
 
 

 

 

مارچ سے مٔوثر ہونے   31تبدیلیاں   کی جانے والی  کے ردعمل میں برامپٹن ٹرانزٹ سروس میں 19-کوِوڈ
 ئیں گی جا

 
( کے ردعمل میں اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ برامپٹن ٹرانزٹ اپنی  19-کورونا وائرس )کوِوڈ  – ( 2020مارچ  30برامپٹن آن )

 گی۔ عمل میں الئی جائیںمارچ سے شروع کرتے ہوئے بس سروس میں درج ذیل تبدیلیاں  31کمیونٹی کو بحفاظت خدمات فراہم کر رہا ہے، 
 

( کی رش کے  7تا شام  3)دن  دن کے اوقات ( اور 9تا  6)صبح  کے اوقات  حکم ثانی درج ذیل روٹ صبح تا الگو ہونے کے بعدکل سے  
کی  بجے کے بعد  7کی خدمات اور معمول کے مطابق شام تک دن  3سے دن  9تقریبًا صبح  مگر ۔ کی جائے گیاوقات کی سروس نہیں فراہم 

 ۔ کی فراہمی جاری رہے گیی خدمات شام ک
 

 گرینوبل 12 •

 ایون ڈیل  13 •

 سأوتھ گیٹ  16 •

 ہأوڈن 17 •

 ن فورسٹ فر 19 •

 فادر ٹوبن 32 •

 پیٹر رابرٹسن 33 •

 کنگ نول  56 •
 

ان تبدیلیوں کا اطالق اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ ان میں سے کچھ اضافی وسائل کو برامپٹن ٹرانزٹ کے زیادہ مصروف تر روٹس پر منتقل 
ممکن بنانے کے لیے بسوں میں سواریوں کو آدھی سیٹوں کی گنجائش تک محدود  کیا جا سکے، کیونکہ ہم جسمانی فاصلہ بندی کے عمل کو 

 ہیں۔ رکھے ہوئے  کرنا جاری 
 

، سطحوںگھنٹے کے بعد تمام ٹھوس    48صفائی اور جراثیم سے پاک کرنے کا ایک اضافہ شدہ شیڈول زیر عمل ہے۔ برامپٹن ٹرانزٹ ہر 
آپریٹر کمپارٹمنٹس اور سیٹوں کو جراثیم سے پاک کرنے کا ہدف رکھتا ہے۔ ٹھوس جگہوں والی سہولت گاہوں اور ٹرمینلز کو روزانہ کی  

  کوئی اپنا اپنے پاس  کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ سفر کرتے ہوئے مسافروں بنیادوں پر صاف اور جراثیم سے پاک کیا جائے گا۔ 
 رکھیں، مثاًل ہینڈ سینیٹائزر یا وائپس اور اپنے ہاتھوں کو کثرت سے دھوئیں۔ ذاتی جراثیم کش 

 
سٹی آف برامپٹن خطروں پر نظر رکھنا جاری رکھنے کے لیے پیل پبلک ہیلتھ اور برامپٹن ایمرجینسی منیجمنٹ آفس میں اپنے شراکت داروں   

مالحظہ   www.brampton.ca/covid19حاصل کرنے کے لیے طور پر کام کر رہا ہے۔ باقاعدگی سے اپ ڈیٹس  قربت میںکے ساتھ  
کو فالو کریں۔    bramptontransit@پر جائیں یا ٹوئٹر پر  www.bramptontransit.comکریں اور سروس اپ ڈیٹس کے لیے 

 پر بھیجے جا سکتے ہیں۔ 905-748-2999سواالت 
-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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