
 

 

COVID-19 ਨ ੂੰ  ਫਲੈਣ ਤੋਂ ਰਕੋਣ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਵੇਾ ਜਵਿੱ ਚ 17 ਅਪਰਲੈ ਤੋਂ ਹਣੋ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬ੍ਦੀਲੀਆ ਂ

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (16 ਅਪਰੈਲ, 2020) – COVID-19 (ਸੀ.ਓ.ਵੀ.ਆਈ.ਡੀ.-19) ਨ ੂੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਜਕ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ (Brampton Transit), ਆਪਣ ੇਭਾਈਚਾਰੇ ਨ ੂੰ  ਸੁਰਿੱ ਜਿਅਤ ਰ ਪ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਦ ੇਜਰਹਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਿੱ ਕਰਵਾਰ, 17 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਨੋਜਟਸ ਤਿੱਕ, 

ਬ੍ਿੱਸ ਸੇਵਾ ਜਵਿੱ ਚ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
 

ਹੇਠਾਂ ਜਦਿੱਤੇ ਰ ਟਾਂ ਤ ੇਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਿੱ ਕਰਵਾਰ ਤਿੱਕ ਸੇਵਾ ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਚਾਲ  ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਜਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਜਹੀਆਂ ਜਸਹਤ 

ਦੇਿਭਾਲ ਫੈਜਸਜਲਟੀਜ ਤਿੱਕ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨਾਂ ਤਿੱਕ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੂੰ ਚਣ ਜਵਿੱਚ ਮਦਦ ਜਮਲੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਜੂੰ ਨੇ ਵੀ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਓਪਰੇਟਰ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹਨ, 

ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬ੍ਿੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਾਇਮ ਰਿੱਿਣ ਦਾ ਹਰ ਸੂੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
 

ਰ ਟ 8 ਸੈਂਟਰ (Route 8 Centre)  

 

ਇਹ ਰ ਟ ਬ੍ਰਮੈਲੀ ਜਸਟੀ ਸੈਂਟਰ (Bramalea City Centre), ਪੀਲ ਮਮੈਰੋੀਅਲ ਸੈਂਟਰ  (Peel Memorial Centre) ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਗਟੇਵੇ 
ਟਰਮੀਨਲ (Brampton Gateway Terminal) ਤਿੱ ਕ ਜਾਵਗੇਾ। 
 

• ਬ੍ਿੱਸਾਂ ਹਰੇਕ 50 ਜਮੂੰਟਾਂ ਬ੍ਾਅਦ ਆਉਣਗੀਆਂ 
• ਬ੍ਰੈਮਲੀ ਟਰਮੀਨਲ (Bramalea Terminal) ਤੋਂ ਪਜਹਲੀ ਬ੍ਿੱਸ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਚਿੱ ਲੇਗੀ 
• ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਗੇਟਵੇ ਟਰਮੀਨਲ ਤੋਂ ਪਜਹਲੀ ਬ੍ਿੱਸ ਸਵੇਰੇ 5:50 ਵਜ ੇਚਿੱ ਲੇਗੀ 

 

ਰ ਟ 9 ਵਡੋਨ (Route 9 Vodden)  

 

ਇਹ ਰ ਟ ਮਾਊਂਟ ਪਲੈ਼ਿੈਂਟ ਗ ੋ(Mount Pleasant GO), ਬ੍ਰੈਮਲੀ ਟਰਮੀਨਲ (Bramalea Terminal) ਅਤੇ ਈਸਟ ਐਡਂ (ਪ ਰਬ੍ ਜਦਸ਼ਾ ਦ ੇਅੂੰਤ 

ਤਿੱਕ) ਦ ੇਕਾਰਜ ਸਥਾਨਾਂ ਤਿੱਕ ਜਾਵਗੇਾ। 
 

• ਬ੍ਿੱਸਾਂ ਹਰੇਕ 60 ਜਮੂੰਟਾਂ ਬ੍ਾਅਦ ਆਉਣਗੀਆਂ 
• ਮਾਊਂਟ ਪਲੈ਼ਿੈਂਟ ਗੋ ਤੋਂ ਪ ਰਬ੍ ਜਦਸ਼ਾ ਵਿੱਲ ਨ ੂੰ  ਪਜਹਲੀ ਬ੍ਿੱਸ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਚਿੱ ਲੇਗੀ 
• ਜਵਲੀਅਮਸ ਪਾਰਕਵੇ (Williams Parkway) ਅਤੇ ਐਡਵੈਕ ਡਰਾਈਵ (Edvac Drive) ਤੋਂ ਪਿੱਛਮ ਜਦਸ਼ਾ ਵਿੱਲ ਨ ੂੰ  ਪਜਹਲੀ ਬ੍ਿੱਸ ਸਵੇਰੇ 5:57 

ਵਜੇ ਚਿੱ ਲੇਗੀ  

ਰ ਟ 52 ਮੈਕਮਰਚੀ (Route 52 McMurchy)  

ਇਹ ਰ ਟ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਟਰਮੀਨਲ (Downtown Terminal) ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਗਟੇਵੇ ਟਰਮੀਨਲ (Brampton Gateway Terminal) ਤਿੱਕ 

ਜਾਵਗੇਾ।  
 

• ਬ੍ਿੱਸਾਂ ਹਰੇਕ 50 ਜਮੂੰਟਾਂ ਬ੍ਾਅਦ ਆਉਣਗੀਆਂ 
• ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਗੇਟਵੇ ਟਰਮੀਨਲ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਜਦਸ਼ਾ ਵਿੱਲ ਨ ੂੰ  ਪਜਹਲੀ ਬ੍ਿੱਸ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਚਿੱ ਲੇਗੀ 
• ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਟਰਮੀਨਲ ਤੋਂ ਦਿੱਿਣ ਜਦਸ਼ਾ ਵਿੱਲ ਨ ੂੰ  ਪਜਹਲੀ ਬ੍ਿੱਸ ਸਵੇਰੇ 5:20 ਵਜੇ ਚਿੱ ਲੇਗੀ 



 

 

 

ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਜਹਨਾਂ ਰ ਟਾਂ ਤ ੇਸੇਵਾ ਚਾਲ  ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਸ਼ੈਜਡਊਲ ਦੀ ਸ ਚੀ ਲਈ www.bramptontransit.com ਤ ੇਜਾਓ। 
 

ਵਾਧ  ਬ੍ਿੱਸਾਂ ਨ ੂੰ , ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੇ ਕੁਝ ਜਵਅਸਤ ਰ ਟਾਂ ਤ ੇਲਗਾ ਜਦਿੱਤਾ ਜਗਆ ਹੈ ਜਕਉਂਜਕ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਦ ਰੀ ਜਜਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ 

ਬ੍ਿੱਸਾਂ ਜਵਿੱਚ ਅਿੱਧੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤ ੇਹੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ, ਉਪਲਬ੍ਧ ਸਰੋਤਾਂ ਦ ੇਮੁਤਾਬ੍ਕ ਵਿੱਧ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ 
ਬ੍ਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਕ ਜਸਟੀ ਦ ੇਸਾਰੇ ਿੇਤਰਾਂ ਜਵਿੱਚ ਪਬ੍ਜਲਕ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੀ ਉਜਚਤ ਪਹੁੂੰਚ ਹੋਵੇ।  
 

COVID-19 ਤੋਂ ਸਰੁਿੱ ਜਿਆ ਸਬ੍ੂੰਧੀ ਉਪਾਅ 

 

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

ਕੂੰਪਾਰਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਨ ੂੰ  ਰੋਗਾਣ  ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਿੱਸਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਰੇਕ 24 ਘੂੰ ਜਟਆਂ 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 ਜਰਹਾ ਹੈ। 
ਸਵਾਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਸਲਾਹ ਜਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈ਼ਿਰ ਜਾਂ ਵਾਈਪਸ ਜਜਹੇ, ਿੁਦ ਦ ੇਰੋਗਾਣ -ਨਾਸ਼ਕ ਪਦਾਰਥ ਆਪਣ ੇਨਾਲ 

ਰਿੱਿਣ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਥ ਧੋਣ। 

ਜਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਜੋਿਮਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਨਰੀਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਲ ਪਬ੍ਜਲਕ ਹੈਲਥ (Peel Public Health) ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 

ਆਜਫਸ (Brampton Emergency Management Office) ਜਵਿੇ ਆਪਣ ੇਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਜਮਲ ਕੇ ਕੂੰਮ 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 ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦ ੇਸੂੰਪਰਕ ਕੇਂਦਰ (Contact Centre) ਜਵਿੇ 905.874.2999 ਤ ੇਪੁਿੱ ਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
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ਮੀਡੀਆ ਸੂੰ ਪਰਕ  

ਮੋਜਨਕਾ ਦੁਿੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਜਮਉਜਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਜਜਕ ਕਜਮਉਜਨਕੇਸ਼ਨ  

ਜਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
   

http://www.bramptontransit.com/
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

