
 

 
 

 

 

Mga pagbabago sa serbisyo ng Brampton Transit simula sa Abril 25 

BRAMPTON, ON (Abril 14, 2022) – Simula sa Lunes, Abril 25, 2022, ipapatupad ng Brampton 
Transit ang mga pagbabago sa serbisyo para matiyak na patuloy na pinagagalaw ng ating 
transit system ang mga tao sa paligid ng lungsod nang epektibo. 

Ang sumusunod na mga ruta ay magbabalik sa serbisyo, at tatakbo sa binagong mga 
antas ng serbisyo: 

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

Ang sumusunod na mga ruta ay magbabalik sa serbisyo sa ganap na mga antas: 

• 6 James Potter 
• 10 South Industrial 
• 20 East Industrial 
• 26 Mount Pleasant 
• 27 Elbern Markell 
• 23 Sandalwood 
• 29/29A Williams 
• 31 McVean 
• 32 Father Tobin 
• 35 Clarkway 
• 53 Ray Lawson 
• 57 Charolais 
• 60 Mississauga Road 

Ang sumusunod na mga ruta ay mananatiling kanselado hanggang sa karagdagang 
abiso (kabilang ang weekday at mga weekend): 

• 501A/501C Züm Queen (ang 501 tumatakbo pa rin) 
• 561 Züm Queen West 
• 18B Dixie (ang 18 Dixie ay tumatakbo pa rin) 
• 21 Heart Lake 
• 58 Financial Drive 
• 65 Seniors Shopper 
• 92 Bramalea GO 
• 104 Chinguacousy Express 
• 185 Dixie Express 



 

 

Para sa kumpletong talaan ng mga pagbabago ng iskedyul at impormasyon sa ruta,  i-click dito. 

Para planuhin ang iyong susunod na biyahe, tawagan ang Brampton Transit Contact Centre sa 
905.874.2999 

Patuloy na susubaybayan ang pagiging available ng resource at ang ridership at dagdag na 
ibabalik ng Brampton Transit ang mga serbisyo sa lalong madaling panahon. 

Pinaalalahanan ang mga rider na manatiling ligtas at tulungang protektahan ang iba sa mga 
hintuan ng transit at sakay ng transit sa pamamagitan ng: 

• Pagsusuot ng mask nang wasto sa lahat ng oras na tinatakpan ang iyong bibig, baba at 
ilong. 

• Pagdadala ng hand sanitizer at madalas na paghuhugas ng iyong mga kamay. 
• Paglayo mula sa iba hangga’t maaari. 

Ang kalusugan at kaligtasan ng ating mga pasahero at staff ay ang unang prayoridad. Mahigpit 
na nakikipagtulungan ang Lungsod ng Brampton sa mga partner nito sa Peel Public Health, sa 
Pamahalaan ng Ontario, at sa Brampton Emergency Management Office para patuloy na 
susubaybayan ang mga panganib. Manatiling may-alam at bisitahin ang 
www.brampton.ca/COVID19 para sa regular na mga update. 

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 ng Brampton 
Transit sa 905.874.2999. 
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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%7C78dfa8a529c44765ec6508d9f647db63%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637811611463082558%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=CI5BVyeEzsVr3Kh3gO0FyzccZr9e%2FZrqTn1%2FBKNkAQU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FBramptonTransit&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C78dfa8a529c44765ec6508d9f647db63%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637811611463082558%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=leBsiZuIV2uJv7UfYpxUFk3Jb7tnvpWkSkto%2FhtH7dw%3D&reserved=0
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