
 

 
 

 

 

7 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਵੇਾ ਜਵਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂ

 
 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (20 ਅਗਸਤ, 2021) – ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਕ ਸਾਡਾ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਜਸਸਟਮ, ਸ਼ਜਹਰ ਜਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰਿੱਖ 

ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਭਰੋਸੇਯਗਤਾ ਜਵਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, 7 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਗਲੇ ਨੋਜਟਸ ਤਿੱਕ ਬਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ (Brampton 

Transit) ਦ ੇਹੇਠਾਂ ਜਦਿੱਤੇ ਰ ਟ ਸ਼ੈਜਡਊਲਾਂ ਜਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

• 501 ਼ਿ ਮ ਕਵੀਨ (501 Züm Queen): ਕਾਰਜਜਦਨ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਜਵਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 
• 502 ਼ਿ ਮ ਮੇਨ (502 Züm Main): ਸੇਵਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਜਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ, ਕਾਰਜਜਦਨ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਜਡਊਲਾਂ ਜਵਿੱਚ 

ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  
• 505 ਼ਿ ਮ ਬਵੋਅੇਰਡ (505 Züm Bovaird): ਕਾਰਜਜਦਨ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਜਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 
• 511/ 511A ਼ਿ ਮ ਸਟੀਲਸ (511/ 511A Züm Steeles): ਕਾਰਜਜਦਨ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਜਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ  
• 1 ਕਵੀਨ (1 Queen): ਸੇਵਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਜਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ, ਕਾਰਜਜਦਨ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਜਡਊਲਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  
• 2 ਮੇਨ (2 Main): ਕਾਰਜਜਦਨ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਜਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 
• 3/ 3A ਮੈਕਲੌਗਜਲਨ (3/ 3A McLaughlin): ਕਾਰਜਜਦਨ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਜਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 
• 4/4A ਜਚੰਗਕ ਼ਿੀ (4/4A Chinguacousy): ਸੇਵਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਜਵਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ, ਕਾਰਜਜਦਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਜਡਊਲਾਂ ਜਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ 

ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕ ਲ ਦੀਆਂ ਵਾਧ  ਜਟਰਿੱ ਪਾਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ 

• 5/5A ਬੋਵਅੇਰਡ (5/5A Bovaird): ਸੇਵਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਜਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ, ਕਾਰਜਜਦਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਜਡਊਲਾਂ ਜਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  
• 7/7A ਕੈਨੇਡੀ (7/7A Kennedy): ਸੇਵਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਜਵਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ, ਕਾਰਜਜਦਨ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਜਡਊਲਾਂ ਜਵਿੱਚ 

ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਸਕ ਲ ਦੀਆਂ ਵਾਧ  ਜਟਰਿੱ ਪਾਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ 

• 9 ਵੋਡਨ (9 Vodden): ਸੇਵਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਜਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ, ਕਾਰਜਜਦਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਜਡਊਲਾਂ ਜਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ 
ਸਕ ਲ ਦੀਆਂ ਵਾਧ  ਜਟਰਿੱ ਪਾਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ  

• 11/11A ਸਟੀਲਸ (11/11A Steeles): ਸੇਵਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਜਵਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ, ਕਾਰਜਜਦਨ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਜਡਊਲਾਂ 
ਜਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  

• 12 ਗਰੇਨੋਬਲ (12 Grenoble): ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਜਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 
• 14 ਅਵਨੋਡਲੇ (13 Avondale): ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਜਵਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 
• 14/14A ਟੋਰਬਰਮੈ (14/14A Torbram): ਕਾਰਜਜਦਨ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਜਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 
• 15/15A ਬਰੈਮਲੀ (15/15A Bramalea): ਕਾਰਜਜਦਨ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਜਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 
• 16 ਸਾਊਥਗਟੇ (16 Southgate): ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਜਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 
• 17 ਹੋਡਨ (17 Howden): ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਜਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 
• 19 ਫਰਨਫਰੋੈਸਟ (19 Fernforest): ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਜਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ  
• 23 ਸੈਂਡਲਵੁਿੱ ਡ (23 Sandalwood): ਕਾਰਜਜਦਨ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਜਵਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂ

• 30 ਏਅਰਪਰੋਟ ਰਡੋ (30 Airport Road): ਸੇਵਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਜਵਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਜਡਊਲਾਂ ਜਵਿੱਚ 

ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 



 

 

• 31 ਮੈਕਵੀਨ (31 McVean): ਕਾਰਜਜਦਨ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਜਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ  
• 32 ਫਾਦਰ ਟਜੋਬਨ (32 Father Tobin): ਸੇਵਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਜਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ, ਕਾਰਜਜਦਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਜਡਊਲਾਂ ਜਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 

ਅਤੇ ਸਕ ਲ ਦੀਆਂ ਵਾਧ  ਜਟਰਿੱ ਪਾਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ  

• 33 ਪੀਟਰ ਰਜੋਬਨਸਨ (33 Peter Robinson): ਕਾਰਜਜਦਨ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਜਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 
• 50/ 50A (50/ 50A): ਕਾਰਜਜਦਨ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਜਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 
• 54 ਕਾਉਂਟੀ ਕਰੋਟ (54 County Court): ਸੇਵਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਜਵਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ, ਕਾਰਜਜਦਨ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਜਡਊਲਾਂ ਜਵਿੱਚ 

ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
• 55 ਐਲਬਰਨ ਮਾਰਕਲ (55 Elbern Markel): ਸੇਵਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਜਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ, ਕਾਰਜਜਦਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਜਡਊਲਾਂ ਜਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ 

ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਸਕ ਲ ਦੀਆਂ ਵਾਧ  ਜਟਰਿੱ ਪਾਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ 

• 57 ਚਾਰਲੇੋਸ (57 Charolais): ਸੇਵਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਜਵਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ, ਕਾਰਜਜਦਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਜਡਊਲਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 
ਸਕ ਲ ਦੀਆਂ ਵਾਧ  ਜਟਰਿੱ ਪਾਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ  

• 199 ਯ .ਟੀ.ਐਮ. ਐਕਸਪਰਸੈ (199 UTM Express): ਕਾਰਜਜਦਨ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 

• 200-217 ਆਈ-ਰਾਈਡ ਸਕ ਲ ਸਪਸ਼ੈਲਸ (200-217 i-Ride School Specials): ਕਾਰਜਜਦਨ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਜਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 

ਸੋਮਵਾਰ, 6 ਸਤੰਬਰ ਨ ੰ , ਬਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਲੇਬਰ ਡ ੇ(Labour Day) ਵਾਸਤੇ ਐਤਵਾਰ/ਛੁਿੱ ਟੀ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਕੁਝ ਰਿੱਦ ਕੀਤੇ ਰ ਟ ਹਾਲੀਂ ਵੀ 
ਲਾਗ  ਰਜਹਣਗੇ। ਲੇਬਰ ਡ ੇਨ ੰ  ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ (Customer Service) ਕਾਉਂਟਰ ਬੰਦ ਰਜਹਣਗੇ। ਸਮਰਜਪਤ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕ ਲ ਰ ਟ, ਮੰਗਲਵਾਰ, 7 ਸਤੰਬਰ ਨ ੰ  
ਮੁੜ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਣਗੇ। 
 

ਜਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਰ ਟ ਸ਼ੈਜਡਊਲ ਦੇਖੋ। ਬਰੈਮਲੀ (Bramalea), ਬਰੈਂਪਟਨ ਗੇਟਵੇ (Brampton Gateway) ਅਤੇ ਡਾਉਨਟਾਉਨ 

(Downtown) ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਜਵਖੇ ਟਰਮੀਨਲ ਦੀ ਜਬਲਜਡੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤਿੱਕ ਹੈ। ਜਟਰਜਨਟੀ ਕੌਮਨ (Trinity Common) 

ਟਰਮੀਨਲ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਹੋਰ ਵੇਰਜਵਆਂ ਲਈ, www.bramptontransit.com ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕੇਂਦਰ (Contact Centre) ਨ ੰ  
905.874.2999 ਤ ੇਫੋਨ ਕਰੋ। ਸਾਡੀ ਕਜਮਉਜਨਟੀ ਨ ੰ  ਸੁਰਿੱ ਜਖਅਤ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਾਜਰਆਂ ਲਈ ਭ ਜਮਕਾ ਜਨਭਾਉਣਾ ਼ਿਰ ਰੀ ਹੈ। ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਾਦ 

ਰਿੱ ਖੋ:  

 

• ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਤ ੇਅਤੇ ਬਿੱਸਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਮਾਸਕ ਼ਿਰ ਰੀ ਹਨ, ਮਾਸਕ ਟਾਈਟ-ਜਫਜਟੰਗ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ੇਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਜਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱ ਕ, ਮ ੰ ਹ 

ਅਤੇ ਠੋਡੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਢਕੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ।  
• ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਅਤੇ ਬਸ ਸਟੌਪਸ ਤ,ੇ ਮਾਸਕ ਪਜਹਨ ਕੇ ਵੀ, ਸਰੀਰਕ ਦ ਰੀ ਕਾਇਮ ਰਿੱ ਖੋ। 
• ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈ਼ਿਰ ਜਾਂ ਵਾਈਪਸ ਜਜਹੇ, ਖੁਦ ਦੇ ਰੋਗਾਣ -ਨਾਸ਼ਕ ਪਦਾਰਥ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਿੱ ਖੋ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਥ ਧੋਵੋ।  
• ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੀਮਾਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਤ ੇਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇ਼ਿ ਕਰੋ। ਨੇੜਲੀ ਕੋਜਵਡ-19 (COVID-19) ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਾਈਟ 

ਜਵਖੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਪਬਜਲਕ ਹੈਲਥ ਦ ੇਜਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। 
  

ਕਜੋਵਡ-19 ਤੋਂ ਸਰੁਿੱ ਜਖਆ ਸਬੰਧੀ ਉਪਾਅ 

 

ਵਿੱਧ ਵਾਰ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈ਼ਿ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੈਜਡਊਲ ਪਜਹਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪਰਭਾਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਹਰ 48 ਘੰਜਟਆਂ ਜਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਠੋਸ ਸਤਹਾਵਾਂ, ਓਪਰੇਟਰ 

ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਨ ੰ  ਰੋਗਾਣ  ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿੱਸਾਂ ਨ ੰ  ਹਰੇਕ 24 ਘੰਜਟਆਂ ਜਵਿੱਚ ਸੈਨੀਟਾਈ਼ਿ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਰਹਾ ਹੈ। ਜਜਹਨਾਂ ਫੈਜਸਜਲਟੀਜ ਅਤੇ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਸਤਹਾਵਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਰੋ਼ਿਾਨਾ ਪ ੰ ਜਝਆ ਜਾ ਜਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈ਼ਿ ਕੀਤਾ ਜਾ 

http://www.bramptontransit.com/


 

 
 

 

 

ਜਰਹਾ ਹੈ।  
 

ਪੀਲ ਪਬਜਲਕ ਹੈਲਥ (Peel Public Health) ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਕ ਬਿੱਸਾਂ ਤ ੇਅਤੇ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਜਵਖੇ ਮਾਸਕ 

ਲਾ਼ਿਮੀ ਹਨ। ਜਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ, ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਨਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਲ ਪਬਜਲਕ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਜਫਸ 

(Brampton Emergency Management Office) ਜਵਖੇ ਆਪਣ ੇਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਜਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 
 

ਜਨਯਜਮਤ ਅਿੱਪਡੇਟਾਂ ਲਈ www.brampton.ca/covid19 ਤ ੇਜਾਓ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਅਿੱਪਡੇਟਾਂ ਲਈ bramptontransit.com ਤ ੇਜਾਓ ਜਾਂ Twitter ਤ ੇ

@bramptontransit ਨ ੰ  ਫਾਿੱਲੋ ਕਰੋ। ਸਵਾਲ ਜਸਿੱ ਧੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦ ੇਸੰਪਰਕ ਕੇਂਦਰ ਜਵਖੇ 905.874.2999 ਤ ੇਪੁਿੱ ਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
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ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਪਰਭਜੋਤ ਕੈਂਥ (Prabhjot Kainth) 
ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਜਮਉਜਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਜਜਕ ਕਜਮਉਜਨਕੇਸ਼ਨ  

ਜਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ  

905-874-3426 | Prabhjot.Kainth@brampton.ca 
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