
 

 
 

 

 

 سمتبر سے برامپٹن ٹرانزٹ سروس میں الگو ہونے والی تبدیلیاں  7مورخہ 
 

سے تا حکم ثانی کچھ تبدیلیاں عمل میں الئی جا   2021ستمبر  7برامپٹن ٹرانزٹ کے درج ذیل روٹس میں  -( 2021اگست  20برامپٹن، 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 کرتا رہے۔ 

 میں تبدیلیاں  دوران ہفتہ کی کثرت زوم کوئین: 501 •
 بہتری النے کے لیے دوران ہفتہ، بروز ہفتہ اور اتوار کے دنوں کے ایڈجسٹ کردہ شیڈول۔ سروس پر اعتماد میں  زوم مین:  502 •
 میں تبدیلیاں  دوران ہفتہ کی کثرت زوم بوویرد: 505 •
• 511/511A :میں تبدیلیاں  دوران ہفتہ کی کثرت  زوم سٹیلیس 
 دنوں کے ایڈجسٹ کردہ شیڈول۔ سروس پر اعتماد میں بہتری النے کے لیے دوراِن ہفتہ اور اتوار کے   کوئین:  1 •
 میں تبدیلیاں  دوران ہفتہ کی کثرت مین:  2 •
• 3/3A :میں تبدیلیاں  دوران ہفتہ کی کثرت مک الفلن 
• 4/4A :سروس پر اعتماد میں بہتری النے کے لیے دوراِن ہفتہ کے ایڈجسٹ کردہ شیڈول اور  چنگواکوسی 
 اسکول کے اضافی ٹرپس کو بحال کر دیا گیا ہے  •
• 5/5A  سروس پر اعتماد میں بہتری النے کے لیے دوراِن ہفتہ کے ایڈجسٹ کردہ شیڈول۔  :بوویرد 
• 7/7A  :سروس پر اعتماد میں بہتری النے کے لیے دوران ہفتہ، بروز ہفتہ اور اتوار کے دنوں کے ایڈجسٹ کردہ شیڈول   کینیڈی

 اور اسکول کے شام کے اضافی ٹرپس کو بحال کر دیا گیا ہے 
تماد میں بہتری النے کے لیے دوران ہفتہ کے ایڈجسٹ کردہ شیڈول اور اسکول کے شام کے اضافی ٹرپس  سروس پر اع ووڈین:  9 •

 کو بحال کر دیا گیا ہے 
• 11/11A  :سروس پر اعتماد میں بہتری النے کے لیے دوران ہفتہ، بروز ہفتہ اور اتوار کے دنوں کے ایڈجسٹ کردہ   سٹیلیس

 شیڈول۔ 
 میں تبدیلیاں  دوران ہفتہ کی کثرت گرینوبل: 12 •
 میں تبدیلیاں  دوران ہفتہ کی کثرت ایوون ڈیل: 13 •
• 14/14A  :میں تبدیلیاں دوران ہفتہ کی کثرت ٹوربریم 
• 15/ 15A  :میں تبدیلیاں دوران ہفتہ کی کثرت برامیال 
 میں تبدیلیاں  دوران ہفتہ کی کثرت سأوتھ گیٹ:  16 •
 میں تبدیلیاں  دوران ہفتہ کی کثرت  ہوڈین: 17 •
 میں تبدیلیاں  دوران ہفتہ کی کثرت فرن فارسٹ:  19 •
 میں تبدیلیاں  دوران ہفتہ کی کثرت سینڈل ووڈ:  23 •
 سروس پر اعتماد میں بہتری النے کے لیے ہفتہ اور اتوار کے دنوں کے ایڈجسٹ کردہ شیڈول۔  ایئرپورٹ روڈ:  30 •
 دوران ہفتہ اور بروز ہفتہ کی کثرت میں تبدیلیاں  مک وین:  31 •
سروس پر اعتماد میں بہتری النے کے لیے دوران ہفتہ کے ایڈجسٹ کردہ شیڈول اور اسکول کے اضافی ٹرپس کو   بن: فادر ٹو 32 •

 بحال کر دیا گیا ہے 
 میں تبدیلیاں  دوران ہفتہ کی کثرت پیٹر رابنسن: 33 •
• 50/ 50A:  میں تبدیلیاں  دوران ہفتہ کی کثرت 
 ے لیے دوراِن ہفتہ اور بروز ہفتہ کے ایڈجسٹ کردہ شیڈول۔ سروس پر اعتماد میں بہتری النے ک  کأونٹی کورٹ: 54 •
سروس پر اعتماد میں بہتری النے کے لیے دوران ہفتہ کے ایڈجسٹ کردہ شیڈول اور اسکول کے شام کے   ایلبرن مارکیل: 55 •

 اضافی ٹرپس کو بحال کر دیا گیا ہے 
ایڈجسٹ کردہ شیڈول اور اسکول کے اضافی ٹرپس کو    سروس پر اعتماد میں بہتری النے کے لیے دوران ہفتہ کے شیرولیس: 57 •

 بحال کر دیا گیا ہے 
• 199 UTM :بحال کر دی گئی ہے  دوران ہفتہ کی سروس ایکسپریس 
 میں تبدیلیاں  دوران ہفتہ کی سروس  آئی رائیڈ سکول اسپیشلز: 200-217 •

ستمبر کو لیبر ڈے کے موقع پر برامپٹن ٹرانزٹ اتوار/چھٹی کے دن کی سروس فراہم کرے گی، جبکہ کچھ منسوخ شدہ    6بروز پیر مورخہ 
 روٹس پھر بھی مٔوثر رہیں گے۔ لیبر ڈے کے موقع پر ٹرمینلز پر موجود کسٹمر سروس کأونٹرز بند رہیں گے۔

 
 ل کر دیا جائے گا۔ ستمبر سے بحا 7وقف شدہ سیکنڈری اسکول روٹس کو بروز منگل،  



 

 

 
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۔ مزید معلومات کے لیے، مالحظہ   9تا رات  6اوقات کار صبح 
 پر کال کریں۔  905.874.2999یا کال سنٹر کو transit.comwww.brampton کریں

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

ٹھوڑے  ٹرمینلز اور بسوں کے اندر ماسک پہننا الزمی ہیں، ماسک موزوں طور پر پہننے چاہیں اور ہر وقت آپ کی ناک، منہ اور  •
 پر موجود ہوں۔ 

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

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

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

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

 کام روزانہ کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ 
 

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

پر جائیں یا سروس اپ   www.bramptontransit.com یا www.brampton.ca/COVID19 باقاعدہ اپ ڈیٹس کے لیے مالحظہ کریں
فالو کریں۔ کسی قسم کے سواالت برامپٹن ٹرانزٹ کے کنٹیکٹ سنٹر سے     bramptontransit@  پر بذریعہڈیٹس کے لیے ہمیں ٹوئٹر 

 پر پوچھے جا سکتے ہیں۔ 905.874.2999
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 کنٹیکٹمیڈیا 

 پرابجوت کینتھ 
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ 

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن

Prabhjot.Kainth@brampton.ca |3426 -874-905 
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