
 
 

 

 

 ( کے ردعمل میں برامپٹن ٹرانزٹ سروس میں تبدیلیاں 19-کرونا وائرس کی بیماری )کوِوڈ
 

کی کرونا وائرس سے مٔوثر طور پر نمٹنے اور برامپٹن ٹرانزٹ کی جانب سے کمیونٹی   – ( 2020مارچ  19برامپٹن، آن )
 مارچ سے درج ذیل شیڈول کے مطابق کمی الئی جا رہی ہے: 23بنانے کے لیے بس سروس میں تر خدمات کو محفوظ 

 
بعض روٹس پر اضافی بسیں چالئی جائیں گی اور صبح کے اوقات کے کچھ  -سیچرڈے سروس میں اضافہ  پیر تا جمعہ: 

 اضافہ کیا جائے گا بھی مخصوص ٹرپس میں
 ریگولر سیچر ڈے سروس ہفتہ:

 اتوار کے دن کی ریگولر سروس اتوار:
 

بجے  4:30بوقت شام  مارچ کو 20اضافہ شدہ سیچرڈے سروس کے بارے میں تفصیالت کو بروز جمعہ مورخہ 
bramptontransit.com پر شائع کیا جائے گا۔ 

 
برامپٹن ٹرانزٹ ٹرمینلز اور اس کے رابطہ سنٹر اپنے کام کے عمومی اوقات کار کے مطابق فعال رہیں گے۔ اوقات کار میں الئی  

 شائع کر دیا جائے گا۔پر  bramptontransit.comوالی ہر قسم کی تبدیلیوں کو جانے 
 

تعاون کے لیے ہم اپنے کسٹمرز  برامپٹن ٹرانزٹ ایک انتہائی اہم سروس ہے اور اپنی کمیونٹی کی معاونت کے لیے پُرعزم ہے۔ 
 کے شکر گزار ہیں۔

 
 کمیونٹی میں کرونا وائرس کی بیماری کے پھیالٔو کو روکنے کے لیے، برامپٹن ٹرانزٹ درج ذیل اقدامات اٹھائے گی: 

ہی بٹھائے جائیں گے۔ اس کا مطلب  مسافرسواریوں کے درمیان فاصلہ بڑھانے کے لیے بسوں پر گنجائش سے آدھے   •
وسرے اسٹاپس سے سواریاں نہیں بٹھائی جائیں گی۔ ہے کہ بسوں میں آدھی سواریاں موجود ہونے کی صورت میں د

 اسٹاپوں پر موجود سواریوں کو مزید بسوں کے ذریعے اٹھانے کی بھرپور کوشش کی جائے گی۔

زیادہ مصروف روٹس پر ُجڑی ہوئی بسیں چالئی جائیں گی تاکہ سفر کے دوران مسافر ایک دوسرے سے مناسب فاصلہ   •
ی ہوئی زوم بسوں کو باقاعدہ روٹس پر بھی دیکھا جا سکے گا۔ براہ کرم بسوں پر رکھ سکیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ُجڑ

 آویزاں کردہ منازل کی معلومات پر خصوصی توجہ دیں۔ 

اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ مالزمین سمیت بس میں سوار تمام لوگوں درمیان مناسب فاصلہ موجود ہو، نشستوں   •
  ا جائے گا اور مسافروں سے گزارش کی جائے گی کہ وہ ان نشستوں پر نہ بیٹھیں۔کو پیلے رنگ کی ٹیپ سے بند کردی

صفائی اور جراثیم سے پاک کرنے کی اضافہ شدہ کاروائیاں بدستور جاری رہیں گی۔ برامپٹن ٹرانزٹ نے تمام ٹھوس سطحوں،  
ہدف مقرر کیا ہوا ہے۔ جبکہ سہولت گاہوں گھنٹے کے بعد جراثیم سے پاک کرنے کا  48آپریٹر کے کمپارٹمنٹس اور سیٹوں کو ہر 

۔ مسافروں کی جائے گااور ٹرمینلز کی ٹھوس سطحوں کی صفائی اور جراثیم سے پاک کرنے کا کام روزانہ کی بنیاد پر کیا 
تھ الئیں حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ سفر کے لیے اپنی ذاتی جراثیم کش اشیاء مثالا ہینڈ سینیٹائزر یا تولیے وغیرہ اپنے سا

 اور اپنے ہاتھوں کو کثرت سے دھوئیں۔
 

خطرے پر گہری نظر رکھنے کے لیے سٹی آف برامپٹن اپنے شراکت داروں پیل پبلک ہیلتھ اور برامپٹن ایمرجینسی میژرز آفس 
مالحظہ  www.brampton.ca/covid19کے ساتھ قریبی طور پر اور مل جل کر کام کر رہا ہے۔ باقاعدہ اپ ڈیٹس کے لیے 

   کو فالو کریں۔@ bramptontransitپر  Twitterیا سروس اپ ڈیٹس کے لیے  bramptontransit.comکریں 
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https://www.brampton.ca/en/residents/transit/Pages/Home.aspx
https://www.brampton.ca/en/residents/transit/Pages/Home.aspx
http://www.brampton.ca/covid19
https://www.brampton.ca/en/residents/transit/Pages/Home.aspx


 

 

 

ہمارے ہر عمل کا مرکز   ۔کاروباروں کا گھر ہے 70,000لوگوں اور   650,000کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 
ی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا  عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوج

یاب ہو۔ ہمارے ساتھ کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کام
 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca پر مربوط ہوں۔ انسٹاگراماور  فیس بک، ٹوئٹر

 
         

 
 
 

 میڈیا کنٹیکٹ 

 مونیکا ڈوگال
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن
rampton.caMonika.Duggal@b |3426 -874-905 
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