
 
 

 

 

  رہی ہیں   اپریل سے مٔوثر ہو  4کے ردعمل میں برامپٹن ٹرانزٹ سروس میں تبدیلیاں  19-کوِوڈ

( کے ردعمل میں اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ برامپٹن ٹرانزٹ اپنی 19-کورونا وائرس )کوِوڈ – (2020اپریل  2برامپٹن آن )
اپریل سے شروع کرتے ہوئے درج ذیل ویکینڈ بس سروس کو تاحکم ثانی تبدیل کر دیا   4بحفاظت فراہم کر رہا ہے،  اپنی خدمات  کمیونٹی کو

 جائے گا۔ 

 درج ذیل روٹ متاثر ہوں گے۔  

 ہفتہ: 

 جمعہ کام کرنا جاری رکھے گی  -سروس منسوخ کر دی گئی ہے؛ پیر  –فادر ٹوبن  32 •
 جمعہ کام کرنا جاری رکھے گی  -ے؛ پیرسروس منسوخ کر دی گئی ہ  –پیٹر رابرٹسن  33  •
 جمعہ کام کرنا جاری رکھے گی   -سروس منسوخ کر دی گئی ہے؛ پیر –کنگنول  56 •
 منٹ کے بعد کر دیا گیا ہے  50شرح کو کم کر کے پورا دن ہر  –مک مرچے  52  •

 اتوار:  

 جمعہ کام کرنا جاری رکھے گی  -سروس منسوخ کر دی گئی ہے؛ پیر  –فادر ٹوبن  32 •
 جمعہ کام کرنا جاری رکھے گی   -سروس منسوخ کر دی گئی ہے؛ پیر –کنگنول  56 •
 منٹ کے بعد کر دیا گیا ہے  50شرح کو کم کر کے پورا دن ہر  –مک مرچے  52 •

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

 ہیں۔ ہتےرکھنا چا جاری 

،  سطحوںگھنٹے کے بعد تمام ٹھوس  48۔ برامپٹن ٹرانزٹ ہر  گا ہے رصفائی اور جراثیم سے پاک کرنے کا ایک اضافہ شدہ شیڈول زیر عمل 
گھنٹے کے بعد جراثیم سے پاک   24آپریٹر کمپارٹمنٹس اور سیٹوں کو جراثیم سے پاک کرنے کا ہدف رکھتا ہے۔ بسوں کو موجودہ طور پر ہر 

کی   مسافروںرہا ہے۔ ٹھوس سطحوں والی سہولت گاہوں اور ٹرمینلز کو روزانہ کی بنیادوں پر صاف اور جراثیم سے پاک کیا جاتا ہے۔  کیا جا
ساتھ رکھیں، مثالا ہینڈ سینیٹائزر یا وائپس اور اپنے ہاتھوں کو  اپنے حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ سفر کرتے ہوئے اپنا ذاتی جراثیم کش 

 دھوئیں۔ کثرت سے

سٹی آف برامپٹن خطروں پر نظر رکھنا جاری رکھنے کے لیے پیل پبلک ہیلتھ اور برامپٹن ایمرجینسی منیجمنٹ آفس میں اپنے شراکت داروں  
مالحظہ کریں  www.brampton.ca/covid19ے۔ باقاعدگی سے اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لیے ہ ے ساتھ قریبی طور پر کام کر رہا ک

کو فالو کریں۔ سواالت   @ bramptontransitپر جائیں یا ٹوئٹر پر   www.bramptontransit.comاور سروس اپ ڈیٹس کے لیے 
 پر بھیجے جا سکتے ہیں۔ 2999-874-905

 

 
 

 
-30- 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=TeZUXWpUv-2B6TCY38pVLo9hinI71bz3mLnEJCru5CxcPUNHsMlD8J9Pm6bkiOJVuSBxU8_tBpkP1cmQ6HYFd3TGVRGvZaKWI3ed1h1vz9xDZl7GV4ZLQG2-2B38Ly52wYkR7tvItzLTbk7h5ZIfpH7q0SNYsZNkyp-2B6zJbfmZGFPlcDTb7hrjHF2iPz5QCXan6huz6uLeEUBfPCdjumqDnn8V9L7RqzwwJkckVLgycxHx9lktdavK45GrV49mwxsXQE22rD0lcaL9Da5kmjh5b7SFdL3GvLxQ0q11cHiQRS9TFcNipI4WWpxFSXwwyI-2Fo1A-2BOar63wedGqzLrWigoH5d9FC82kvP-2BfwzcG8hqF4qHB9a9spMuinWYMnMLZ7RD08PsbQD2mPtlwN7FNVX8xYxOixk2i2SmvAtM7J41cwSuc7eozU-3D&data=02|01|gurvinder.a.singh@brampton.ca|8e67b96355494b4f142708d7d71e6555|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637214397862086558&sdata=hbtmr/rRsdyjTe66wyucPR5Dbv20hXRb5vbLykzYrB8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=TeZUXWpUv-2B6TCY38pVLo9sxjavERG9zkLhiDJRJfID-2Bp-2BZQh8COBOZ4oH2L5OTdX0ur1_tBpkP1cmQ6HYFd3TGVRGvZaKWI3ed1h1vz9xDZl7GV4ZLQG2-2B38Ly52wYkR7tvItzLTbk7h5ZIfpH7q0SNYsZNkyp-2B6zJbfmZGFPlcDTb7hrjHF2iPz5QCXan6huz6uLeEUBfPCdjumqDnn8V9L7RqzwwJkckVLgycxHx9lktdavK45GrV49mwxsXQE22rD0lcaL9Da5kmjh5b7SFdL3GmPAaRMgw3oUUmoAYLb7xerENSV7BwZ0TlFweAuu0PVTtdTQ3v-2Bx5GX7ZBzGSvPealwfuuDOImX1zst2YyB8HosSxB6nHs3pjB8bdo1JJqn5Iic8nEd-2BQapWKiCZhSas5JwykJpDq8I0ShQOuwBDAjs-3D&data=02|01|gurvinder.a.singh@brampton.ca|8e67b96355494b4f142708d7d71e6555|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637214397862086558&sdata=rX737RMR9BsrS3VJtFiXamih4mfp83cM2ZxPCm6Hx74=&reserved=0


 

 

ہمارے ہر کام کا مرکز نگاہ ہمارے  کاروباری اداروں کا گھر ہے۔ 70,000لوگوں اور  650,000کینیڈا کے تیز ترین ترقی کرنے والے ایک شہر کے طور  پر برامپٹن 
ختراع کے سفر میں قائدانہ حیثیت لوگ ہوتے ہیں۔ ہماری متنوع کمیونٹیاں ہمیں توانائی بخشتی ہیں، ہم سرمایہ کاری کو مرغوب کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی ا

اور  فیس بک، ٹوئٹرکرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ  رکھتے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام
 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca ۔پر مربوط ہوں انسٹاگرام

 
 

 
 

 
 
 

 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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