
 
 

 

 

நவம்பர் 2 ஆம் தேேி முேல் ப்ராம்ப்ட்டன் தபருந்து தேவவகளில் மாற்றங்கள் 

  

ப்ராம்ப்ட்டன் , ON (அக்தடாபர் 19, 2020) – பின் வரும் ப்ராம்ப்ட்டன் நகர தபருந்து தபாக்குவரத்து 

வழித்ேடங்களில், நவம்பர் 2 ஆம் தேேி முேல் அடுத்ே அறிவிப்பு வரும் வவர தபருந்துகள் இயங்கும்; இது 

நகவர சுற்றிலுமாக நமது தபாக்குவரத்து வேேிவயக் ககாண்டு, மக்கள் இலகுவாக இடம் கபயர்வவே 

உறுேி கேய்யும். 

 

• 501 ஸூம் க்வீன் 

• 502 ஸூம் கமயின் 

• 505 ஸூம் கபாகவய்ர்ட் 

• 511/511A/511C* ஸூம் ஸ்டீல்ஸ் 

• 1/1A க்வீன் 

• 2 கமயின் 

• 3/ 3A* கமக்லாலின் 

• 4/4A ேிங்வாகவ்ஸி  

• 5/5A கபாகவய்ர்ட் 

• 6 தேம்ஸ் தபாட்கடர் 

• 7/7A ககன்னடி  

• 8 கேன்டர்  

• 9 தவாட்கடன் 

• 10 ேவுத் இண்டஸ்டிாியல் 

• 11/11A ஸ்டீல்ஸ் 

• 12 க்கரதனாபில் 

• 13 அகவாண்தடல் 

• 14/14A டார்ப்தராம்  

• 15/ 15A* ப்ரமீலியா 

• 16 ேவுத்தகட் 

• 17 ஹவ்கடன் 

• 18 டிக்ஸீ 

• 19 ஃகபர்ன்ஃபாரஸ்ட் 

• 20/20A ஈஸ்ட் இண்டஸ்ட்ாியல்  

• 23 ோண்டல்வுட் 



 

 

• 24 வான் கிர்க் 

• 25 ஈகடன்ப்ரூக்* 

• 26 மவுண்ட் ப்களேண்ட் 

• 27 ராபர்ட் பார்கின்ஸன் 

• 28 வான்கலஸ்* 

• 29 வில்லியம்ஸ் பார்க்தவ  

• 30 ஏர்தபார்ட் தராட் 

• 31 கமக்வீன் 

• 32 ஃபாேர் தடாபின் 

• 33 பீட்டர் ராபர்ட்ஸன் 

• 35 க்லார்க்தவ* 

• 50/ 50A தகார் தராட்  

• 51 ஹியர்ஃதபார்ட் 

• 52 கமக்மர்ச்ேி 

• 53 தர லாஸன் 

• 54 கவுண்ட்டி தகார்ட் 

• 55 எல்பர்ன் மார்க்ககல்* 

• 56 கிங் ங்தனால் 

• 57 ோதராகலய்ஸ் 

• 60 மிச்ேிஸ்ோகா தராட்  

• 81 தமஃபீல்ட் கவஸ்ட்* 

• 115 ஏர்தபார்ட் எக்ஸ்பிரஸ்  

• 200-217 ஐ-வரட் ஸ்கூல் ஸ்கபஷல்ஸ் 

 

*மீண்டும் தேவவக்கு வரும் வழித்ேடங்கள். 

 

ப்ரமீலியா,  ப்ராம்ப்ட்டன் தகட்தவ மற்றும் டவுண்டவுன் தபருந்து முவனய கட்டிடங்களில் காவல 6 முேல் 

இரவு 9 மணி வவர தேவவகள் கபறலாம். ட்ாினிட்டி காமன் தபருந்து முவனயம் மூடப்பட்தட இருக்கும். 

தபருந்து முவனயங்களின் வாடிக்வகயாளர் தேவவ தநரங்கவள அறிய வருவக ேரவும்: 

www.bramptontransit.com.   

 

http://www.bramptontransit.com/


 
 

 

 

நமது ேமுோயத்வே பாதுகாப்புடன் வவத்ேிருக்க நமது பங்கிவன நாம் ஆற்றதவண்டும். நிவனவில் 

வவத்ேிருக்கவும்:  

• தபருந்து முவனயங்கள் மற்றும் தபருந்துகளின் உள்தள இருக்கும்தபாது முகத்ேிவரகள் அல்லது 

மருத்துவம் அல்லாே முக்கவேங்கள் அணிவது கட்டாயமாகும் - மருத்துவ நிவலவமகள் உள்ளிட்ட 

விலக்குகள்  ேிலருக்கு கபாருந்தும். உங்கள் மூக்கு, வாய் மற்றும் ோவடப்பகுேிவய எல்லா 

தநரங்களிலும் முகக் கவேம் மவறத்ேிருக்க தவண்டும். 

• முக கவேம் அணிந்ேிருந்ோலும் கூட, தபருந்துமுவனயங்களிலும் பஸ் நிறுத்ேங்களிலும் உடல் 

ாீேியான ேமூக விலகவல பராமாிக்கவும். 

• பயணத்ேின் தபாது வக சுத்ேிகாிப்பி அல்லது துவடப்பான்கள் தபான்ற உங்கள் கோந்ே 

கிருமிநாேினிவய எடுத்துச் கேல்லவும் மற்றும் உங்கள் வககவள அடிக்கடி கழுவவும். 

• நீங்கள் உடல்நலம் இல்லாது இருந்ோல், தபருந்ேில் பயணிப்பவேக் வகவிட்டு, அருகாவமயில் 

இருக்கின்ற தகாவிட்-19 மேிப்பீட்டு வமயத்ேில் தோேவனகேய்துககாண்டு, கபாதுச் சுகாோர 

அறிவுறுத்ேல்கவளப் பின்பற்றவும்.  

 

தகாவிட்-19 (COVID-19) பாதுகாப்பு நடவடிக்வககள் 

 

தமம்படுத்ேப்பட்ட கால அட்டவவணப்படி தபருந்துகவளத்  தூய்வமப்படுத்ேி அவற்றில் கிருமிநாேினி 

கேளிக்கும் தவவல தமற்ககாள்ளப்படும்.  ஒவ்கவாரு 48 மணிக்ககாரு முவற தபருந்துகளின் அவனத்து 

தமற்பரப்புகள், இயக்குபவர் அமருமிடம் மற்றும் அவனத்து இருக்வககவளயும் கிருமிநாேினி கேளித்து 

சுகாோரமாக வவப்பதே  ப்ராம்ப்ட்டன் தபருந்து தபாக்குவரத்து தேவவயின் இலக்காகும். ேற்ேமயம்  

கபரும்பாலான தபருந்துகளில்  24 மணி தநரத்ேிற்கு ஒருமுவற கிருமிநாேினி கேளிக்கப்படுகின்றது.  

தபருந்து முவனயங்கள் மற்றும் நிறுத்ேங்களில் உள்ள தமற்பரப்புகளும்கூட ேினோி அடிப்பவடயில் 

தூய்வமப்படுத்ேி கிருமிநாேினி கேளித்து சுகாோரமாக வவக்கப்படும். 

 

பீல் ப்ப்ளிக் கஹல்த் அவமப்பின் வழிகாட்டுேலின் தபாில், தபருந்துகளிலும் தபருந்து முவனயங்களிலும் 

மருத்துவம் அல்லாே முகக் கவேம் அணிவது கட்டாயம் என்பது பயணிகளுக்கு நிவனவூட்டப்படுகிறது. 

ஆபத்துக்கவள கோடர்ந்து கண்காணிப்பேற்காக, ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்வாகமானது, பீல் பப்ளிக் கஹல்த் 

மற்றும் ப்ராம்ப்ட்டன் அவேரநிவல தமலாண்வம அலுவலகம் ஆகியவற்றுடன்  கநருக்கமாக 

கேயல்படுகிறது. 

 

வழக்கமான புதுப்பிப்புகளுக்கு www.brampton.ca/covid19  ஐப் பார்வவயிடவும், 

www.bramptontransit.com க்கு வருவக ேரவும்  அல்லது தேவவ புதுப்பிப்புகளுக்காக ட்விட்டாில் 

@bramptontransitஐப் பின்பற்றவும். தகள்விகள் ஏதுமிருப்பின் ப்ராம்ப்ட்டன் தபருந்து தபாக்குவரத்து 

அவமப்பின் கோடர்பு வமயத்வே 906.874.2999 என்ற எண்ணில் கோடர்பு ககாள்ளலாம். 

 

 

 

 

http://www.brampton.ca/covid19
http://www.bramptontransit.com/
http://www.twitter.com/BramptonTransit


 

 

 

 

 

 

ஊடக கோடர்பு 

தமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிவணப்பாளர், ஊடகம் & ேமுோய ஈடுபாடு 

யுக்ேிாீேியான ேகவல் பாிமாற்றம்  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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

 

 

 

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

