜਹਣਗੇ। ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੂੰ , ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਜਖੜਕੀਆਂ ਲਈ ਲਾਈਨਾਂ ਜਵੁੱਚ, ਦ ੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਖੜਹੇ ਹੋਣ 

ਲਈ ਆਜਖਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਉਪਾਅ ਬ੍ਾਰੇ ਦੁੱਸਣ ਲਈ ਸਾਈਨ ਬ੍ੋਰਡ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। 
• ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦ ੇਉਪਾਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਜਹਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੂਜਚਤ ਕਰਦੇ ਰਜਹਣ ਲਈ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਜਵਖੇ, ਸਟਾਫ਼ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗਾ। 
• ਹਰੇਕ ਟਰਮੀਨਲ ਜਵਖੇ, ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬ੍ਾਹਰ ਜਨਿੱਕਲਣ ਲਈ ਸਮਰਜਪਤ ਦਰਵਾ਼ਿੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਜੁੱਥੇ ਇਜਾ਼ਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।  



 

 

• ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਕਾਉਂਟਰ ਅਤੇ ਜਪਨ ਪੈਡਸ ਨੂੂੰ  ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੈਨੀਟਾਈ਼ਿ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

ਬ਼੍ਿੁਰਗਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਹੁੂੰ ਚ ਯੋਗ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਜਸਟੀ ਦੀ ਮੁੁੱ ਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਕੋਜਵਡ-19 ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੂੰ  ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦ ੇਸਾਰੇ ਐਕਜਟਵ 

(ਸਜਕਜਰਆ) ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਡੀ. (ID) ਕਾਰਡਾਂ ਤ,ੇ ਅਜਨਸ਼ਜਚਤ ਸਮੇਂ ਤੁੱਕ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ (ਜਮਆਦ ਪੁੁੱਗਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ) ਤੋਂ ਛੋਟ ਜਦੁੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।  

ਕਲਾਰਕ (Clark) ਅਤੇ ਸੈਂਡਲਵੁੁੱ ਡ (Sandalwood) ਫੈਜਸਜਲਟੀਜ, ਜਨਤਾ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਬ੍ੂੰਦ ਰਜਹਣਗੀਆਂ।  
 

ਮਾਸਕਾਂ ਦ ੇਖ਼ਤਮ ਹਣੋ ਤੁੱ ਕ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਫੁ਼ਤ ਮਾਸਕ 

ਜਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੂੂੰ  ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਖੋਲਹਣ ਅਤੇ ਬ੍ਹਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦ ੇਪਜਹਲੇ ਕਦਮ ਦ ੇਤੌਰ ਤ,ੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ, ਮਾਸਕਾਂ ਦ ੇਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੁੱਕ, ਆਪਣੀਆਂ 
ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੂੰ  100,000 ਗੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ (ਕੁੱਪੜੇ ਦ ੇਬ੍ਣੇ ਸਧਾਰਨ ਮਾਸਕ) ਮੁਫ਼ਤ ਵੂੰਡੇਗਾ। ਗੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ, 22 ਜੂਨ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦ ੇਅੂੰਤ 

ਤੁੱਕ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੇ ਬ੍ਰੈਮਲੀ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਗੇਟਵੇ ਅਤੇ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਜਵਖੇ ਵੂੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। 

ਜਕਰਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਬ੍ੁੱ ਸਾਂ ਤ ੇਮਹੋਰਲੇ ਦਰਵਾਜੇ ਤੋਂ ਚੜਹਨਾ ਅਤੇ ਗਰੈ-ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ – 2 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗ ੂ

ਜਸਟੀ, ਜਨਵਾਸੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਕ, ਵੀਰਵਾਰ, 2 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਕਰਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਮੋਹਰਲੇ ਦਰਵਾਜੇ ਤੋਂ ਚੜਹਨਾ (ਫਰੂੰਟ 

ਡੋਰ ਬ੍ੋਰਜਡੂੰਗ) ਮੁੜ ਬ੍ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪੀਲ ਪਬ੍ਜਲਕ ਹੈਲਥ (Peel Public Health) ਅਤੇ ਓਨਟੈਰੀਓ ਸਰਕਾਰ (Government of Ontario) 

ਦੀ, ਪਬ੍ਜਲਕ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਤ ੇਮਾਸਕ ਪਜਹਣਨ ਦੀ ਼ਿੋਰਦਾਰ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ, 2 

ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬ੍ੁੱਸਾਂ ਤ ੇਅਤੇ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਜਵਖੇ, ਗੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ ਪਜਹਣਨਾ ਼ਿਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਹਾਲਾਂਜਕ ਮਾਸਕ ਼ਿਰੂਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਬ੍ੁੱ ਜਚਆਂ ਲਈ ਜਾਂ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਜਥਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਜਹਨ ਸਕਦੇ, 
ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਾਸਕ ਪਜਹਣਨਾ ਼ਿਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਸਲਾਹ ਜਦੁੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਜਬ੍ਨਾਂ ਸੂੰਪਰਕ ਦ ੇਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਜਕਰਾਇਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ PRESTO ਕਾਰਡ 

ਵਰਤਣ। ਜੋ ਸਵਾਰੀਆਂ ਅਜ ੇਵੀ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਸਲਾਹ ਜਦੂੰਦਾ ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ 
ਕਾਉਂਟਰ ਤੋਂ  PRESTO ਕਾਰਡ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ। 22 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਸੀਜਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ, PRESTO ਕਾਰਡ ਦੀ $6 ਦੀ ਫੀਸ ਤੋਂ ਛੋਟ 

ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੁੱਕ ਸਵਾਰੀ ਨੂੂੰ  ਇੁੱਕ ਕਾਰਡ ਜਦੁੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
 

ਕਜੋਵਡ-19 ਤੋਂ ਸਰੁੁੱ ਜਖਆ ਸਬ੍ੂੰਧੀ ਉਪਾਅ 

 

ਜਸਟੀ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਬ੍ੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਮਾਸਕ ਪਜਹਨ ਕੇ ਵੀ, ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਤ ੇਅਤੇ ਬ੍ਸ ਸਟੌਪਸ ਤੇ, ਇੁੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਘੁੱਟੋ-ਘੁੱਟ ਦੋ ਮੀਟਰ (ਛੇ ਫੁੁੱ ਟ) 

ਦੂਰ ਰਜਹ ਕੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਜਜਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਕਾਇਮ ਰੁੱਖਣ। ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਹੈਂਡ 

ਸੈਨੀਟਾਈ਼ਿਰ ਜਾਂ ਵਾਈਪਸ ਜਜਹੇ, ਖੁਦ ਦ ੇਰੋਗਾਣੂ-ਨਾਸ਼ਕ ਪਦਾਰਥ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੁੱਖਣ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣ ੇਹੁੱਥ ਧੋਣ ਅਤੇ ਖੂੰਘਦੇ ਜਾਂ ਜਨਿੱਛਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸਮੇਂ, 
ਮੂੂੰ ਹ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਕੂਹਣੀ ਨਾਲ ਢਕ ਲੈਣ। 
        



 

 

ਵੁੱਧ ਵਾਰ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈ਼ਿ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੈਜਡਊਲ ਪਜਹਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪਰਭਾਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਹਰ 48 ਘੂੰ ਜਟਆਂ ਜਵੁੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਠੋਸ ਸਤਹਾਵਾਂ, ਓਪਰੇਟਰ 

ਕੂੰਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਨੂੂੰ  ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬ੍ੁੱਸਾਂ ਨੂੂੰ  ਹਰੇਕ 24 ਘੂੰ ਜਟਆਂ ਜਵੁੱਚ ਸੈਨੀਟਾਈ਼ਿ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਰਹਾ ਹੈ। ਜਜਹਨਾਂ ਫੈਜਸਜਲਟੀਜ ਅਤੇ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਸਤਹਾਵਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਰੋ਼ਿਾਨਾ ਪੂੂੰ ਜਿਆ ਜਾ ਜਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈ਼ਿ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਜਰਹਾ ਹੈ। 
 

ਪੀਲ ਪਬ੍ਜਲਕ ਹੈਲਥ ਦ ੇਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਜਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਹਰ ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਗੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ ਪਜਹਣਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਦੂੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕ ੇ

ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਜਜੁੱਥੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਰੁੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਨਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਲ ਪਬ੍ਜਲਕ 

ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਜਫਸ (Brampton Emergency Management Office) ਜਵਖੇ ਆਪਣ ੇਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਜਮਲ ਕੇ 

ਕੂੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਯਜਮਤ ਅੁੱਪਡੇਟਾਂ ਲਈ www.brampton.ca/covid19 ਤ ੇਜਾਓ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਅੁੱਪਡੇਟਾਂ ਲਈ bramptontransit.com ਤ ੇਜਾਓ 

ਜਾਂ Twitter ਤ ੇ@bramptontransit ਨੂੂੰ  ਫਾੁੱਲੋ ਕਰੋ। ਸਵਾਲ ਜਸੁੱ ਧੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦ ੇਸੂੰਪਰਕ ਕੇਂਦਰ (Contact Centre) ਜਵਖੇ 905.874.2999 

ਤ ੇਪੁੁੱ ਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
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ਮੀਡੀਆ ਸੂੰ ਪਰਕ 

ਮੋਜਨਕਾ ਦੁੁੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਜਮਉਜਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਜਜਕ ਕਜਮਉਜਨਕੇਸ਼ਨ  

ਜਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

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

http://www.brampton.ca/covid19
https://www.brampton.ca/en/residents/transit/Pages/Home.aspx
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

