
 
 

 

 

COVID-19 ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਕਿਆ ਕ ਿੱ ਚ, ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਟਰਾਂਕ਼ਿਟ ਕ ਿੱ ਚ 13 ਅਪ੍ਰਲੈ ਨ ੂੰ  ਲਾਗ  ਹਣੋ  ਾਲੀਆਂ  
ਤਬ੍ਦੀਲੀਆ ਂਅਤੇ ਗ ਿੱ ਡ ਫ੍ਰਾਈਡ ੇਸ ੇਾ ਸਬ੍ੂੰ ਧੀ  ਿੇ  ੇ

  
 

ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ, ਓਨਟੈਿੀਓ (7 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020) – COVID-19 (ਸੀ.ਓ. ੀ.ਆਈ.ਡੀ.-19) ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਕਿਆ ਕ ਿੱ ਚ ਅਤੇ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ 

ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਟਰਾਂਕ਼ਿਟ (Brampton Transit), ਆਪ੍ਣ ੇਭਾਈਚਾਿੇ ਨ ੂੰ  ਸ ਿਿੱ ਕਿਅਤ ਿ ਪ੍ ਨਾਲ ਸੇ ਾ ਦ ੇਕਿਹਾ ਹੈ, ਸੋਮ ਾਿ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ ਿ  ਿਿਦੇ ਹੋਏ, ਬ੍ਿੱਸ 

ਸੇ ਾ ਕ ਿੱਚ, ਅਗਲੇ ਨੋਕਟਸ ਤਿੱਿ ਇਸ ਤਿਹਾਂ ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਹੋ ੇਗੀ।  
 

ਹਠੇਾਂ ਕਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਿ ਟਾਂ ਤ ੇਇਸ ਸ਼ਕੈਡਊਲ ਮ ਤਾਬ੍ਿ ਬ੍ਿੱਸਾਂ ਚਿੱਲਣਗੀਆਂ: 
 

• ਸੋਮ ਾਿ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀ ਾਿ – ਬ੍ਿੱਸਾਂ,  ਧੀ ਹੋਈ ਐਤ ਾਿ  ਾਲੀ ਸੇ ਾ ਤ ੇਚਿੱਲਣਗੀਆਂ ( ਿੱਧ ਕ ਅਸਤ ਿ ਟਾਂ ਤ ੇਸ ੇਿੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦ ੇਪ੍ੀਿ ਪ੍ੀਿੀਅਡਸ 

(Peak Periods) ਦ ੇਦੌਿਾਨ  ਾਧ  ਕਟਰਪ੍ਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਕਨਯਕਮਤ ਐਤ ਾਿ  ਾਲੀ ਸੇ ਾ, ਕਿਸ ਕ ਿੱ ਚ ਹਫ਼ਤੇ ਦ ੇਕਨਯਕਮਤ ਕਟਰਪ੍ ਸਕਮਆਂ  ਾਂਗ ਹੀ 
ਿਲਦੀ ਦੀਆਂ ਕਟਰਪ੍ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ) 

• ਐਤ ਾਿ – ਬ੍ਿੱਸਾਂ, ਐਤ ਾਿ  ਾਲੀ ਸੇ ਾ ਤ ੇਚਿੱਲਣਗੀਆਂ, ਕਿਸ ਕ ਿੱ ਚ ਿ ਝ ਿਿੱਦ ਿੀਤੇ ਗਏ ਿ ਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ  

 

• 501 ਼ਿ ਮ ਿ ੀਨ (501 Züm Queen) (ਕਸਿਫ਼ ਹਾਈ ੇ 7 (Highway 7) ਤੋਂ  ੌਨ ਮੈਟਿੋਪੋ੍ਲੀਟਨ ਸੈਂਟਿ (Vaughan Metropolitan 

Centre) ਤਿੱਿ)   

• 502 ਼ਿ ਮ ਮੇਨ (502 Züm Main) 

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

• 1 ਿ ੀਨ (1 Queen) 

• 2 ਮੇਨ (2 Main) 

• 3/3A ਮੈਿਲੌਗਕਲਨ (3/3A McLaughlin) 

• 4/4A ਕਚੂੰਗਿ ਼ਿੀ (4/4A Chinguacousy) 

• 5 ਬ੍ੋ ੇਅਿਡ (5 Bovaird) 

• 6 ਿੇਮਸ ਪੋ੍ਟਿ (6 James Potter) – ਕਸਿਫ਼ ਪ੍ੀਿ ਸਿਕ ਸ ਅਤੇ ਿੋਈ ਐਤ ਾਿ  ਾਲੀ ਸੇ ਾ ਨਹੀਂ 
• 7/7A ਿੈਨੇਡੀ (7/7A Kennedy) 

• 10 ਇੂੰਡਸਟਰੀਅਲ (10 Industrial) – ਕਸਿਫ਼ ਸੋਮ ਾਿ ਤੋਂ ਸ਼ ਿੱ ਿਿ ਾਿ  ਾਲੀ ਸੇ ਾ  
• 11/11A ਸਟੀਲਸ (11/11A Steeles) 

• 14/14A ਟੋਿਬ੍ਿੈਮ (14/14A Torbram) 

• 15 ਬ੍ਰੈਮਲੀ (15 Bramalea) 

• 18 ਕਡਿਸੀ (18 Dixie) 

• 20 ਈਸਟ ਇੂੰਡਸਟਰੀਅਲ (20 East Industrial) – ਕਸਿਫ਼ ਸੋਮ ਾਿ ਤੋਂ ਸ਼ ਿੱ ਿਿ ਾਿ  ਾਲੀ ਸੇ ਾ 
• 23 ਸੈਂਡਲ  ਿੱ ਡ (23 Sandalwood) 



 

 

• 26 ਮਾਊਂਟ ਪ੍ਲੈ਼ਿੈਂਟ (26 Mount Pleasant) – ਕਸਿਫ਼ ਸ਼ਾਮ 7  ਿੇ ਤਿੱਿ ਸੇ ਾ ਅਤੇ ਿੋਈ ਐਤ ਾਿ  ਾਲੀ ਸੇ ਾ ਨਹੀਂ 
• 29 ਕ ਲੀਅਮਸ ਪ੍ਾਿਿ ੇ (29 Williams Parkway) – ਕਸਿਫ਼ ਪ੍ੀਿ ਸਿਕ ਸ ਅਤੇ ਿੋਈ ਐਤ ਾਿ  ਾਲੀ ਸੇ ਾ ਨਹੀਂ 
• 30 ਏਅਿਪੋ੍ਿਟ ਿੋਡ (30 Airport Road) 

• 31 ਮੈਿ ੀਨ (31 McVean) – ਕਸਿਫ਼ ਪ੍ੀਿ ਸਿਕ ਸ ਅਤੇ ਿੋਈ ਐਤ ਾਿ  ਾਲੀ ਸੇ ਾ ਨਹੀਂ 
• 50 ਗੋਿ ਿੋਡ (50 Gore Road) 

• 51 ਹੈਿਫ੍ੋਿਡ (51 Hereford) - ਕਸਿਫ਼ ਪ੍ੀਿ ਸਿਕ ਸ ਅਤੇ ਿੋਈ ਐਤ ਾਿ  ਾਲੀ ਸੇ ਾ ਨਹੀਂ 
• 53 ਿੇ ਲਾਿੱਸਨ (53 Ray Lawson) (ਿੋਈ ਐਤ ਾਿ  ਾਲੀ ਸੇ ਾ ਨਹੀਂ) 
• 56 ਕਿੂੰਗਨੋਲ (56 Kingknoll) (ਿੋਈ ਐਤ ਾਿ  ਾਲੀ ਸੇ ਾ ਨਹੀਂ) 
• 60 ਕਮਸੀਸਾਗਾ ਿੋਡ (60 Mississauga Road) – ਸੋਮ ਾਿ ਤੋਂ ਸ਼ ਿੱ ਿਿ ਾਿ ਤਿੱਿ, ਕਸਿਫ਼ ਪ੍ੀਿ ਸਿਕ ਸ ਅਤੇ ਿੋਈ ਸ਼ਨੀ ਾਿ/ਐਤ ਾਿ  ਾਲੀ 

ਸੇ ਾ ਨਹੀਂ  
• 115 ਏਅਿਪੋ੍ਿਟ ਐਿਸਪ੍ਰੈਸ (115 Airport Express) 

 

ਿਿੱਦ ਿੀਤੇ ਗਏ ਿ ਟਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਲਈ www.bramptontransit.com ਤ ੇਿਾਓ। 
 

 ਾਧ  ਸ ਾਿੀਆਂ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਿੀਿਿ ਦ ਿੀ ਕਿਹੇ ਉਪ੍ਾ ਾਂ ਦਾ ਸਮਿਥਨ ਿਿਨ ਲਈ, ਼ਿ ਮ (Züm) ਆਿਟੀਿ ਲੇਕਟਡ ਬ੍ਿੱਸਾਂ ਨ ੂੰ  ਹੋਿ ਿ ਟਾਂ ਤ ੇਲਗਾਇਆ ਿਾ 
ਸਿਦਾ ਹੈ। 
 

ਇਹ ਤਬ੍ਦੀਲੀਆਂ, ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਟਰਾਂਕ਼ਿਟ ਦ ੇਿ ਝ ਕ ਅਸਤ ਿ ਟਾਂ ਲਈ  ਾਧ  ਸਿੋਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਦ ਬ੍ਾਿਾ  ੂੰਡਣ ਲਈ ਲਾਗ  ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੀਿਿ ਦ ਿੀ ਕਿਹੇ 

ਉਪ੍ਾ ਾਂ ਦਾ ਸਮਿਥਨ ਿਿਨ ਲਈ ਬ੍ਿੱਸਾਂ ਕ ਿੱਚ ਅਿੱਧੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤ ੇਹੀ ਸ ਾਿੀਆਂ ਲੈ ਿਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ  ਸੀਕਲਆਂ ਦ ੇਮ ਤਾਬ੍ਿ  ਿੱ ਧ ਤੋਂ  ਿੱਧ 

ਸੇ ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਿੀਏ ਅਤੇ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬ੍ਣਾਈਏ ਕਿ ਕਸਟੀ ਦ ੇਸਾਿੇ ਿੇਤਿਾਂ ਕ ਿੱਚ, ਪ੍ਬ੍ਕਲਿ ਟਰਾਂਕ਼ਿਟ ਤਿੱਿ ਲੋਿਾਂ ਦੀ ਉਕਚਤ ਪ੍ਹ ੂੰ ਚ ਹੋ ੇ।  
 

ਗ ਿੱ ਡ ਫ੍ਰਾਈਡੇ ਸ ੇਾ –10 ਅਪ੍ਰਲੈ  

 

ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਟਰਾਂਕ਼ਿਟ, ਗ ਿੱ ਡ ਫ੍ਰਾਈਡੇ (Good Friday) ਲਈ ਘਟਾਈ ਗਈ ਐਤ ਾਿ/ਛ ਿੱ ਟੀ  ਾਲੀ ਸੇ ਾ ਤ ੇਚਿੱ ਲੇਗੀ। ਘਟਾਈ ਗਈ ਐਤ ਾਿ/ਛ ਿੱ ਟੀ  ਾਲੀ ਸੇ ਾ 
ਅਤੇ ਿ ਟਾਂ ਦ ੇਿਿੱਦ ਹੋਣ ਬ੍ਾਿੇ  ੇਿ ੇ, www.bramptontransit.com ਤ ੇਉਪ੍ਲਬ੍ਧ ਹਨ।  
 

ਸੂੰਪ੍ਿਿ ਿੇਂਦਿ (Contact Centre) ਿ ਿੱ ਲਹਾ ਿਹੇਗਾ। ਸ ਾਿੀਆਂ ਸ ੇਿੇ 9  ਿੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6  ਿੇ ਤਿੱਿ, ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 905.874.2999 ਤ ੇਫੋ੍ਨ ਿਿ 

ਸਿਦੀਆਂ ਹਨ। 
 

ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਟਰਾਂਕ਼ਿਟ ਦੀਆਂ ਫ੍ੈਕਸਕਲਟੀਿ ਅਤੇ ਟਿਮੀਨਲਾਂ ਤ ੇਗਾਹਿ ਸੇ ਾ (Customer Service) ਿਾਉਂਟਿ, ਪ੍ਬ੍ਕਲਿ ਲਈ ਬ੍ੂੰਦ ਿਿ ਕਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।  
 

COVID-19 ਤੋਂ ਸ ਿਿੱ ਕਿਆ ਉਪ੍ਾਅ 

 

 ਿੱਧ  ਾਿ ਸਫ੍ਾਈ ਅਤੇ ਿੋਗਾਣ  ਮ ਿਤ ਿਿਨ ਦਾ ਸ਼ੈਕਡਊਲ ਪ੍ਕਹਲਾਂ  ਾਂਗ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾ ੀ ਿਹੇਗਾ। ਹਿ 48 ਘੂੰ ਕਟਆਂ ਕ ਿੱਚ ਸਾਿੀਆਂ ਠੋਸ ਸਤਹਾ ਾਂ, ਓਪ੍ਿੇਟਿ 

ਿੂੰਪ੍ਾਿਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੋਗਾਣ  ਮ ਿਤ ਿਿਨਾ, ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਟਰਾਂਕ਼ਿਟ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਸ  ੇਲੇ ਬ੍ਿੱਸਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਿੇਿ 24 ਘੂੰ ਕਟਆਂ ਕ ਿੱਚ ਿੋਗਾਣ  ਮ ਿਤ ਿੀਤਾ ਿਾ 
ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਫ੍ੈਕਸਕਲਟੀਿ ਅਤੇ ਟਿਮੀਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਸਤਹਾ ਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੋ਼ਿਾਨਾ ਪ੍ ੂੰ ਕਝਆ ਿਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿੋਗਾਣ  ਮ ਿਤ ਿੀਤਾ ਿਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। 

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


 
 

 

 

ਸ ਾਿੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਸਲਾਹ ਕਦਿੱਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਫ਼ਿ ਿਿਦੇ ਸਮੇਂ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈ਼ਿਿ ਿਾਂ  ਾਈਪ੍ਸ ਕਿਹੇ, ਿ ਦ ਦ ੇਿੋਗਾਣ -ਨਾਸ਼ਿ ਪ੍ਦਾਿਥ ਆਪ੍ਣ ੇਨਾਲ 

ਿਿੱਿਣ ਅਤੇ  ਾਿ- ਾਿ ਆਪ੍ਣੇ ਹਿੱਥ ਧੋਣ। 

ਕਸਟੀ ਆਫ੍ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ, ਿੋਿਮਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਿ ਕਨਿੀਿਣ ਿਿਨ ਲਈ ਪ੍ੀਲ ਪ੍ਬ੍ਕਲਿ ਹੈਲਥ (Peel Public Health) ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਐਮਿਿੈਂਸੀ ਮੈਨੇਿਮੈਂਟ 

ਆਕਫ੍ਸ (Brampton Emergency Management Office) ਕ ਿੇ ਆਪ੍ਣ ੇਭਾਈ ਾਲਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਕਮਲ ਿੇ ਿੂੰਮ ਿਿ ਿਹੀ ਹੈ। ਕਨਯਕਮਤ ਅਿੱਪ੍ਡੇਟਾਂ ਲਈ 

www.brampton.ca/covid19 ਤ ੇਿਾਓ ਅਤੇ ਸੇ ਾ ਅਿੱਪ੍ਡੇਟਾਂ ਲਈ bramptontransit.com ਤ ੇਿਾਓ ਿਾਂ Twitter ਤ ੇ@bramptontransit ਨ ੂੰ  
ਫ੍ਾਿੱਲੋ ਿਿੋ। ਸ ਾਲ ਕਸਿੱ ਧੇ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਟਰਾਂਕ਼ਿਟ ਦ ੇਸੂੰਪ੍ਿਿ ਿੇਂਦਿ ਕ ਿੇ 905-874-2999 ਤ ੇਪ੍ ਿੱ ਛੇ ਿਾ ਸਿਦੇ ਹਨ। 
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ਮੀਡੀਆ ਸੂੰ ਪ੍ਿਿ  

ਮੋਕਨਿਾ ਦ ਿੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਿੋਆਿਡੀਨੇਟਿ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਿਕਮਉਕਨਟੀ ਐਨਗੇਿਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਕਿਿ ਿਕਮਉਕਨਿੇਸ਼ਨ  

ਕਸਟੀ ਆਫ੍ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ  

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

