
 

 

 

 
 79-16 2016اگست  16

 
 

 ۔ہو گی موجودجلد ہی آپ کے پاس  (Zümزم )

 سے شروع ہو رہی ہے۔ستمبر  6( Züm Queen West serviceسروس ) سٹیوسواری کریں۔ کہیں بھی جائیں۔ زم کوئین 
 

 کیہوں گے۔ ا ںینئے روٹس سروس م نیستمبر کے پہلے دن کے لئے ت 6سال،  یمیکے تعل 2016: ویاونٹار(، BRAMPTONبرامپٹن )

شہر موثر، قابل اعتماد گزرنے کے  –کرنے میں کلیدی حصوں کو تعمیر کرتے ہوئے  قی( کو تخلBramptonبرامپٹن ) اریمستقبل کے لئے ت

 دیگر جگہوں سے مالتے ہیں۔ راستوں کو تخلیق کرنے پر فخر کرتا ہے جو لوگوں کو

 
 (Züm Queen Westزم کوئین ویسٹ ) 561نیا! 

( کے دوسرے مرحلے کے سنگ میل کی تکمیل ان اسٹاپس کے Züm Bus Rapid Transit project) زم بس ریپڈ ٹرانزٹ پروجیکٹ
 ( سے مالتی ہے:Mount Pleasant GO station( کو ماؤنٹ پلیزنٹ گو اسٹیشن )Downtown Terminalساتھ ڈاؤن ٹاؤن ٹرمینل )

 

 ( ڈاؤن ٹاؤن ٹرمینلDowntown Terminal ) 

  ایونیو مرچیمک (McMurchy Avenue ) 

 ( مک الفلن روڈMcLaughlin Road ) 

 سی وکاچینگیو( روڈChinguacousy Road ) 

 ( جیمز پوٹر روڈJames Potter Road) 

 ( کریڈٹ ویو ڈرائیوCreditview Drive ) 

 ( مسی ساگا روڈMississauga Road ) 

 ( ویلیمز پارک وےWilliams Parkway ) 

 ( بووئیرڈ ڈرائیوBovaird Drive ) 

 ( ماؤنٹ پلیزنٹ گو اسٹیشنMount Pleasant GO 
Station) 

 
 کی سروس فراہم کرتا ہےیوم کار یہ راستہ صرف 

 

 (UTM Express 199ایکسپریس ) UTM 199نیا! 
ایک رہنما پروجیکٹ، یہ ایکسپریس راستہ، درمیان میں کسی اسٹاپ کے بغیر، برامپٹن گیٹ وے ٹرمینل تعلیمی سال کے لئے  2016/2017

(Brampton Gateway Terminal( سے اسٹوڈنٹ سینٹر )Student Centre( کے قریب ٹورنٹو یونیورسٹی مسی ساگا کیمپس ) Toronto

Mississauga campus( )UTM ) تک جائے گا۔ 

 2016دسمبر  20ستمبر سے  6: تعطیالت کے عالوہ، سوموار سے جمعہ، موسم خزاں کی مدت 

 2017اپریل  28جنوری سے  2: تعطیالت کے عالوہ، سوموار سے جمعہ، موسم سرما کی مدت 

 
( کے University of Toronto Mississaugaیونیورسٹی ) ( اور ٹورنٹو مسی ساگاBrampton Transitیہ سروس برامپٹن ٹرانزٹ )

 ہے۔ عمل راکتشامابین ایک 

 
 ( ELBERN MARKELL 55ایلبرن مارکیل ) 55نیا! 

( اور کوئین اسٹریٹ Chinguacousy Roadسی روڈ )وکا( سے چینگیوMount Pleasant GO Stationیہ ماؤنٹ پلیزنٹ گو اسٹیشن )

(Queen Street تک چلتی ہے۔ ہفتے کے ایام صبح اور شام پیک سروس اور صرف آدھے دن کی سروس۔ ) 

 
ستمبر سے آغاز ہو گا۔ تبدیلیوں کی ایک مکمل فہرست کے لئے اور شیڈول کا جائزہ لینے کے لئے،  6اس اور دیگر سروس بہتریوں کا آغاز 

ptontransit.comwww.bram کا دورہ کریں 

 
 ۔30-

 
الگ الگ نسلی پس منظر کے لوگ شامل ہیں  209کینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں  ( کے متعلق:Bramptonبرامپٹن )

آنے والے لوگوں کو تفریح کے نادر مواقع دستیاب ہیں اور یہاں کا ٹرانسپورٹ کا نظام ( کے رہائشیوں اور باہر سے Bramptonمختلف زبانیں بولتے ہیں۔ برامپٹن ) 89جو 

میں افتتاح ہوا تھا ولیم اوسلر ہیلتھ  2007( جس کا Brampton Civic Hospitalکینیڈا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظاموں میں سے ایک ہے۔ برامپٹن سوک ہاسپٹل )

پر  www.brampton.ca( کا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ مزید معلومات کے لیے temWilliam Osler Health Sysسسٹم )

 ( پر فالو کریں۔witterTکو ٹوئٹر ) CityBrampton@جائیں یا 

 میڈیا رابطہ
 (Natalie Stogdillنتالی سٹاگڈل )

http://www.bramptontransit.com/
http://www.bramptontransit.com/
http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx
http://www.twitter.com/CityBrampton


 

 

 میڈیا رابطہ کار 

City of Brampton 
905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca   

mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

