
 

 
 
 

 

Những thay đổi trong dịch vụ Giao Thông Brampton có hiệu lực từ ngày 6 
tháng 9 

  

BRAMPTON, ON (ngày 15 tháng 8 năm 2022) – Bắt đầu từ Thứ Ba, ngày 6 tháng 9, Giao Thông 
Brampton 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: 

• 501C Züm Queen chỉ từ Nhà Ga Bramalea đến Đại Học York (qua Highway 407) 
o Tần suất đi về hướng đông cao điểm vào buổi sáng (Nhà Ga Bramalea đến Đại Học 

York): 7,5 phút 
▪ Chuyến đi về hướng đông đầu tiên 501C khởi hành từ Nhà Ga Bramalea lúc 6:23 

sáng 
▪ Chuyến đi về hướng đông cuối cùng 501C khởi hành từ Nhà Ga Bramalea lúc 

10:55 sáng 
o Tần suất đi về phía tây cao điểm vào buổi chiều (Đại Học York đến Nhà Ga Bramalea): 6 

phút 
▪ Chuyến đi về hướng tây đầu tiên 501C khởi hành từ Đại Học York lúc 2:30 chiều 
▪ Chuyến đi về hướng tây cuối cùng 501C khởi hành từ Đại Học York lúc 7:12 tối 

• 561 Züm Queen West   
• 104 Chinguacousy Express 

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

• 199 UTM Express 
• Các tuyến 200-217 i-Ride School Specials  

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

• 501A Züm Queen (501/501C vẫn đang hoạt động) 
• 18B Dixie (18 Dixie vẫn đang hoạt động) 
• 21 Heart Lake 
• 58 Financial Drive 
• 92 Bramalea GO 
• 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 tiếp theo của quý vị, hãy gọi cho Trung Tâm Liên Lạc của Giao Thông 

https://www.brampton.ca/EN/residents/transit/plan-your-trip/Pages/Service-Changes.aspx


 

 

Brampton theo số 905.874.2999 hoặc truy cập www.triplinx.ca 
  
Nguồn lực hỗ trợ sẵn có và lượng hành khách sẽ tiếp tục được theo dõi và Giao Thông Brampton sẽ 
khôi phục các dịch vụ trong thời gian sớm nhất. 
  

 
-30- 

 
 
 

LIÊN HỆ TRUYỀN THÔNG 
Truyền Thông Đa Văn Hóa tại Thành Phố 
Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 
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