
 

 

 سے الگو ہونے والی تبدیلیاں 2021اپریل  26برامپٹن ٹرانزٹ سروس میں 

سے تا حکم ثانی کچھ تبدیلیاں عمل میں الئی جا   2021اپریل  26برامپٹن ٹرانزٹ کے درج ذیل روٹس میں   -(  2021اپریل  12برامپٹن، آن )
 : رہی ہیں، تاکہ اس 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 اور بروز ہفتہ کے شیڈول  زوم بوویرد: 505 •
 اتوار کے شیڈول  کوئین:  1 •
• 3/3A :دوران ہفتہ، بروز ہفتہ اور اتوار کے شیڈول  مک الفلن 
• 5/5A :دوران ہفتہ، بروز ہفتہ اور اتوار کے شیڈول  بوویرد 
 دوران ہفتہ کے شیڈول  جیمز پوٹر:  6 •
 دوران ہفتہ، بروز ہفتہ اور اتوار کے شیڈول  ووڈین:  9 •
 دوران ہفتہ کے شیڈول  ڈکسی:  18 •
 دوران ہفتہ کے شیڈول  فرن فارسٹ:  19 •
 دوران ہفتہ اور بروز ہفتہ کے ایڈجسٹ شدہ  شیڈول  مأونٹ پلیزنٹ: 26 •
بجے کے روٹ کی روانگی کو   11روابط میں بہتری النے کے لیے برامپٹن گیٹ وے ٹرمینل سے دوران ہفتہ رات  ہیئر فورڈ: 51 •

 پر رکھ دیا گیا ہے  11:09رات 
 دوران ہفتہ، بروز ہفتہ اور اتوار کے شیڈول  کأونٹی کورٹ: 54 •

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۔ www.bramptontransit.comکے لیے، براہ کرم 

 اپنی کمیونٹی کو محفوظ رکھنے کے لیے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہو گا۔ براہ کرم یاد رکھیں:

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

 چاہیے۔
 بیشک اگر آپ نے ماسک بھی پہن رکھا ہو، ٹرمینلز اور بس اسٹاپس پر جسمانی فاصلہ بندی کا خیال رکھیں۔  •
 جراثیم کش اشیاء مثالا ہینڈ سینیٹائزر یا تولیے وغیرہ اپنے ساتھ الئیں اور اپنے ہاتھوں کو کثرت سے دھوئیں۔ سفر کے لیے اپنی ذاتی •
اسیسمنٹ سائیٹ پر ٹیسٹ کروائیں   19-اگر آپ بیمار ہیں، تو براہ کرم ٹرانزٹ پر سفر کرنے سے گریز کریں۔ اپنے قریب ترین کوِوڈ •

 ں۔ اور پبلک ہیلتھ کی ہدایات پر عمل کری 

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

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

 کے ڈیٹس اپ  سروس  یا www.bramptontransit.com کریں مالحظہ www.brampton.ca/COVID19 باقاعدہ اپ ڈیٹس کے لیے
پر   905.874.2999کٹ سنٹر سے کسی قسم کے سواالت برامپٹن ٹرانزٹ کے کنٹی  .کریں فالو پر ٹوئٹر کو bramptontransit@ لیے

 پوچھے جا سکتے ہیں۔

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.bramptontransit.com/&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|ca0f863c69694388a5a108d8fdc5f939|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637538374725089891|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=aM+MPNtW7CVMYxFcTRzJNZzcj0bfk1apx6HK/qMJLCk=&reserved=0
http://www.brampton.ca/COVID19
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.bramptontransit.com/&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|ca0f863c69694388a5a108d8fdc5f939|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637538374725099886|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=BvjNPf3wmrkUb8iV2DquretDBK/yS/+1FZWM6apY1p0=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/BramptonTransit&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|ca0f863c69694388a5a108d8fdc5f939|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637538374725109881|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=L5jaumt2WKSG73YDehEIfhgn0KG1EsJoC2by1F/gUSs=&reserved=0


 

 

 

-30- 

 

 
 
 
 
 

 

 میڈیا کنٹیکٹ

 مونیکا ڈوگال 
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ 

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن

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