
 

 
 

 

 

 جنوری سے برامپٹن ٹرانزٹ سروس میں الگو ہونے والی تبدیلیاں  17مورخہ 

  17کی وجہ سے عملے کی کمی اور سواروں کی تعداد میں کمی کی وجہ سے،  19-کووڈ – (2022جنوری  12برامپٹن، آن )
سے برامپٹن ٹرانزٹ اپنی سروس میں عارضی طور پر کچھ روٹس پر سروس کو منسوخ اور کچھ میں کمی کرے  2022جنوری 

گا تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ہمارا ٹرانزٹ سسٹم لوگوں کو محفوظ طریقے سے شہر کے ارد گرد منتقل کرنا جاری رکھ  
 سکے۔

  دوران ہفتہ اور اختتام ہفتہ(:  وہ روٹ جو تاحکم ثانی منسوخ کر دیے جائیں گے )بشمول

• 501A/C ( 501زوم کوئین  )چلتا رہے گا 
• 511C ( 511/511زون سٹیلیسA  )چلتے رہیں گے 
 زوم کوئین ویسٹ  561 •
 ایوون ڈیل  13 •
• 18B ( 18ڈکسی  )ڈکسی چلتا رہے گا 
 ہرٹ لیک  21 •
 ایڈن بروک  25 •
 رابرٹ پارکنسن 27 •
 وینلیس  28 •
 پیٹر رابرٹ سن 33 •
 گارڈن بروک  36 •
 سنٹرل انڈسٹریل  40 •
 ایلبرن مارکیل 55 •
 فنانشل ڈرائیو  58 •
 سینئرز شاپر  65 •
 مے فیلڈ ویسٹ  81 •
 GOبرامیال  92 •
 چنگواکوسی ایکسپریس  104 •
 ِڈکسی ایکسپریس  185 •
• 199 UTM ایکسپریس 
 217-200سکول سپیشل روٹس  •

 ( بحال کر دیا جائے گا 217-200سپیشل )نوٹ: اگر طلباء کی سکول میں کالسیں شروع ہو جاتی ہیں، تو سکول   

 بجے کے بعد(  7:00شام کی سروس منسوخ کر دی جائے گی )تقریباً شام 

 گرینوبل 12 •
 سأوتھ گیٹ  16 •
 مأونٹ پلیزنٹ 26 •

 ہفتہ کے دن کی سروس منسوخ ہو گی

 گرینوبل 12 •
 سأوتھ گیٹ  16 •
 ہوڈین 17 •
 فاریسٹ ن فر 19 •



 

 

 شیڈول میں تبدیلیاں اور کثرت میں کمی: 

 زوم کوئین  501 •
o 10  منٹ سروس برامیال ٹرمینل بجانب مشرق 

 زوم بوویرد  505 •
o  منٹ کر دیا جائے گا  20رش کے اوقات کی کثرت کو کم کر کے 

• 511C  زوم سٹیلز 
o 511C  511/511بجانب شیریڈن کالج منسوخ کر دی جائے گی؛A  چلتے رہیں گے 

 مین  2 •
o  منٹ کر دی جائے گی  30دوران ہفتہ کے رش کے اوقات اور ِمڈ ڈے سروس کی کثرت 

• 3/3A  مک الفلن 
o   منٹ کر دی جائے گی 15دوران ہفتہ کے رش کے اوقات کی کثرت 

• 4/4A  چنگواکوسی 
o  دوران ہفتہ کے شیڈول میں رد و بدل 

• 5/5A  بوویرد 
o  دوران ہفتہ کے شیڈول میں رد و بدل 

• 7/7A  کینیڈی 
o کے شیڈول میں رد و بدل  دوران ہفتہ 

 ووڈین  9 •
o  دوران ہفتہ کے شیڈول میں رد و بدل 

 گرینوبل  12 •
o  صرف دوران ہفتہ کی سروس 

 برامیل  15 •
o  15منٹ کر دی جائے گی؛  15دوران ہفتہ کے رش کے اوقات کی کثرتA  ِمڈ ڈے سروس منسوخ ہو گی 

 سأوتھ گیٹ  16 •
o  صرف دوران ہفتہ کی سروس 

 ہوڈین  17 •
o  ہفتہ کی سروس صرف دوران 

 فرن فارسٹ  19 •
o  صرف دوران ہفتہ کی سروس 

 سینڈل ووڈ  23 •
o  منٹ کر دیا جائے گا  20رش کے اوقات کی کثرت کو کم کر کے 

• 29/29A   ولیمز 
o  دوران ہفتہ کے شیڈول میں رد و بدل 

 فادر ٹوبن  32 •
o  دوران ہفتہ کے شیڈول میں رد و بدل 

• 50/ 5A  گور روڈ 
o  دوران ہفتہ کے شیڈول میں رد و بدل 

 مسی ساگا روڈ  60 •
o  منٹ کر دی جائے گی؛ ِمڈ ڈے سروس منسوخ ہو گی  70رش کے اوقات کی کثرت 

 پر کال کریں 905.874.2999یکٹ سینٹر کو ا منصوبہ بنانے کے لیے ہمارے کنٹ اپنے اگلے سفر ک
 
 

 
برامپٹن ٹرانزٹ جلد از جلد تمام سروسز کو  وسائل کی دستیابی اور سواریوں کی نگرانی جاری رہے گی اور صورت حال بہتر ہونے پر، 

 بحال کر دے گا۔ 



 

 
 

 

 

 رہائشیوں کو یاددہانی کرائی جاتی ہے کہ وہ محفوظ رہیں اور دوسروں کے تحفظ کے لیے بھی درج ذیل اقدامات کریں: 

 ہر وقت ماسک کو موزوں طور پر پہنے رکھیں اور اپنے منہ، ٹھوڑی اور ناک کو ڈھانپ کر رکھیں۔ •
 نڈ سینیٹائزر رکھیں اور اپنے ہاتھوں کو کثرت سے دھوئیں۔ اپنے پاس ہی  •
 جسمانی دوری کا خیال رکھیں۔ •

ہمارے مسافروں اور عملہ کا تحفظ ہماری اّولین ترجیح ہے۔ خطرے پر گہری نظر رکھنے کے لیے سٹی آف برامپٹن اپنے شراکت داروں پیل  
 نٹ آفس کے ساتھ قریبی طور پر اور مل جل کر کام کر رہا ہے۔ پبلک ہیلتھ، حکومِت اونٹیریو اور برامپٹن ایمرجینسی منیجم

 فالو  یا www.bramptontransit.com مالحظہ کریں www.brampton.ca/COVID19 باقاعدہ اپ ڈیٹس کے لیے 
کریں۔ کسی قسم کے سواالت برامپٹن ٹرانزٹ کے کنٹیکٹ سنٹر  فالو لیے کے ڈیٹس اپ  سروس  پر ٹوئٹر ہمیں bramptontransit@ کریں
 پر پوچھے جا سکتے ہیں۔ 74.2999905.8سے 
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 میڈیا کنٹیکٹ 

 پرابجوت کینتھ 
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ 

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن
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