
 

 

செப்டம்பர் 8 ஆம் தேேி முேல் ப்ராம்ப்ட்டன் தபருந்து தெவையில் மாற்றங்கள் 

  

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஆகஸ்ட் 27, 2020) – நகரத்வே மீண்டும் ேிறப்பது மற்றும் மீட்ெி சபறுைேற்கான 

ேிட்டத்ேின் ஒரு அங்கமாக, செப்டம்பர் 8, செவ்ைாய்க்கிழவம சோடங்கி, அடுத்ே அறிைிப்பு ைரும் ைவர 

தபருந்து தெவைகள் பின்ைருமாறு மாற்றப்படும். 

 

தெவைகளில் மாற்றங்கள் 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் தபாக்குைரத்து தபருந்து ைழித்ேடங்கள் செப்டம்பர் 8 ஆம் தேேி முேல் இயங்கும்; இது    

நமது நகாின் மக்கவள, நமது தபருந்து தபாக்குைரத்துக் கட்டவமப்பானது, ேிறம்பட இடம் ைிட்டு இடம் 

சகாண்டு செல்ல வைப்பவே உறுேி செய்ைேற்தகயாகும்.  

 

• 501 ஸூம் க்வீன் 

• 502 ஸூம் சமயின் 

• 505 ஸூம் சபாசைய்ர்ட்* 

• 511/511A/511C* ஸூம் ஸ்டீல்ஸ் 

• 1/1A க்வீன் 

• 2 சமயின் 

• 3/ 3A* சமக்லாலின் 

• 4/4A ெிங்ைாகவ்ஸி  

• 5/5A சபாசைய்ர்ட் 

• 6 தேம்ஸ் தபாட்சடர் 

• 7/7A சகன்னடி  

• 8 சென்டர்  

• 9 தைாட்சடன் 

• 10 ெவுத் இண்டஸ்டிாியல் 

• 11/11A ஸ்டீல்ஸ் 

• 12 க்சரதனாபில்* 

• 13 அசைாண்தடல்* 

• 14/14A டார்ப்தராம்  

• 15/ 15A* ப்ரமீலியா 



 

 

• 16 ெவுத்தகட்* 

• 17 ஹவ்சடன்*  

• 18 டிக்ஸீ 

• 19 ஃசபர்ன்ஃபாரஸ்ட்* 

• 20/20A ஈஸ்ட் இண்டஸ்ட்ாியல்  

• 23 ொண்டல்வுட் 

• 24 ைான் கிர்க்*  

• 26 மவுண்ட் ப்சளெண்ட் 

• 27 ராபர்ட் பார்கின்ஸன்* 

• 29/29A* ைில்லியம்ஸ் பார்க்தை 

• 30 ஏர்தபார்ட் தராட் 

• 31 சமக்வீன் 

• 32 ஃபாேர் தடாபின்* 

• 35 க்லார்க்தை 

• 50/ 50A தகார் தராட் Road 

• 51 ஹியர்ஃதபார்ட் 

• 52 சமக்மர்ச்ெி 

• 53 தர லாஸன் 

• 54 கவுண்ட்டி தகார்ட்*  

• 56 கிங் ங்தனால் 

• 57 ொதராசலய்ஸ் 

• 60 மிச்ெிஸ்ொகா தராட்  

• 115 ஏர்தபார்ட் எக்ஸ்ப்ரஸ்  

 

*மீண்டும் தெவைக்கு ைரும் ைழித்ேடங்கள். 

 

அர்ப்பணிக்கப்பட்ட செகண்டாி பள்ளி ேடங்கள் செப்டம்பர் 8 முேல் மீண்டும்  துைங்கும். ேற்தபாது 

தெவையில் இருக்கும் ைழித்ேடங்கள் மற்றும் அைற்றுக்கான கால அட்டைவணகள் சகாண்ட பட்டியலுக்கு 

ைருவக ேரவும்:www.bramptontransit.com  அல்லது 905.874.2999 என்ற எண்ணுக்கு அவழக்கவும். 

 

http://www.bramptontransit.com/


 

 

ப்ரமீலியா,  ப்ராம்ப்ட்டன் தகட்தை மற்றும் டவுண்டவுன் தபருந்து முவனயங்கள் காவல 6 முேல் இரவு 9 

மணி ைவர பணியாற்றும் என்பவே நிவனவூட்டுகிதறாம். ட்ாினிட்டி காமன் தபருந்து முவனயம் 

மூடப்பட்தட இருக்கும். தபருந்து முவனயங்களின் ைாடிக்வகயாளர் தெவை தநரங்கவள அறிய ைருவக 

ேரவும்: www.bramptontransit.com.    

 

தகாைிட்-19 (COVID-19) பாதுகாப்பு நடைடிக்வககள் 

 

தமம்படுத்ேப்பட்ட கால அட்டைவணப்படி தபருந்துகவளத்  தூய்வமப்படுத்ேி அைற்றில் கிருமிநாெினி 

சேளிக்கும் தைவல தமற்சகாள்ளப்படும்.  ஒவ்சைாரு 48 மணிக்சகாரு முவற தபருந்துகளின் அவனத்து 

தமற்பரப்புகள், இயக்குபைர் அமருமிடம் மற்றும் அவனத்து இருக்வககவளயும் கிருமிநாெினி சேளித்து 

சுகாோரமாக வைப்பதே  ப்ராம்ப்ட்டன் தபருந்து தபாக்குைரத்து தெவையின் இலக்காகும். ேற்ெமயம்  

சபரும்பாலான தபருந்துகளில்  24 மணி தநரத்ேிற்கு ஒருமுவற கிருமிநாெினி சேளிக்கப்படுகின்றது.  

தபருந்து முவனயங்கள் மற்றும் நிறுத்ேங்களில் உள்ள தமற்பரப்புகளும்கூட ேினொி அடிப்பவடயில் 

தூய்வமப்படுத்ேி கிருமிநாெினி சேளித்து சுகாோரமாக வைக்கப்படும்.  

 

தபருந்து முவனயங்களில் மற்றும் தபருந்து நிறுத்ேங்களில் பயணிகள் முகக் கைெங்கவள 

அணிந்ேிருந்ோலும் கூட உடல்ாீேியான ெமூக ைிலகவலக் கவடப்பிடிக்குமாறு நகர நிர்ைாகம் 

ைலியுறுத்துகிறது.  தபருந்து பயணியர் ேங்கள் வகைெம் ேமது உபதயாகத்ேிற்காக இதுதபான்ற  கிருமி 

நாெினி, வககவளக் கழுவும் சுகாோர சபாருட்கவள வைத்ேிருந்து ேங்கள் வககவள அடிக்கடி கழுைி 

சுத்ேமாக வைத்ேிருக்க தகட்டுக்சகாள்ளப்படுகிறார்கள் மற்றும் இருமுேல் , தும்முேலின்தபாது ேங்கள் 

முழங்வககளில் முகம் புவேத்து இருமதைா தும்மதைா செய்யும்படி தகட்டுக்சகாள்ளப்படுகிறார்கள். நீங்கள் 

உடல்நலம் இல்லாது இருந்ோல், தபருந்ேில் பயணிப்பவேக் வகைிட்டு, அருகாவமயில் இருக்கின்ற 

தகாைிட்-19 மேிப்பீட்டு வமயத்ேில் தொேவனசெய்துசகாண்டு, சபாதுச் சுகாோர அறிவுறுத்ேல்கவளப் 

பின்பற்றவும்.  

 

 

பீல் ப்ப்ளிக் சஹல்த் அவமப்பின் ைழிகாட்டுேலின் தபாில், தபருந்துகளிலும் தபருந்து முவனயங்களிலும் 

மருத்துைம் அல்லாே முகக் கைெம் அணிைது கட்டாயம் என்பது பயணிகளுக்கு நிவனவூட்டப்படுகிறது. 

ஆபத்துக்கவள சோடர்ந்து கண்காணிப்பேற்காக, ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ைாகமானது, பீல் பப்ளிக் சஹல்த் 

மற்றும் ப்ராம்ப்ட்டன் அைெரநிவல தமலாண்வம அலுைலகம் ஆகியைற்றுடன்  சநருக்கமாக 

செயல்படுகிறது. 

 

ைழக்கமான புதுப்பிப்புகளுக்கு www.brampton.ca/covid19  ஐப் பார்வையிடவும், 

www.bramptontransit.com க்கு ைருவக ேரவும்  அல்லது தெவை புதுப்பிப்புகளுக்காக ட்ைிட்டாில் 

@bramptontransit ஐப் பின்பற்றவும். தகள்ைிகள் ஏதுமிருப்பின் ப்ராம்ப்ட்டன் தபருந்து தபாக்குைரத்து 

அவமப்பின் சோடர்பு வமயத்வே 906.874.2999 என்ற எண்ணில் சோடர்பு சகாள்ளலாம். 

http://www.bramptontransit.com/
http://www.brampton.ca/covid19
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ஊடக சோடர்பு 

தமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிவணப்பாளர், ஊடகம் & ெமுோய ஈடுபாடு 

யுக்ேிாீேியான ேகைல் பாிமாற்றம்  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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

 

  

 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

