
 

 
 
 

 

Những Thay Đổi trong dịch vụ của Brampton Transit có hiệu lực từ ngày 25 
tháng 4 

BRAMPTON, ON (ngày 14 tháng 4 năm 2022) – Bắt đầu từ Thứ Hai, ngày 25 tháng 4 năm 
2022, Brampton Transit sẽ thực hiện những thay đổi về dịch vụ để đảm bảo rằng hệ thống giao 
thông của chúng ta tiếp tục đưa mọi người đi lại quanh thành phố một cách hiệu quả. 

Các tuyến đường sau sẽ hoạt động trở lại và chạy trên các mức dịch vụ được điều 
chỉnh: 

• 12 Grenoble 
• 16 Southgate 
• 17 Howden 
• 19 Fernforest 
• 36 Gardenbrooke 

Các tuyến đường sau đang được chuyển về mức dịch vụ đầy đủ: 

• 6 James Potter 
• 10 South Industrial 
• 20 East Industrial 
• 26 Mount Pleasant 
• 27 Elbern Markell 
• 23 Sandalwood 
• 29/29A Williams 
• 31 McVean 
• 32 Father Tobin 
• 35 Clarkway 
• 53 Ray Lawson 
• 57 Charolais 
• 60 Mississauga Road 

Các tuyến đường sau vẫn bị hủy cho đến khi có thông báo mới (bao gồm cả ngày trong 
tuần và cuối tuần): 

• 501A/501C Züm Queen (501 vẫn đang hoạt động) 
• 561 Züm Queen West 
• 18B Dixie (18 Dixie vẫn đang hoạt động) 
• 21 Heart Lake 
• 58 Financial Drive 
• 65 Seniors Shopper 
• 92 Bramalea GO 
• 104 Chinguacousy Express 



 

 

• 185 Dixie Express 

Để xem danh sách đầy đủ về những thông tin thay đổi lịch trình và tuyến đường, hãy nhấp vào 
đây. 

Để lên kế hoạch cho chuyến đi kế tiếp của bạn, hãy gọi cho Trung Tâm Liên Lạc của Giao Thông 
Brampton theo số 905.874.2999 

Nguồn lực sẵn có và hành khách sẽ tiếp tục được theo dõi và Giao Thông Brampton sẽ khôi 
phục thêm các dịch vụ trong thời gian sớm nhất có thể. 

Những ai tham gia giao thông công cộng được nhắc nhở phải giữ an toàn và bảo vệ những 
người khác tại các nhà ga trung chuyển và trên các chuyến xe buýt trung chuyển bằng cách: 

• Luôn đeo khẩu trang vừa vặn che cả miệng, cằm và mũi tại mọi thời điểm. 
• Mang theo nước rửa tay khô và rửa tay thường xuyên. 
• Thực hiện việc giữ khoảng cách tiếp xúc an toàn tốt nhất có thể. 

  

Sức khỏe và sự an toàn của các hành khách và nhân viên của chúng ta là ưu tiên hàng đầu. 
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. Nắm 
bắt thông tin và truy cập www.brampton.ca/COVID19 để biết các cập nhật định kỳ. 

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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