
 
 

 

 

 سے الگو ہونے والی تبدیلیاں  2021مارچ   1برامپٹن ٹرانزٹ سروس میں 
  

سے تبدیلیاں عمل میں الئی جا رہی ہیں، تاکہ اس   2021مارچ  1برامپٹن ٹرانزٹ کے درج ذیل روٹس میں  -(  2021فروری 18برامپٹن، آن )
 بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہمارا ٹرانزٹ سسٹم لوگوں کو شہر میں زیادہ مٔوثر طور پر نقل و حمل فراہم کر رہا ہے۔ 

 

 دوران ہفتہ، بروز ہفتہ اور اتوار کے شیڈول  – مین  2 •

 دوران ہفتہ اور بروز ہفتہ کے شیڈول  – جیمز پوٹر 6 •

 دوران ہفتہ کے شیڈول  – سٹیلیس  11 •

 دوران ہفتہ کے شیڈول  – گرینوبل  12 •

• 15/15A دوران ہفتہ کے شیڈول  –  برامیال 

 دوران ہفتہ کے شیڈول  – سأوتھ گیٹ 16 •

 دوران ہفتہ کے شیڈول  – وینکرک 24 •

 دوران ہفتہ کے شیڈول  – ایڈن بروک  25 •

• 29/29A   دوران ہفتہ، بروز ہفتہ اور اتوار کے شیڈول  –ولیمز 
 

برامیال، برامپٹن گیٹ وے اور ڈأون ٹأون ٹرمینلز میں ٹرمینل کی عمارت کے   براہ کرم سفر سے پہلے روٹس کے شیڈول مالحظہ کر لیں۔ 
ہوں گے۔ ٹرنٹی کامنز ٹرمینل بدستور بند رہے گا۔ ٹرمینلز کے کسٹمر سروس اوقات کار کے بارے میں جاننے  9تا رات  6اوقات کار صبح 

مالحظہ کریں۔ اپنی کمیونٹی کو محفوظ رکھنے کے لیے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا   www.bramptontransit.comکے لیے، براہ کرم 
 ہو گا۔ براہ کرم یاد رکھیں: 

استثٰنی بشمول بیماریوں کی وجہ سے نہ پہن   -ٹرمینلز اور بسوں پر چہرے ڈھانپنے کی اشیاء یا نان میڈیکل ماسک پہننا الزمی ہیں   •
بھی استثٰنی حاصل ہوں گے۔ چہرے ڈھانپنے کی اشیاء کو آپ کی ناک، منہ اور ٹھوڑی کو ہر وقت ڈھانپ کر رکھنا   سکنے پر

 چاہیے۔

 بیشک اگر آپ نے ماسک بھی پہن رکھا ہو، ٹرمینلز اور بس اسٹاپس پر جسمانی فاصلہ بندی کا خیال رکھیں۔  •

ٹائزر یا تولیے وغیرہ اپنے ساتھ الئیں اور اپنے ہاتھوں کو کثرت سے  سفر کے لیے اپنی ذاتی جراثیم کش اشیاء مثالا ہینڈ سینی  •
 دھوئیں۔ 

اسیسمنٹ سائیٹ پر ٹیسٹ کروائیں   19-اگر آپ بیمار ہیں، تو براہ کرم ٹرانزٹ پر سفر کرنے سے گریز کریں۔ اپنے قریب ترین کوِوڈ •
 اور پبلک ہیلتھ کی ہدایات پر عمل کریں۔ 

 
 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  
  24ر ہر گھنٹے کے بعد جراثیم سے پاک کرنے کا ہدف مقرر کیا ہوا ہے۔ زیادہ تر بسوں کو موجودہ طور 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۔ 

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

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  ٹوئٹرپر جائیں یا@bramptontransit   کو فالو کریں۔ کسی قسم کے سواالت برامپٹن ٹرانزٹ کے
 پر پوچھے جا سکتے ہیں۔ 905.874.2999کنٹیکٹ سنٹر سے 
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http://www.bramptontransit.com/
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 میڈیا کنٹیکٹس 

 مونیکا ڈوگال 
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ 

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن

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