
 
 
 

 

Những Thay Đổi trong dịch vụ Vận Tải Brampton có hiệu lực từ ngày 1 
tháng 11 

  

BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 19 tháng 10 năm 2021) – Bắt đầu hiệu lực từ ngày 1 tháng 11, dịch vụ 
Vận Tải Brampton sẽ triển khai các thay đổi dịch vụ sau để cải thiện độ tin cậy của dịch vụ và đảm bảo 
hệ thống vận tải của chúng tôi có thể chuyên chở mọi người quanh thành phố một cách hiệu quả.  
 

501 Züm Queen  

• Các chuyến đi buổi sáng hướng đông vào Các Ngày Trong Tuần từ Trạm Bramalea Transit 
được thêm giờ khởi hành vào lúc 6:03 sáng, 6:13 sáng và 6:23 sáng. 

 
4/4A Chinguacousy  

• Tần suất các chuyến đi hướng bắc vào cuối buổi tối các ngày trong tuần tăng từ 20 phút một 
chuyến lên 15 phút một chuyến 

• Các chuyến đi hướng bắc vào cuối buổi tối các ngày trong tuần được thêm giờ khởi hành từ 
Trạm Brampton Gateway vào lúc 11:45 tối, 12:00 đêm, 12:11 đêm, 12:15 đêm, 12:30 đêm, 12:45 
đêm, 1:00 sáng, 1:15 sáng và 1:30 sáng 

 
5 Bovaird  

• Dịch vụ vào Thứ Bảy và Chủ Nhật được điều chỉnh để cải thiện độ tin cậy của dịch vụ 
 
11 Steeles 

• Chuyến đi hướng đông hiện có vào 2:20 chiều từ Maple Lodge Farms đã được điều chỉnh để bắt 
đầu phục vụ từ Nhà Ga Lisgar GO vào lúc 2:13 chiều 

 
18 Dixie  

• Các chuyến đi buổi sáng hướng nam vào Các Ngày Trong Tuần từ Trạm Bramalea Transit được 
thêm giờ khởi hành vào lúc 6:15 sáng, 7:26 sáng và 7:40 sáng 

 
26 Mount Pleasant  

• Dịch vụ cuối buổi tối Các Ngày Trong Tuần giảm giá được khôi phục 

• Các chuyến khởi hành hướng bắc vào Các Ngày Trong Tuần được bổ sung từ Nhà Ga Mount 
Pleasant Village – 8:10 tối, 8:50 tối, 9:30 tối, 10:10 tối và 10:50 tối 

• Các chuyến khởi hành hướng nam vào Các Ngày Trong Tuần được bổ sung từ Clockwork Dr. & 
Chinguacousy Rd – 8:27 tối, 9:07 tối, 9:47 tối và 10:27 tối 

 
Các biện pháp an toàn chống COVID-19 
Trong khi chúng ta tiếp tục điều hướng vượt qua COVID-19, chúng tôi nhắm đến cung cấp dịch vụ tốt 
nhất có thể ưu tiên sức khỏe và sự an toàn của người đi xe và nhân viên. Mặc dù lệnh ở nhà đã kết 
thúc, COVID-19 vẫn tồn tại trong cộng đồng của chúng ta và chúng ta phải duy trì cảnh giác, tuân thủ 
theo các quy định so Sở Y Tế Công Cộng Peel cung cấp. Dịch vụ có thể bị tác động và có thể xảy ra 
trường hợp hủy bỏ, vì vậy chúng tôi rất đánh giá cao sự kiên nhẫn của quý vị trong thời điểm này.  
 
Khi đi lại, hãy đeo khẩu trang vừa vặn trên xe buýt và tại các trạm, và tránh hạ khẩu trang để ăn uống 
khi đi lại trừ khi là trường hợp khẩn cấp y tế. Giữ an toàn cho quý vị và những người khác bằng cách 
dùng nước rửa tay, rửa tay thường xuyên, và thực hành giữ khoảng cách an toàn. 
 



 

 

 
Lịch trình vệ sinh và khử trùng tăng cường vẫn duy trì hiệu lực. Mục tiêu của Giao Thông Brampton là 
khử trùng tất cả các bề mặt cứng, khoang vận hành và ghế ngồi sau mỗi 48 giờ. Đa số các xe buýt hiện 
đang được khử trùng sau mỗi 24 giờ. Các cơ sở và nhà đón khách có bề mặt cứng sẽ được lau và khử 
trùng hàng ngày. 
 
Thành phố Brampton đang hợp tác chặt chẽ với các đối tác tại Sở Y Tế Công Cộng Peel, Chính Phủ 
Ontario và Văn Phòng Quản Lý Khẩn Cấp Brampton để tiếp tục theo dõi rủi ro.  
 
Truy cập www.brampton.ca/COVID19 để cập nhật thường xuyên và truy cập www.bramptontransit.com 
hoặc theo dõi @bramptontransit trên Twitter để cập nhật dịch vụ. Mọi thắc mắc có thể gửi trực tiếp về 
Trung Tâm Liên Lạc của Giao Thông Brampton theo số 905.874.2999. 
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