
 

 
 

 

 

25 ਅਪ੍ਰਲੈ ਤੋਂ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਵੇਾ ਜਵਿੱ ਚ ਤਬ੍ਦੀਲੀਆ ਂ

ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (14 ਅਪ੍ਰਲੈ, 2022) – ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਜਕ ਸਾਡਾ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਜਸਸਟਮ, ਸ਼ਜਹਰ ਜਵਿੱ ਚ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰਿੱਖ 

ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੋਮਵਾਰ, 25 ਅਪ੍ਰਲੈ, 2022 ਤੋਂ, ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ (Brampton Transit) ਸੇਵਾ ਜਵਿੱ ਚ ਤਬ੍ਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ।  

ਹਠੇਾਂ ਜਲਖ ੇਰ ਟਾਂ ਤ ੇਸਵੇਾ ਜਿਰ ਸ਼ਰੁ  ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੇੀ ਅਤ ੇਬ੍ਿੱਸਾਂ ਸੂੰਸ਼ਜੋਿਤ ਸਵੇਾ ਲੈਵਲਾਂ ਤ ੇਚਿੱਲਣਗੀਆ:ਂ 

• 12 ਗਰੇਨੋਬ੍ਲ (12 Grenoble) 

• 16 ਸਾਊਥਗੇਟ (16 Southgate) 

• 17 ਹੋਡਨ (17 Howden) 

• 19 ਿਰਨਿੋਰੈਸਟ (19 Fernforest) 

• 36 ਗਾਰਡਨਬ੍ਕੂ (36 Gardenbrooke) 

ਹਠੇਾਂ ਜਲਖ ੇਰ ਟਾਂ ਤ ੇਪ੍ ਰੇ ਸਵੇਾ ਲੈਵਲਾਂ ਤੇ ਬ੍ਿੱਸਾਂ ਚਿੱਲਣਗੀਆ:ਂ 

• 6 ਜੇਮਸ ਪ੍ੋਟਰ (6 James Potter) 

• 10 ਸਾਊਥ ਇੂੰਡਸਟਰੀਅਲ (10 South Industrial) 

• 20 ਈਸਟ ਇੂੰਡਸਟਰੀਅਲ (20 East Industrial) 

• 26 ਮਾਊਂਟ ਪ੍ਲੈ਼ਿੈਂਟ (26 Mount Pleasant) 

• 27 ਐਲਬ੍ਰਨ ਮਾਰਕਲੇ (27 Elbern Markell) 

• 23 ਸੈਂਡਲਵੁਿੱ ਡ (23 Sandalwood) 

• 29/29A ਜਵਲੀਅਮਸ (29/29A Williams) 

• 31 ਮੈਕਵੀਨ (31 McVean) 

• 32 ਿਾਦਰ ਟੋਜਬ੍ਨ (32 Father Tobin) 

• 35 ਕਲਾਰਕਵ ੇ(35 Clarkway) 

• 53 ਰੇ ਲਾਿੱਸਨ (53 Ray Lawson) 

• 57 ਚਾਰੋਲੇਸ (57 Charolais) 

• 60 ਜਮਸੀਸਾਗਾ ਰੋਡ (60 Mississauga Road) 

ਹਠੇਾਂ ਜਲਖ ੇਰ ਟ, ਅਗਲੇ ਨੋਜਟਸ ਤਿੱਕ ਰਿੱਦ ਰਜਹਣਗ ੇ(ਕਾਰਜਜਦਨ ਅਤ ੇਵੀਕੈਂਡਸ ਸਮਤੇ): 

• 501A/ 501C ਼ਿ ਮ ਕਵੀਨ (501A/ 501C Züm Queen) (501 ਹਣੁ ਵੀ ਚਿੱਲ ਰਹੀ ਹੈ) 

• 561 ਼ਿ ਮ ਕਵੀਨ ਵੈਸਟ (561 Züm Queen West) 

• 18B ਜਡਕਸੀ (18B Dixie) (18 ਜਡਕਸੀ ਹਣੁ ਵੀ ਚਿੱਲ ਰਹੀ ਹੈ) 

• 21 ਹਾਰਟ ਲੇਕ (21 Heart Lake) 



 

 

• 58 ਿਾਈਨੈਂ ਸ਼ੀਅਲ ਡਰਾਈਵ (58 Financial Drive) 

• 65 ਸੀਨੀਅਰਸ ਸ਼ੌਪ੍ਰ (65 Seniors Shopper) 

• 92 ਬ੍ਰੈਮਲੀ ਗੋ (92 Bramalea GO) 

• 104 ਜਚੂੰਗਕ ਼ਿੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ (104 Chinguacousy Express) 

• 185 ਜਡਕਸੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ (185 Dixie Express) 

ਸ਼ੈਜਡਊਲ ਜਵਿੱ ਚ ਤਬ੍ਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ ਰੀ ਸ ਚੀ ਅਤੇ ਰ ਟ ਬ੍ਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਇਿੱ ਥੇ ਕਜਲਿੱ ਕ ਕਰ ੋ(click here)। 

ਆਪ੍ਣੀ ਅਗਲੀ ਜਟਰਪ੍ ਦੀ ਯਜੋਨਾ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ, ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਕੇਂਦਰ (Brampton Transit Contact Centre) ਨ ੂੰ  905.874.2999 ਤੇ 

ਿੋਨ ਕਰ।ੋ 
 

ਵਸੀਲਾ ਉਪ੍ਲਬ੍ਿਤਾ ਅਤੇ ਰਾਈਡਰਜਸ਼ਪ੍ ਦਾ ਜਨਰੀਖਣ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬ੍ਹਾਲ ਕਰੇਗਾ। 

ਸਵਾਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਕ ਹੇਠਾਂ ਜਲਖੇ ਉਪ੍ਾਅ ਵਰਤ ਕ,ੇ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਟੌਪ੍ਸ ਤੇ ਅਤੇ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਤੇ ਸੁਰਿੱ ਜਖਅਤ ਰਹੋ ਅਤੇ ਦ ਜਜਆਂ ਨ ੂੰ  ਸੁਰਿੱ ਜਖਅਤ 

ਰਜਹਣ ਜਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ:ੋ 

• ਹਰ ਵਲੇੇ ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਮਾਸਕ ਪ੍ਜਹਨਣਾ, ਜਜਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮ ੂੰ ਹ, ਠੋਡੀ ਅਤੇ ਨਿੱ ਕ ਢਜਕਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। 
• ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈ਼ਿਰ ਨਾਲ ਰਿੱਖਣਾ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪ੍ਣੇ ਹਿੱਥ ਿੋਣਾ। 
• ਜਜਿੱ ਥੋਂ ਤਿੱਕ ਸੂੰ ਭਵ ਹਵੋੇ, ਸਰੀਰਕ ਦ ਰੀ ਰਿੱਖਣਾ। 

ਸਾਡੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਿ ਦੀ ਜਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱ ਜਖਆ ਮੁਿੱ ਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਜਸਟੀ ਆਿ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ, ਜਖੋਮਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਨਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ੀਲ 

ਪ੍ਬ੍ਜਲਕ ਹੈਲਥ (Peel Public Health), ਓਨਟੈਰੀਓ ਸਰਕਾਰ (Government of Ontario) ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਜਿਸ 

(Brampton Emergency Management Office) ਜਵਖ ੇਆਪ੍ਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮਲ ਕ ੇਕੂੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਜਨਯਜਮਤ ਅਿੱਪ੍ਡੇਟਾਂ ਲਈ www.brampton.ca/COVID19 ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਅਿੱਪ੍ਡੇਟਾਂ ਲਈ www.bramptontransit.com ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 
Twitter ਤੇ @bramptontransit ਨ ੂੰ  ਿਾਿੱਲੋ ਕਰੋ। ਸਵਾਲ ਜਸਿੱ ਿ ੇਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੇ ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਕੇਂਦਰ ਜਵਖ ੇ905.874.2999 ਤੇ ਪ੍ੁਿੱ ਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
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ਮੀਡੀਆ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ 

ਜਸਟੀ ਆਿ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਮੀਡੀਆ 

multiculturalmedia@brampton.ca 

 

 

https://www.brampton.ca/EN/residents/transit/plan-your-trip/Pages/Service-Changes.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/transit/plan-your-trip/Pages/Service-Changes.aspx
http://www.brampton.ca/COVID19
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bramptontransit.com%2F&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cc273aaf08c44467f55d608d9d5fb3891%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637776097372541075%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=y0BxVbCuHqRmVE06gGFoGf1I1hTq%2FePBJ%2BDOw8nDWB0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FBramptonTransit&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cc273aaf08c44467f55d608d9d5fb3891%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637776097372551061%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=hKdSKCyIAHUSQ6vm56i1AoZ66hVQLm%2Ffy9GGD0azErA%3D&reserved=0
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

