
 

 
 

 

 

Mga pagbabago sa serbisyo ng Brampton Transit simula sa Setyembre 6 

  

BRAMPTON, ON (Agosto 15, 2022) – Simula sa Martes, Setyembre 6, ang Brampton Transit ay 
magpapatupad ng mga pagbabago sa serbisyo upang matiyak na patuloy na pinagagalaw ng transit 
system nito ang mga tao sa lungsod nang epektibo. 
 
Ang sumusunod na mga ruta ay magbabalik sa serbisyo, at tatakbo sa binagong mga antas ng 
serbisyo: 

• 501C Züm Queen mula Bramalea Terminal papunta sa York University lamang (via Highway 
407) 

o AM peak eastbound frequency (Bramalea Terminal papunta sa York University): 7.5 
minuto 

▪ Ang unang eastbound 501C trip ay aalis sa Bramalea Terminal sa 6:23 am 
▪ Ang huling eastbound 501C trip ay aalis sa Bramalea Terminal sa 10:55 am 

o PM peak westbound frequency (York University papunta sa Bramalea Terminal): 6 
minuto 

▪ Ang unang westbound 501C trip ay aalis sa York University sa 2:30 pm 
▪ Ang huling westbound 501C trip ay aalis sa York University sa 7:12 pm 

• 561 Züm Queen West   
• 104 Chinguacousy Express 

 Ang sumusunod na mga ruta ay babalik sa antas ng kumpletong serbisyo: 

• 199 UTM Express 
• Routes 200-217 iRide School Specials  

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

• 501A Züm Queen (tumatakbo pa rin ang 501/501C) 
• 18B Dixie (tumatakbo pa rin ang 18) 
• 21 Heart Lake 
• 58 Financial Drive 
• 92 Bramalea GO 
• 185 Dixie Express 

 
Para sa kumpletong talaan ng mga pagbabago ng iskedyul at impormasyon sa ruta,mag-click dito. 
 
Para planuhin ang inyong susunod na biyahe, tawagan ang Brampton Transit Contact Centre sa 
905.874.2999 o bisitahin ang www.triplinx.ca 

https://www.brampton.ca/EN/residents/transit/plan-your-trip/Pages/Service-Changes.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.triplinx.ca%2F&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cfb218c1fd89745e322e208da7eefed02%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637961866218439368%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9tl2y4gR7knvQEgZWyGivuJx%2BF6TotR9HDNrtoSQhZc%3D&reserved=0


 

 

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