
 

 
 

 

 

 اپریل سے الگو ہونے والی تبدیلیاں 25برامپٹن ٹرانزٹ سروس میں 

سے، برامپٹن ٹرانزٹ سروس میں کچھ تبدیلیاں الئی جا رہی ہیں   2022اپریل  25بروز پیر  – (2022اپریل  14برامپٹن، آن )
 تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ہمارا ٹرانزٹ سسٹم لوگوں کو مٔوثر طریقے سے شہر میں ان کی منازل تک پہنچاتا رہے۔ 

 ر یں گے: درج ذیل روٹس پر سروس کو دوبارہ بحال کیا جا رہا ہے اور یہ سروس کی ترمیم شدہ سطحوں پر کام ک

 گرینوبل 12 •
 سأوتھ گیٹ  16 •
 ہوڈین 17 •
 فرن فارسٹ 19 •
 گارڈن بروک 36 •

 کیا جا رہا ہے: درج ذیل روٹس پر سروس کو مکمل طور پر بحال 

 جیمز پوٹر  6 •
 سأوتھ انڈسٹریل 10 •
 ایسٹ انڈسٹریل 20 •
 مأونٹ پلیزنٹ 26 •
 ایلبرن مارکیل  27 •
 سینڈل ووڈ  23 •
• 29/29A ولیمز 
 ک وین یم 31 •
 فادر ٹوبن  32 •
 کالرک وے  35 •
 رے السن  53 •
 شیرولیس 57 •
 مسی ساگا روڈ  60 •

 درج ذیل روٹس تاحکم ثانی منسوخ رہیں گے )بشمول دوران ہفتہ اور اختتام ہفتہ(: 

• 501A/501C ( 501زوم کوئین )اب بھی چلتا رہے گا 
 زوم کوئین ویسٹ  561 •
• 18B   چلتا رہے گا(  ِڈکسی  18)تاہم،ِڈکسی 
 ہرٹ لیک 21 •
 فنانشل ڈرائیو 58 •
 سینئرز شاپر  65 •
 گوبرامیال  92 •
 چنگواکوسی ایکسپریس 104 •
 ِڈکسی ایکسپریس 185 •

 ۔یہاں کلک کریں نظام االوقات کی مکمل تبدیلیوں اور روٹ کے بارے میں معلومات کے لیے

https://www.brampton.ca/EN/residents/transit/plan-your-trip/Pages/Service-Changes.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/transit/plan-your-trip/Pages/Service-Changes.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/transit/plan-your-trip/Pages/Service-Changes.aspx


 

 

 پر کال کریں۔  905.874.2999اپنے اگلے سفر کا منصوبہ بنانے کے لیے، برامپٹن ٹرانزٹ کانٹیکٹ سنٹر کو 

تعداد پر نظر رکھی جا رہی ہے اور اس کے مطابق برامپٹن ٹرانزٹ جلد از جلد مزید خدمات وسائل کی دستیابی اور سواریوں کی 
 کو بھی بحال کرے گا۔ 

 مسافروں کو یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ وہ محفوظ رہیں اور ٹرانزٹ ٹرمینلز پر دوسروں کی حفاظت میں مدد کریں:

 منہ، ٹھوڑی اور ناک کو ڈھانپ کر رکھیں۔ہر وقت ماسک کو موزوں طور پر پہنے رکھیں اور اپنے  •
 اپنے پاس ہینڈ سینیٹائزر رکھیں اور اپنے ہاتھوں کو کثرت سے دھوئیں۔ •
 جہاں تک ممکن ہو سکے جسمانی دوری کا خیال رکھیں۔  •

  

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

 مالحظہ کریں۔ www.brampton.ca/COVID19 ہے۔ مطلع رہیں اور باقاعدہ اپ ڈیٹس کے لیے

ٹویٹر پر فالو  bramptontransit@ مالحظہ کریں یا ہمیں بذریعہ www.bramptontransit.com سروس اپ ڈیٹس کے لیے
 پر پوچھے جا سکتے ہیں۔ 905.874.2999کریں۔ کسی قسم کے سواالت برامپٹن ٹرانزٹ کے کنٹیکٹ سنٹر سے 
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 میڈیا کنٹیکٹ 

 آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا سٹی 
multiculturalmedia@brampton.ca 
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