ப்ராம்ப்ட்டன் பேருந்து போக்குவரத்து பேவவகளில்
ேிப்ரவாி 28 ஆம் பேேி முேல் சேய்யப்ேடும் மாற்றங்கள்

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ேிப்ரவாி 22, 2022) – நமது பேருந்து போக்குவரத்து பேவவயானது மக்கவள

நகரம் முழுவதுமாக சோடர்ந்து ேிறம்ேட சகாண்டு சேல்வவே உறுேி சேய்வேற்காக, ேிப்ரவாி 28
ேிங்கட்கிழவம முேல் ப்ராம்ப்ட்டன் பேருந்து போக்குவரத்து அவமப்பு, ேில பேவவ
மாற்றங்கவளச் சேய்யவிருக்கிறது.
ேின்வரும் வழித்ேடங்கள் மீண்டும் பேவவக்கு வருகின்றன மற்றும், ேிருத்ேப்ேட்ட பேவவ
அளவுகளில் இயங்கும்:
• 12 க்சரசனாேிள்
• 13 அசவாண்படல்
• 16 ேவுத் பகட்
• 17 ச

ௌவ்சடன்

• 19 ஃசேர்ன்ஃோரஸ்ட்
• 25 ஈசடன்ப்ரூக்
• 28 வான்சலஸ்
• 40 சேன்ட்ரல் இண்டஸ்ட்ாியல்
• 55 எல்சேர்ன் மார்க்சகல்
• 81 பமஃபீல்ட் சவஸ்ட்

ேின்வரும் வழித்ேடங்கள் அவற்றின் முழு பேவவ அளவுகளில் மீண்டும் இயங்கும்:
• 505 ஸூம் சோவவயர்ட்
• 511C ஸூம் ஸ்டீலெஸ்
• 2 சமயின்
• 3 சமக்லாலின்
• 4 ேிங்க்வாகவ்ஸி
• 15 ப்ரமீலியா

• 18 டிக்ஸீ
• 199 UTM எக்ஸ்ப்ரஸ்

குறிப்பு: பமற்கண்ட மாற்றங்கள் 2022 ஜனவாி மாே ஆரம்ே நாட்களில் அமலில் இருந்ே கால
அட்டவவையின் அளவுகளுக்கு பேவவகவள மீண்டும் சகாண்டுவரும்.
பின்வரும் வழித்தடங்கள் அடுத்த அறிவிப்பு வரும் வரை ைத்து லெய்யப்படும் (வாைநாட்கள் மற்றும் வாை

இறுதி நாட்கள் உள்பட):
• 501A/ 501C ஸூம் க்வீன்
• 561 ஸூம் க்வீன் லவஸ்ட்
• 18B டிக்ஸீ (18 டிக்ஸீ இன்னமும் இயங்கிவருகிறது)
• 21 ஹார்ட் லெக்
• 36 கார்டன் ப்ரூக் (பள்ளிகளுக்கான கூடுதல் ஒட்டங்கள் மட்டும் இயங்கும்)
• 58 ஃபினான்ெியல் ட்ரைவ்
• 65 ஸீனியர்ஸ் ஷாப்பர்
• 92 ப்ைமீலியா GO
• 104 ெிங்க்வாகவ்ஸி எக்ஸ்ப்ைஸ்
• 185 டிக்ஸீ எக்ஸ்ப்ைஸ்

காெ அட்டவரை மாற்றங்கள் மற்றும் வழித்தடங்கள் பற்றிய முழு பட்டியலுக்கு, இங்கு க்ளிக்
லெய்யவும்.
உங்கள் அடுத்த பிையாைத்ரத திட்டமிட, ப்ைாம்ப்ட்டன் லபருந்து லபாக்குவைத்துக்கான லதாடர்பு
ரமயத்ரத 905.874.2999 இல் அரழக்கவும்
கிவடக்கவிருக்கும் லபருந்துகள், மற்றும் பயைியர் எண்ைிக்ரக ஆகியரவ லதாடர்ந்து
கண்காைிக்கப்படும் மற்றும் கூடிய விரைவில், ப்ைாம்ப்ட்டன் லபருந்து லெரவ லமற்லகாண்டு
தனது லெரவகரள மீண்டும் இயக்கும்.
கீழ்கண்ட லெயல்களின் மூெம் பயைியர் தம்ரமப் பாதுகாப்பதுடன் மற்றவர்கரளயும் காக்க
நிரனவூட்டப்படுகிறார்கள்:

•

வாய், தாரட மற்றும் மூக்ரக மரறத்தபடி எல்ொலவரளகளிலும் முக கவெம் அைிதல்.

•

ரகயில் ரவத்திருக்கும் ொனிட்ரடஸரை எடுத்துச் லெல்லுதல் மற்றும் ரககரள அடிக்கடி
கழுவுதல்.

•

கூடியமட்டில் உடல்ாீதியான ெமூக விெகரெ பழக்கப்படுத்தல்

நமது பயைிகளின் ஆலைாக்கியமும் பாதுகாப்பும்தான் உயர்வான முன்னுாிரமயாகும். ஆபத்துக்கரள
லதாடர்ந்து காண்காைிப்பதற்காக பீல் லபாது சுகாதாை அரமப்பு, ஒன்ட்டாாிலயா அைொங்கம் மற்றும்
ப்ைாம்ப்ட்டன் அவெைகாெ லமொண்ரம அலுவெகம் ஆகியவற்றில் இருப்பவர்களுடன் ப்ைாம்ப்ட்டன்
நகைம் லநருங்கிப் பைியாற்றி வருகிறது.
வழக்கமான புது தகவல்களுக்கு
வருரகபுாியவும்: www.brampton.ca/COVID19 மற்றும் www.bramptontransit.com அல்ெது லெரவ புது
தகவல்களுக்கு @bramptontransit ஐ ட்விட்டாில் பின்பற்றவும். லகள்விகள் இருப்பின் ப்ைாம்ப்ட்டன்
லபருந்து லபாக்குவைத்துக்கான லதாடர்பு ரமயத்ரத 905.874.2999 இல் லதாடர்பு லகாள்ளவும்.
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