
 
 

 

 

جوالئی سے الئی جانے والی  تبدیلیاں   27کرونا وائرس کی وباء کے ردعمل میں برامپٹن ٹرانزٹ سروس میں 
 اور سینئر آئی ڈی کارڈز کی درخواست کا نیا آن الئن طریقہ کار 

  
سٹی کے دوبارہ کھلنے اور بحالی کے منصوبے کے حصے کے طور پر، بس سروس میں بروز پیر،  –  ( 2020جوالئی  21برامپٹن، آن )

 ئیں گی۔جوالئی سے تاحکم ثانی درج ذیل تبدیلیاں الئی جا 27
 

 سروس میں تبدیلیاں 
 

جوالئی سے شروع کرتے ہوئے فعال ہوں گے، تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہمارا   27برامپٹن ٹرانزٹ کے درج ذیل روٹس 
 ٹرانزٹ سسٹم لوگوں کو شہر میں زیادہ مٔوثر طور پر نقل و حمل فراہم کر سکے۔ 

 

 زوم کوئین 501  •

 زوم مین  502  •

• 511/511A  زوم سٹیلز 

• 1/1A کوئین 

 مین 2 •

 مک الفنلن 3 •

• 4/4A  چنگواکوسی 

•  5/5A  بوویرد 

 جیمز پوٹر  6 •

•  7/7A  کینیڈی 

 سنٹر  8  •

 ووڈین 9  •

 سأوتھ انڈسٹریل  10 •

• 11/11A  سٹیلز 

• 14/14A  ٹوربریم 

 برامیال 15  •

 ڈگزی  18 •

•  20A  ایسٹ انڈسٹریل 

 سینڈل ووڈ  23  •

 مأونٹ پلیزنٹ 26 •

 ولیمز پارک وے  29 •

 ایئرپورٹ روڈ  30  •

 مک وین 31 •

 کالرک وے  35 •

 گور روڈ  50  •

 ہیئر فورڈ  51 •

 میک مرچی  52 •

 رے سن  53  •

 کنگ نول  56 •

 شیرولیس  57 •

 مسیساگا  60 •



 

 

 پیئرسن ایئرپورٹ ایکسپریس  115  •
 

 مالحظہ کریں۔ www.bramptontransit.comموجودہ طور پر چلنے والے روٹس اور ان کے شیڈول کی فہرست دیکھنے کے لیے  
 

ہوں گے۔   9تا رات  6براہ کرم یاد رکھیں کہ برامیال، برامپٹن گیٹ وے اور ڈأون ٹأون ٹرمینلز میں ٹرمینل کی عمارت کے اوقات کار صبح 
ٹرنٹی کامنز ٹرمینل بدستور بند رہے گا۔ ٹرمینلز کے کسٹمر سروس اوقات کار کے بارے میں جاننے کے لیے، براہ کرم  

www.bramptontransit.com    مالحظہ کریں 
 

 سینئر آئی ڈی کارڈز کے لیے درخواست دینے کا نیا آن الئن طریقہ کار 
 
بزرگ افراد اب برامپٹن ٹرانزٹ کے نئے سینئر آئی ڈی کارڈ کے لیے آن الئن طریقے سے درخواست دے سکتے ہیں۔ درخواست دہندگان سے  

انے کے لیے اپنی عمر کا  پر موجود آن الئن فارم مکمل کریں اور کارڈ پر لگ www.bramptontransit.comگزارش کی جاتی ہے کہ وہ 
ثبوت، برامپٹن کا رہائشی ہونے کا ثبوت اور تصویر بھی ضرور منسلک کریں۔ اس کے بعد کارڈ درخواست دہندہ کو بذریعہ ڈاک بھیج دیا  

 جائے گا۔ 
 

نی اپنے منسوخ شدہ کارڈز  تمام فعال سینئر آئی ڈی کارڈز کی مدت اختتام کو غیر معینہ عرصے تک ختم کر دیا گیا ہے۔ بزرگ افراد تاحکم ثا 
 بھی استعمال کر سکتے ہیں۔

 
بادل کارڈ  اگر بزرگ افراد سے اپنا برامپٹن ٹرانزٹ سینئر آئی ڈی کارڈ گم ہو گیا ہو اور انہیں متبادل کارڈ چاہیے ہو، تو وہ مزید ہدایات اور مت 

پر رابطہ کر   16253 ایکسٹینشن 2750-874-905بنوانے کے طریقے کے بارے میں معلومات کے لیے سینئر کارڈ پروگرام کے ساتھ 
 سکتے ہیں۔

 
 کے لیے حفاظتی اقدامات 19-کوِوڈ

 
صفائی اور جراثیم سے پاک کرنے کی اضافہ شدہ کاروائیاں بدستور جاری رہیں گی۔ برامپٹن ٹرانزٹ نے تمام ٹھوس سطحوں، آپریٹر کے  

  24اک کرنے کا ہدف مقرر کیا ہوا ہے۔ زیادہ تر بسوں کو موجودہ طور پر ہر گھنٹے کے بعد جراثیم سے پ   48کمپارٹمنٹس اور سیٹوں کو ہر 
گھنٹے کے بعد جراثیم سے پاک کیا جا رہا ہے۔ جبکہ سہولت گاہوں اور ٹرمینلز کی ٹھوس سطحوں کی صفائی اور جراثیم سے پاک کرنے کا  

 کام روزانہ کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ 
 

پر زور دیتا ہے کہ وہ ٹرمینلز اور بس اسٹاپس اور یہاں تک کہ ماسک پہنتے ہوئے بھی جتنی ممکن ہو جسمانی فاصلہ بندی   مسافروںسٹی 
ر یا  برقرار رکھیں۔ سواریوں کو اس بات کی بھی یادد دہانی کروائی جاتی ہے کہ وہ سفر کرتے ہوئے اپنی ذاتی جراثیم کش، مثالا ہینڈ سینیٹائز

  19-رکھیں، کثرت سے اپنے ہاتھ دھوئیں اور اپنی کہنی میں کھانسیں یا چھینکیں۔ اگر آپ بیمار ہوں، تو قریبی ترین کوِوڈ ساتھ   اپنے وائپس
 اسیسمنٹ سائیٹ پر ٹیسٹ کروائیں اور پبلک ہیلتھ کی ہدایات پر عمل کریں۔

 
کہ بسوں اور ٹرمینلز پر نان میڈیکل ماسک الزمی ہیں۔ پیل پبلک ہیلتھ کی جانب سے ہدایت کے ساتھ، مسافروں کو یاددہانی کروائی جاتی ہے 

خطرے پر گہری نظر رکھنے کے لیے سٹی آف برامپٹن اپنے شراکت داروں پیل پبلک ہیلتھ اور برامپٹن ایمرجینسی منیجمنٹ آفس کے ساتھ  
 قریبی طور پر اور مل جل کر کام کر رہا ہے۔ 

 
مالحظہ کریں اور سروس اپ ڈیٹس کے لیے   www.brampton.ca/covid19باقاعدہ اپ ڈیٹس کے لیے  

www.bramptontransit.com  پر جائیں یاTwitter  پرbramptontransit@   کو فالو کریں۔ کسی قسم کے سواالت برامپٹن ٹرانزٹ
 پر پوچھے جا سکتے ہیں۔ 905.874.2999کے کنٹیکٹ سنٹر سے 
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 میڈیا کنٹیکٹ

 مونیکا ڈوگال 
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ 

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن

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

 

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

