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Thành Phố thông báo tuyến Züm mới nối giữa Brampton và Sân Bay Quốc 
Tế Toronto Pearson 

BRAMPTON, ONTARIO (ngày 3 tháng 3 năm 2020) – Thành Phố Brampton rất vui mừng được thông 
báo tuyến xe buýt nhanh mới nối trực tiếp từ Brampton đến Sân Bay Quốc Tế Toronto Pearson. Tuyến 
505 Züm Bovaird sẽ được mở rộng đến sân bay và dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động vào Mùa Thu Năm 
2020. 

Hội Đồng Thành Phố Brampton nhất trí phê duyệt tuyến mới này như là một phần của Ngân Sách Năm 
2020 của Thành Phố. Việc mở rộng này sẽ cải thiện khả năng kết nối khu vực, mang lại sự tiện lợi hơn 
cho cư dân đang làm việc hoặc di chuyển từ Toronto Pearson, và tăng cường hơn nữa kết nối từ 
Brampton đến Hành Lang Đổi Mới.  

Sân bay Pearson là một nơi rộng lớn và phức tạp, với hơn 400 công ty thuê khoảng 50.000 người; 
10.000 trong số đó sống ở Brampton. Pearson có Khu Vực Lao Động Sân Bay (Airport Employment 
Zone), bao gồm các khu vực của Brampton, Mississauga và Etobicoke, và là khu vực lao động lớn thứ 
hai ở Canada với hơn 300.000 việc làm. 

Cơ Quan Sân Bay Đại Toronto (Greater Toronto Airports Authority, GTAA) hoan nghênh tuyến mới 
này, vì nghiên cứu đã chỉ ra rằng có những lợi ích đáng kể từ việc cải thiện kết nối xe buýt trực tiếp 
giữa Brampton và sân bay. Mở rộng tuyến 505 Züm Bovaird có thể tăng gấp đôi số nhân viên sân bay 
sống ở Brampton hiện đang sử dụng phương tiện công cộng. 

Tại Toronto Pearson, người sử dụng hệ thống giao thông của Brampton có thể kết nối với mạng lưới 
giao thông khu vực khác bao gồm UP Express, sáu tuyến TTC, bốn tuyến MiWay, hai tuyến GO Transit 
và các dịch vụ khác trong khu vực như là Greyhound. 

Thông Tin Nhanh 

 Ngân Sách Năm 2020 gồm 1% tiền thuế để tăng cường cơ sở hạ tầng về giao thông vận tải 
của Thành Phố. 

 Mở rộng Tuyến 505 Züm Bovaird có chi phí $1,75 triệu - $900.000 sẽ do Thành Phố tài trợ, 
phần còn lại sẽ từ doanh thu. 

 Hiện nay, 13 phần trăm trong số 10.000 cư dân Brampton đang làm việc tại Sân Bay Quốc Tế 
Toronto Pearson sử dụng phương tiện công cộng để đi làm. 

  



 

 

 
Trích dẫn  
 
“Là một phần của Hành Lang Đổi Mới và là nhà đóng góp hàng đầu cho lực lượng lao động tại sân 
bay, chúng tôi rất vui mừng được hỗ trợ cho sự tăng trưởng kinh tế trong khu vực của mình và giúp cư 
dân Brampton dễ dàng tiếp cận các cơ hội việc làm. Ngân Sách Năm 2020 thực hiện các khoản đầu tư 
quan trọng đặt cộng đồng lên hàng đầu.” 
 
-       Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 
 
“Thông báo ngày hôm nay sẽ cho phép cả hành khách và nhân viên dễ dàng di chuyển đến Toronto 
Pearson từ Brampton hơn. Để kết nối con người và doanh nghiệp hiệu quả với ba phần tư nền kinh tế 
của thế giới, chúng ta cần kết nối đường bộ mạnh mẽ ở địa phương. Dịch vụ này tăng cường khả năng 
tiếp cận đến sân bay và thế giới của Brampton.”   
 
-       Scott Collier, Phó Chủ Tịch, Dịch Vụ Khách Hàng và Nhà Xe, GTAA 
 
“Ngân Sách Năm 2020 được phê duyệt bao gồm các khoản đầu tư chiến lược như mở rộng giao thông 
vận tải phù hợp với ưu tiên của Hội Đồng nhằm đảm bảo Brampton vẫn là Thành Phố Cơ Hội. Ngân 
sách tăng cường việc cung cấp dịch vụ Giao Thông Vận Tải chất lượng cao cho cư dân của chúng ta 
để đảm bảo cư dân có thể tiếp cận cơ hội việc làm và người sử dụng lao động có thể tiếp cận các tài 
năng của Brampton.” 
 
-       David Barrick, Giám Đốc Hành Chính, Thành Phố Brampton 
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Là một trong những thành phố phát triển nhanh nhất tại Canada, Brampton là nhà của 650.000 người và 70.000 
doanh nghiệp. Mọi người là trung tâm của mọi việc chúng tôi làm. Chúng tôi được tiếp sức bởi các cộng đồng đa dạng, 

chúng tôi thu hút đầu tư và chúng tôi đang bắt đầu một hành trình dẫn đầu về đổi mới công nghệ và môi trường. Chúng tôi 
hợp tác vì sự tiến bộ để xây dựng một thành phố lành mạnh, an toàn, bền vững và thành công. Kết nối với chúng tôi 
trên Twitter, Facebook, và Instagram. Tìm hiểu thêm tại www.brampton.ca. 
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