
 
 

 

 

COVID-19 ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਕਿਆ ਕ ਿੱ ਚ, ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਟਰਾਂਕ਼ਿਟ ਕ ਿੱ ਚ 4 ਅਪ੍ਰਲੈ ਨ ੂੰ  ਲਾਗ  ਹਣੋ  ਾਲੀਆਂ ਤਬ੍ੀਦੀਲੀਆ ਂ

ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ, ਓਨਟੈਿੀਓ (2 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 ੂੰ  ਸੁਿਿੱ ਕਿਅਤ ਿ ਪ੍ ਨਾਲ ਸੇ ਾ ਦ ੇਕਿਹਾ ਹੈ, 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਿ  ਿਿਦੇ ਹੋਏ, ਹੇਠਾਂ ਕਲਿੀ 
 ੀਿੈਂਡ ਦੀ ਬ੍ਿੱਸ ਸੇ ਾ ਕ ਿੱਚ, ਅਗਲੇ ਨੋਕਟਸ ਤਿੱਿ ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਹੋ ੇਗੀ।  

ਹੇਠਾਂ ਕਲਿੇ ਿ ਟ ਪ੍ਰਭਾਕ ਤ ਹੋਣਗੇ। 

ਸ਼ਨੀ ਾਿ: 

• 32 ਫਾਦਿ ਟੋਕਬ੍ਨ (32 Father Tobin) – ਸੇ ਾ ਿਿੱਦ ਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਸੋਮ ਾਿ ਤੋਂ ਸ਼ੁਿੱ ਿਿ ਾਿ ਤਿੱਿ ਚਿੱਲਦੀ ਿਹੇਗੀ  
• 33 ਪ੍ੀਟਿ ਿੋਬ੍ਿਟਸਨ (33 Peter Robertson) - ਸੇ ਾ ਿਿੱਦ ਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਸੋਮ ਾਿ ਤੋਂ ਸ਼ੁਿੱ ਿਿ ਾਿ ਤਿੱਿ ਚਿੱਲਦੀ ਿਹੇਗੀ 
• 56 ਕਿੂੰਗਨੋਲ (56 Kingknoll) – ਸੇ ਾ ਿਿੱਦ ਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਸੋਮ ਾਿ ਤੋਂ ਸ਼ੁਿੱ ਿਿ ਾਿ ਤਿੱਿ ਚਿੱਲਦੀ ਿਹੇਗੀ 
• 52 ਮੈਿਮਿਚੀ (52 McMurchy) – ਹੁਣ ਪ੍ ਿਾ ਕਦਨ ਬ੍ਿੱਸਾਂ ਹਿੇਿ 50 ਕਮੂੰਟਾਂ ਬ੍ਾਅਦ ਆਉਣਗੀਆਂ  

ਐਤ ਾਿ: 

• 32 ਫਾਦਿ ਟੋਕਬ੍ਨ - ਸੇ ਾ ਿਿੱਦ ਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਸੋਮ ਾਿ ਤੋਂ ਸ਼ੁਿੱ ਿਿ ਾਿ ਤਿੱਿ ਚਿੱਲਦੀ ਿਹੇਗੀ 
• 56 ਕਿੂੰਗਨੋਲ  - ਸੇ ਾ ਿਿੱਦ ਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਸੋਮ ਾਿ ਤੋਂ ਸ਼ੁਿੱ ਿਿ ਾਿ ਤਿੱਿ ਚਿੱਲਦੀ ਿਹੇਗੀ 
• 52 ਮੈਿਮਿਚੀ – ਹੁਣ ਪ੍ ਿਾ ਕਦਨ ਬ੍ਿੱਸਾਂ ਹਿੇਿ 50 ਕਮੂੰਟਾਂ ਬ੍ਾਅਦ ਆਉਣਗੀਆਂ 

ਇਹ ਤਬ੍ਦੀਲੀਆਂ, ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਟਰਾਂਕ਼ਿਟ ਦ ੇਿੁਝ ਕ ਅਸਤ ਿ ਟਾਂ ਲਈ  ਾਧ  ਸਿੋਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਦੁਬ੍ਾਿਾ  ੂੰ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। 

 ਿੱਧ  ਾਿ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਿੋਗਾਣ  ਮੁਿਤ ਿਿਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸਾਿਨੀ ਪ੍ਕਹਲਾਂ  ਾਂਗ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾ ੀ ਿਹੇਗੀ। ਹਿ 48 ਘੂੰ ਕਟਆਂ ਕ ਿੱਚ ਸਾਿੀਆਂ ਠੋਸ ਸਤਹਾ ਾਂ, ਓਪ੍ਿੇਟਿ 

ਿੂੰਪ੍ਾਿਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੋਗਾਣ  ਮੁਿਤ ਿਿਨਾ, ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਟਰਾਂਕ਼ਿਟ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਸ  ੇਲੇ ਬ੍ਿੱਸਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਿੇਿ 24 ਘੂੰ ਕਟਆਂ ਕ ਿੱਚ ਿੋਗਾਣ  ਮੁਿਤ ਿੀਤਾ ਿਾ 
ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਫੈਕਸਕਲਟੀਿ ਅਤੇ ਟਿਮੀਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਸਤਹਾ ਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੋ਼ਿਾਨਾ ਪ੍ ੂੰ ਕਝਆ ਿਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿੋਗਾਣ  ਮੁਿਤ ਿੀਤਾ ਿਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। 
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 ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ, ਿੋਿਮਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਿ ਕਨਿੀਿਣ ਿਿਨ ਲਈ ਪ੍ੀਲ ਪ੍ਬ੍ਕਲਿ ਹੈਲਥ (Peel Public Health) ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਐਮਿਿੈਂਸੀ ਮੈਨੇਿਮੈਂਟ 

ਆਕਫਸ (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 ੂੰ  
ਫਾਿੱਲੋ ਿਿੋ। ਸ ਾਲ ਕਸਿੱ ਧੇ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਟਰਾਂਕ਼ਿਟ ਦ ੇਸੂੰਪ੍ਿਿ ਿੇਂਦਿ (Contact Centre) ਕ ਿੇ 905-874-2999 ਤ ੇਪੁ੍ਿੱ ਛੇ ਿਾ ਸਿਦੇ ਹਨ। 
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ਿਨੇੈਡਾ ਕ ਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਤ਼ੇਿੀ ਨਾਲ  ਧਣ  ਾਲੇ ਸ਼ਕਹਿਾਂ ਕ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਿ ਦ ੇਤਿੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ 650,000 ਲੋਿਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਿਾਿਬੋ੍ਾਿੀਆ ਂਦਾ ਘਿ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਿੋ  ੀ ਿਿਦ ੇਹਾਂ, ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਧਆਨ 

ਕ ਿੱਚ ਿਿੱਿ ਿੇ ਿਿਦ ੇਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡ ੇ ੂੰਨ-ਸੁ ੂੰ ਨੇ ਭਾਈਚਾਕਿਆ ਂਤੋਂ ਸਿਗਿਮ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਨ ੇਸ਼ ਨ ੂੰ  ਆਿਿਕਸ਼ਤ ਿਿਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਨੀਿ ਅਤੇ  ਾਤਾ ਿਣ ਸਬ੍ੂੰਧੀ ਨ ੀਨਤਾ ਨ ੂੰ  ਅਿੱ ਗੇ 

 ਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਿ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਿੱਿ ਅਕਿਹਾ ਕਸਹਤਮੂੰਦ ਸ਼ਕਹਿ ਬ੍ਣਾਉਣ ਕ ਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈ ਾਲੀ ਿਿਦੇ ਹਾਂ, ਿੋ ਸੁਿਿੱ ਕਿਅਤ, ਸਕਥਿ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋ ੇ। ਸਾਡ ੇਨਾਲ 

Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਿੁੜੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਹੋਿ ਿਾਣੋ। 
 
  
 

 
 
 
 

 
 

ਮੀਡੀਆ ਸੂੰ ਪ੍ਿਿ  

ਮੋਕਨਿਾ ਦੁਿੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਿੋਆਿਡੀਨੇਟਿ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਿਕਮਉਕਨਟੀ ਐਨਗੇਿਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਕਿਿ ਿਕਮਉਕਨਿੇਸ਼ਨ  

ਕਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ  

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

 

http://www.brampton.ca/covid19
https://www.brampton.ca/en/residents/transit/Pages/Home.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

