
 

 
 

 

 

Mga pagbabago sa serbisyo ng Brampton Transit simula sa Enero 17 

BRAMPTON, ON (Enero 12, 2022) –Dahil sa kakulangan ng staff at nabawasang bilang ng mga 
sumasakay kaugnay ng COVID-19, simula sa Enero 17, 2022, ipapatupad ng Brampton Transit ang 
pansamantalang pagkansela at pagbawas ng mga serbisyo para matiyak na ang ating transit system ay 
makapagpatuloy sa ligtas na paghahatid sa mga tao sa buong lungsod nang epektibo.  

Kanselado ang mga ruta hanggang sa karagdagang abiso (kabilang ang weekday at mga weekend):  

• 501A/C Züm Queen (501 tumatakbo pa rin) 
• 511C Züm Steeles (511/511A tumatakbo pa rin) 
• 561 Züm Queen West 
• 13 Avondale 
• 18B Dixie (18 Dixie tumatakbo pa rin) 
• 21 Heart Lake 
• 25 Edenbrook 
• 27 Robert Parkinson 
• 28 Wanless 
• 33 Peter Robertson 
• 36 Gardenbrook 
• 40 Central Industrial 
• 55 Elbern Markell 
• 58 Financial Drive 
• 65 Seniors Shopper 
• 81 Mayfield West 
• 92 Bramalea GO 
• 104 Chinguacousy Express 
• 185 Dixie Express 
• 199 UTM Express 
• School Special Routes 200-217 

 Tandaan: Babalik ang School Specials (200-217) kung ibabalik sa face to face na klase ang mga 
estudyante 

Kanseladong serbisyo sa gabi (matapos ang tinatayang 7:00 PM) 

• 12 Grenoble 
• 16 Southgate 
• 26 Mount Pleasant 

Kanseladong serbisyo sa Sabado 

• 12 Grenoble 
• 16 Southgate 
• 17 Howden 
• 19 Fernforest 



 

 

Mga pagbabago sa serbisyo at bawas sa dalas: 

• 501 Züm Queen 
o 10 minutong serbisyo sa silangan (east) ng Bramalea Terminal 

• 505 Züm Bovaird 
o Ibinaba sa 20 minuto ang dalas sa peak na mga oras 

• 511C Züm Steeles 
o 511C papunta sa Sheridan College kanselado; 511/511A patuloy na tatakbo 

• 2 Main 
o Ibinaba sa 30 minutos ang serbisyo sa peak na mga oras sa weekday at kalagitnaan ng 

araw 
• 3/3A McLaughlin 

o  Ibinaba sa 15 minuto ang serbisyo sa peak na mga oras sa weekday 
• 4/4A Chinguacousy 

o Ini-adjust ang iskedyul sa weekday 
• 5/5A Bovaird 

o Ini-adjust ang iskedyul sa weekday 
• 7/7A Kennedy 

o Ini-adjust ang iskedyul sa weekday 
• 9 Vodden 

o Ini-adjust ang iskedyul sa weekday 
• 12 Grenoble 

o Serbisyo sa weekday lamang 
• 15 Bramalea 

o  Ibinaba sa 15 minuto ang serbisyo sa peak na mga oras sa weekday; kanselado ang 
serbisyo sa kalagitnaan ng araw sa 15A 

• 16 Southgate 
o Serbisyo sa weekday lamang 

• 17 Howden 
o Serbisyo sa weekday lamang 

• 19 Fernforest 
o Serbisyo sa weekday lamang 

• 23 Sandalwood 
o Ibinaba sa 20 minuto ang dalawa sa peak na mga oras 

• 29/29A Williams 
o Ini-adjust ang iskedyul sa weekday 

• 32 Father Tobin 
o Ini-adjust ang iskedyul sa weekday 

• 50/5A Gore Road 
o Ini-adjust ang iskedyul sa weekday 

• 60 Mississauga Road 
o Ibinaba sa 70 minuto ang serbisyo sa peak na mga oras sa weekday; kanselado ang 

serbisyo sa kalagitnaan ng araw 

Para planuhin ang inyong susunod na biyahe, tawagan ang ating Contact Centre sa 905.874.2999 
 
Patuloy na susubaybayan ang pagiging available ng resource at ang mga pagsakay at ibabalik ng 
Brampton Transit ang mga serbisyo kapag maaari na. 



 

 
 

 

 

Pinapaalalahanan ang mga rider na manatiling ligtas at tumulong sa pagprotekta sa iba sa 
pamamagitan ng: 

• Wastong pagsusuot ng mask sa lahat ng panahon na tumatakip sa inyong bibig, panga at ilong. 
• Ang pagdadala ng hand sanitizer at madalas na paghuhugas ng iyong mga kamay. 
• Ugaliin ang paglayo mula sa iba. 

Ang kalusugan at kaligtasan ng ating mga pasahero at staff ay isang nangungunang prayoridad. Ang 
Lungsod ng Brampton ay mahigpit na nakikipagtulungan sa mga partner nito sa Peel Public Health, sa 
Pamahalaan ng Ontario, at sa Brampton Emergency Management Office para patuloy na 
masubaybayan ang mga panganib. 

Bisitahin ang www.brampton.ca/COVID19 para sa regular na mga update at bisitahin ang 
www.bramptontransit.com o sundan ang @bramptontransit sa Twitter para sa mga update sa serbisyo. 
Ang mga tanong ay maaaring ipaabot sa Contact Centre sa Brampton Transit sa 905.874.2999. 
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 KONTAK NG MEDIA 

Prabhjot Kainth 
Coordinator, Media at Pakikilahok sa Komunidad 
Strategic na Komunikasyon  
Lungsod ng Brampton 
905-874-3426 | Prabhjot.Kainth@brampton.ca 
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