
 

 

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦਰੌਾਨ 27 ਜਲੁਾਈ ਤੋਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਵ਼ਿਟ ਸਿੇਾ ਵਿਿੱ ਚ ਤਬ੍ਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ 

 ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਨਿੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰ਼ਿੀ ਪਰਵਕਵਰਆ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (21 ਜੁਲਾਈ, 2020) – ਵਸਟੀ ਨ ੂੰ  ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਖ੍ਹੋਲਣ ਅਤੇ ਬ੍ਹਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦ ੇਵਹਿੱ ਸੇ ਦ ੇਤੌਰ ਤ,ੇ ਸੋਮਿਾਰ, 27 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ, ਅਗਲੇ ਨੋਵਟਸ 

ਤਿੱਕ, ਬ੍ਿੱਸ ਸੇਿਾ ਵਿਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਵਲਖ੍ੀਆਂ ਤਬ੍ਦੀਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 

ਸੇਿਾ ਵਿਿੱ ਚ ਤਬ੍ਦੀਲੀਆ ਂ

 

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਵਕ ਸਾਡਾ ਟਰਾਂਵ਼ਿਟ ਵਸਸਟਮ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਸਟੀ ਵਿਿੱਚ ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰਿੱਖ੍ ਸਕਦਾ ਹੈ, 27 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਵ਼ਿਟ (Brampton Transit) ਦ ੇਹੇਠਾਂ ਵਦਿੱਤੇ ਰ ਟ ਚਾਲ  ਹੋ ਜਾਣਗੇ।  
 

• 501 ਼ਿ ਮ ਕਿੀਨ (501 Züm Queen)  

• 502 ਼ਿ ਮ ਮੇਨ (502 Züm Main) 

• 511/511A ਼ਿ ਮ ਸਟੀਲਸ (511/511A Züm Steeles) 

• 1/1A ਕਿੀਨ (1/1A Queen) 

• 2 ਮੇਨ (2 Main) 

• 3 ਮੈਕਲੌਗਵਲਨ (3 McLaughlin) 

• 4/4A ਵਚੂੰਗਕ ਼ਿੀ (4/4A Chinguacousy) 

• 5/5A ਬ੍ੋਿੇਅਰਡ (5/5A Bovaird) 

• 6 ਜੇਮਸ ਪੋਟਰ (6 James Potter) 

• 7/7A ਕੈਨੇਡੀ (7/7A Kennedy) 

• 8 ਸੈਂਟਰ (8 Centre) 

• 9 ਿੋਡਨ (9 Vodden) 

• 10 ਸਾਊਥ ਇੂੰਡਸਟਰੀਅਲ (10 South Industrial)  

• 11/11A ਸਟੀਲਸ (11/11A Steeles) 

• 14/14A ਟੋਰਬ੍ਰੈਮ (14/14A Torbram) 

• 15 ਬ੍ਰੈਮਲੀ (15 Bramalea)  

• 18 ਵਡਕਸੀ (18 Dixie) 

• 20A ਈਸਟ ਇੂੰਡਸਟਰੀਅਲ (20A East Industrial)  

• 23 ਸੈਂਡਲਿੁਿੱ ਡ (23 Sandalwood) 

• 26 ਮਾਊਂਟ ਪਲੈ਼ਿੈਂਟ (26 Mount Pleasant) 

• 29 ਵਿਲੀਅਮਸ ਪਾਰਕਿੇ (29 Williams Parkway)  

• 30 ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ (30 Airport Road) 

• 31 ਮੈਕਿੀਨ (31 McVean) 



 

 

• 35 ਕਲਾਰਕਿ ੇ(35 Clarkway) 

• 50 ਗੋਰ ਰੋਡ (50 Gore Road) 

• 51 ਹੈਰਫੋਰਡ (51 Hereford)  

• 52 ਮੈਕਮਰਚੀ (52 McMurchy) 

• 53 ਰੇ ਲਾਿੱਸਨ (53 Ray Lawson)  

• 56 ਵਕੂੰਗਨੋਲ (56 Kingknoll)  

• 57 ਚਾਰੋਲੇਸ (57 Charolais) 

• 60 ਵਮਸੀਸਾਗਾ (60 Mississauga) 

• 115 ਪੀਅਰਸਨ ਏਅਰਪੋਰਟ ਐਕਸਪਰੈਸ (115 Pearson Airport Express)  

 

ਇਸ ਿੇਲੇ ਵਜਹਨਾਂ ਰ ਟਾਂ ਤ ੇਸੇਿਾ ਚਾਲ  ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਸ਼ੈਵਡਊਲ ਦੀ ਸ ਚੀ ਲਈ www.bramptontransit.com ਤ ੇਜਾਓ।  
 

ਸਿਾਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਬ੍ਰੈਮਲੀ (Bramalea), ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਗੇਟਿੇ (Brampton Gateway) ਅਤੇ ਡਾਉਨਟਾਉਨ (Downtown) 

ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਵਿਖੇ੍ ਟਰਮੀਨਲ ਦੀ ਵਬ੍ਲਵਡੂੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਿੇਰੇ 6 ਿਜ ੇਤੋਂ ਰਾਤ 9 ਿਜੇ ਤਿੱਕ ਹੈ। ਵਟਰਵਨਟੀ ਕੌਮਨ (Trinity Common) ਟਰਮੀਨਲ ਬ੍ੂੰਦ 

ਰਹੇਗਾ। ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਵਿਖੇ੍ ਗਾਹਕ ਸੇਿਾ (Customer Service) ਘੂੰ ਵਟਆਂ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ, www.bramptontransit.com ਤੇ ਜਾਓ। 
 

ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਡੀ. (ID) ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਨਿੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰ਼ਿੀ ਪਰਵਕਵਰਆ  

 

ਬ਼੍ਿੁਰਗ ਆਪਣ ੇਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਵ਼ਿਟ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ, ਹੁਣ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰ਼ਿੀ ਦ ੇਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਬ੍ਨੈਕਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  
www.bramptontransit.com ਤ ੇਔਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦਾ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿਿੱਚ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਬ੍ ਤ ਅਤੇ 
ਆਪਣੇ ਕਾਰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਫੋਟੋ ਅਟੈਚ (ਨਿੱ ਥੀ) ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਬ੍ਾਅਦ, ਵਬ੍ਨੈਕਾਰ ਨ ੂੰ  ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਡ ਭੇਜ ਵਦਿੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।  
 

ਸਾਰੇ ਐਕਵਟਿ (ਸਵਕਵਰਆ) ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡਾਂ ਤ,ੇ ਅਵਨਸ਼ਵਚਤ ਸਮੇਂ ਤਿੱਕ ਕੋਈ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟਾਂ (ਵਮਆਦ ਪੁਿੱਗਣ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖ੍ਾਂ) ਨਹੀਂ 
ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬ਼੍ਿੁਰਗ, ਅਗਲੇ ਨੋਵਟਸ ਤਿੱਕ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪਾਇਰਡ ਕਾਰਡ ਿਰਤਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖ੍ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
 

ਜੇਕਰ ਬ਼੍ਿੁਰਗਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਵ਼ਿਟ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ਗੁਆਚ ਵਗਆ ਹੋਿੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਬ੍ਦਲੀ (ਵਰਪਲੇਸਮੈਂਟ) ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਿ,ੇ ਤਾਂ 
ਉਹ ਕਾਰਡ ਬ੍ਦਲੀ ਕਰਨ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਰਡ (Senior Card) ਪਰੋਗਰਾਮ ਨ ੂੰ  905-874-2750 ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ 16253 ਤੇ 
ਸੂੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
 

ਕਵੋਿਡ-19 ਤੋਂ ਸਰੁਿੱ ਵਖ੍ਆ ਸਬ੍ੂੰਧੀ ਉਪਾਅ 

 

ਿਿੱਧ ਿਾਰ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈ਼ਿ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੈਵਡਊਲ ਪਵਹਲਾਂ ਿਾਂਗ ਹੀ ਪਰਭਾਿੀ ਰਹੇਗਾ। ਹਰ 48 ਘੂੰ ਵਟਆਂ ਵਿਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਠੋਸ ਸਤਹਾਿਾਂ, ਓਪਰੇਟਰ 

ਕੂੰਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਨ ੂੰ  ਰੋਗਾਣ  ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਵ਼ਿਟ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਿੇਲੇ ਬ੍ਿੱਸਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਰੇਕ 24 ਘੂੰ ਵਟਆਂ ਵਿਿੱਚ ਸੈਨੀਟਾਈ਼ਿ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਵਰਹਾ ਹੈ। ਵਜਹਨਾਂ ਫੈਵਸਵਲਟੀਜ ਅਤੇ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਸਤਹਾਿਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਰੋ਼ਿਾਨਾ ਪ ੂੰ ਵਿਆ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈ਼ਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ।  

http://www.bramptontransit.com/
http://www.bramptontransit.com/
http://www.bramptontransit.com/


 

 

ਵਸਟੀ, ਸਿਾਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਬ੍ੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਕ ਵਜੂੰਨਾ ਿਿੱਧ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਸੂੰ ਭਿ ਹੋ ਸਕ,ੇ ਉਹ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਸ ਸਟੌਪਸ ਤ,ੇ ਮਾਸਕ ਪਵਹਨ ਕੇ ਿੀ, ਲਗਾਤਾਰ 

ਸਰੀਰਕ ਦ ਰੀ ਕਾਇਮ ਰਿੱਖ੍ਣ। ਸਿਾਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਿੀ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈ਼ਿਰ ਜਾਂ ਿਾਈਪਸ ਵਜਹੇ, ਖੁ੍ਦ ਦੇ 
ਰੋਗਾਣ -ਨਾਸ਼ਕ ਪਦਾਰਥ ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਰਿੱਖ੍ਣ ਅਤੇ ਿਾਰ-ਿਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਥ ਧੋਣ ਅਤੇ ਖ੍ੂੰਘਦੇ ਜਾਂ ਵਨਿੱਛਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਮ ੂੰ ਹ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਕ ਹਣੀ ਨਾਲ ਢਕ ਲੈਣ। 
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ੀਮਾਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਟਰਾਂਵ਼ਿਟ ਤ ੇਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇ਼ਿ ਕਰੋ, ਨੇੜਲੀ ਕੋਵਿਡ-19 (COVID-19) ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਾਈਟ ਵਿਖੇ੍ ਟੈਸਟ 

ਕਰਿਾਓ ਅਤੇ ਪਬ੍ਵਲਕ ਹੈਲਥ ਦ ੇਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। 

ਪੀਲ ਪਬ੍ਵਲਕ ਹੈਲਥ (Peel Public Health) ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ, ਸਿਾਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਬ੍ਿੱਸਾਂ ਤ ੇਅਤੇ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਵਿਖੇ੍ ਗੈਰ-

ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ (ਕਿੱਪੜੇ ਦ ੇਬ੍ਣੇ ਸਧਾਰਨ ਮਾਸਕ) ਲਾ਼ਿਮੀ ਹਨ। ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਜੋਖ੍ਮਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਨਰੀਖ੍ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਲ ਪਬ੍ਵਲਕ ਹੈਲਥ 

ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਵਫਸ (Brampton Emergency Management Office) ਵਿਖੇ੍ ਆਪਣ ੇਭਾਈਿਾਲਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਵਮਲ ਕੇ ਕੂੰਮ 

ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।  

ਵਨਯਵਮਤ ਅਿੱਪਡੇਟਾਂ ਲਈ www.brampton.ca/covid19 ਤ ੇਜਾਓ ਅਤੇ ਸੇਿਾ ਅਿੱਪਡੇਟਾਂ ਲਈ bramptontransit.com ਤ ੇਜਾਓ ਜਾਂ Twitter ਤ ੇ

@bramptontransit ਨ ੂੰ  ਫਾਿੱਲੋ ਕਰੋ। ਸਿਾਲ ਵਸਿੱ ਧੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਵ਼ਿਟ ਦ ੇਸੂੰਪਰਕ ਕੇਂਦਰ (Contact Centre) ਵਿਖੇ੍ 905.874.2999 ਤ ੇਪੁਿੱ ਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ 
ਹਨ। 
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ਮੀਡੀਆ ਸੂੰ ਪਰਕ  

ਮੋਵਨਕਾ ਦੁਿੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਵਜਕ ਕਵਮਉਵਨਕੇਸ਼ਨ  

ਵਸਟੀ 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

