
 
 

 

 

1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਵੇਾ ਜਵਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂ

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (19 ਅਕਤੂਬਰ, 2021) – ਸੇਵਾ ਭਰੋਸੇਯਗਤਾ ਜਵਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਕ ਸਾਡਾ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ 

ਜਸਸਟਮ, ਸ਼ਜਹਰ ਜਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ (Brampton Transit) ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਵਿੱ ਚ ਹੇਠਾਂ 
ਜਦਿੱਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 

 

501 ਼ਿੂਮ ਕਵੀਨ (501 Züm Queen)  

• ਕਾਰਜਜਦਨਾਂ ਨੰੂ, ਬਰੈਮਲੀ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਟਰਮੀਨਲ (Bramalea Transit Terminal) ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6:03 ਵਜੇ, 6:13 ਵਜੇ ਅਤੇ 6:23 ਵਜ ੇਚਿੱਲਣ 

ਲਈ, ਸਵੇਰੇ ਦੀਆਂ ਵਾਧੂ ਈਸਟਬਾਊਂਡ (ਪੂਰਬ ਵਿੱਲ) ਜਟਰਪਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 
 

4/4A ਜਚੰਗਕ਼ੂਿੀ (4/4A Chinguacousy) 

• ਨੌਰਥਬਾਊਂਡ (ਉੱਤਰ ਵਿੱਲ) ਕਾਰਜਜਦਨ ਦੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕਵੈਂਸੀ ਨੰੂ ਵਧਾ ਕੇ ਹਰ 20 ਜਮੰਟਾਂ ਤੋਂ ਹਰ 15 ਜਮੰਟਾਂ ਤਿੱਕ ਕਰ ਜਦਿੱਤਾ ਜਗਆ ਹੈ 

• ਕਾਰਜਜਦਨਾਂ ਨੰੂ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਗੇਟਵੇ ਟਰਮੀਨਲ (Brampton Gateway Terminal) ਤੋਂ ਰਾਤ 11:45 ਵਜੇ, ਸਵੇਰੇ 12:00 ਵਜੇ, 12:11 ਵਜ,ੇ 

12:15 ਵਜੇ, 12:30 ਵਜੇ, 12:45 ਵਜੇ, 1:00 ਵਜੇ, 1:15 ਵਜੇ ਅਤੇ 1:30 ਵਜੇ ਚਿੱਲਣ ਲਈ, ਦੇਰ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਨੌਰਥਬਾਊਂਡ ਜਟਰਪਾਂ ਸ਼ਾਮਲ 

ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ 

 

5 ਬੋਵਅੇਰਡ (5 Bovaird) 

• ਸੇਵਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਜਵਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦ ੇਸ਼ੈਜਡਊਲਾਂ ਜਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 

 

11 ਸਟੀਲਸ (11 Steeles) 

• ਮੈਪਲ ਲੌਜ ਫ੍ਾਰਮਸ (Maple Lodge Farms) ਤੋਂ ਦੁਪਜਹਰ ਬਾਅਦ 2:20 ਵਜੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਈਸਟਬਾਊਂਡ ਜਟਰਪ ਨੰੂ ਬਦਲ ਕੇ, ਦੁਪਜਹਰ 

ਬਾਅਦ 2:13 ਵਜ,ੇ ਜਲਸਗਰ ਗੋ ਸਟੇਸ਼ਨ (Lisgar GO Station) ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਜਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਰਹਾ ਹੈ  

18 ਜਡਕਸੀ (18 Dixie)   

• ਕਾਰਜਜਦਨਾਂ ਨੰੂ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਗੇਟਵੇ ਟਰਮੀਨਲ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6:15 ਵਜੇ, 7:26 ਵਜੇ ਅਤੇ 7:40 ਵਜ ੇਚਿੱਲਣ ਲਈ, ਸਵੇਰੇ ਦੀਆਂ ਵਾਧੂ ਸਾਊਥਬਾਊਂਡ 

(ਦਿੱਖਣ ਵਿੱਲ) ਜਟਰਪਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ 

 

26 ਮਾਊਂਟ ਪਲੈ਼ਿੈਂਟ (26 Mount Pleasant)  

• ਕਾਰਜਜਦਨ ਦੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਘਟੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 

• ਕਾਰਜਜਦਨਾਂ ਨੰੂ, ਮਾਊਂਟ ਪਲੈ਼ਿੈਂਟ ਜਵਲੇਜ ਸਟੇਸ਼ਨ (Mount Pleasant Village Station) ਤੋਂ ਨੌਰਥਬਾਊਂਡ ਜਡਪਾਰਚਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ 

ਹਨ – ਰਾਤ 8:10 ਵਜ,ੇ 8:50 ਵਜੇ, 9:30 ਵਜੇ, 10:10 ਵਜ ੇਅਤੇ 10:50 ਵਜੇ 

• ਕਾਰਜਜਦਨਾਂ ਨੰੂ, ਕਲੌਕਵਰਕ ਡਰਾਈਵ (Clockwork Dr.) ਅਤੇ ਜਚੰਗਕੂ਼ਿੀ ਰੋਡ (Chinguacousy Rd) ਤੋਂ ਸਾਊਥਬਾਊਂਡ ਜਡਪਾਰਚਰ 

ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ – ਰਾਤ 8:27 ਵਜੇ, 9:07 ਵਜੇ, 9:47 ਵਜੇ ਅਤੇ 10:27 ਵਜੇ 

 

ਕਜੋਵਡ-19 ਤੋਂ ਸਰੁਿੱ ਜਖਆ ਸਬੰਧੀ ਉਪਾਅ 

ਜਜਵੇਂ ਜਕ ਅਸੀਂ ਕੋਜਵਡ-19 (COVID-19) ਦ ੇਅਸਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਨਿੱਕਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱ ਜਖਆ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ 

ਜਦੰਦੇ ਹੋਏ, ਜਬਹਤਰ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਜਕ ਸਟੇ ਐਟ ਹੋਮ ਆਰਡਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕੋਜਵਡ-19 ਸਾਡੀ ਕਜਮਉਜਨਟੀ 



 

 

ਜਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੀਲ ਪਬਜਲਕ ਹੈਲਥ (Peel Public Health) ਦੇ ਜਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਵਧਾਨ ਰਜਹਣਾ ਲਾ਼ਿਮੀ 
ਹੈ। ਸੇਵਾ ਤ ੇਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰੂਟ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧੀਰਜ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।  
 

ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਬਿੱਸਾਂ ਅਤੇ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਤ ੇਟਾਈਟ-ਜਫ੍ਜਟਗ ਵਾਲਾ ਮਾਸਕ ਪਜਹਨੋ ਅਤੇ ਸਫ਼ਰ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ 
ਪਰਹੇ਼ਿ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਜਕ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈ਼ਿਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਆਪਣ ੇਹਿੱਥ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧੋ ਕੇ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਰਿੱਖ ਕੇ 

ਖੁਦ ਨੰੂ ਅਤੇ ਦੂਜਜਆਂ ਨੰੂ ਸੁਰਿੱ ਜਖਅਤ ਰਿੱ ਖੋ। 
 

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

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

ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਰਹਾ ਹੈ। ਜਜਹਨਾਂ ਫ੍ੈਜਸਜਲਟੀਜ ਅਤੇ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਸਤਹਾਵਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਰੋ਼ਿਾਨਾ ਪੰੂਜਝਆ ਜਾ ਜਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈ਼ਿ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਜਰਹਾ ਹੈ। 
 

ਜਸਟੀ ਆਫ੍ ਬਰੈਂਪਟਨ, ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਨਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਲ ਪਬਜਲਕ ਹੈਲਥ, ਓਨਟੈਰੀਓ ਸਰਕਾਰ (Government of Ontario) ਅਤੇ 
ਬਰੈਂਪਟਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਜਫ੍ਸ (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 www.bramptontransit.com ਤ ੇਜਾਓ ਜਾਂ 
Twitter ਤ ੇ@bramptontransit ਨੰੂ ਫ੍ਾਿੱਲੋ ਕਰੋ। ਸਵਾਲ ਜਸਿੱ ਧੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦ ੇਸੰਪਰਕ ਕੇਂਦਰ (Contact Centre) ਜਵਖੇ 905.874.2999 ਤੇ 
ਪੁਿੱ ਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
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ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਪਰਭਜੋਤ ਕੈਂਥ (Prabhjot Kainth) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਜਮਉਜਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਜਜਕ ਕਜਮਉਜਨਕੇਸ਼ਨ  

ਜਸਟੀ ਆਫ੍ ਬਰੈਂਪਟਨ 

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