INDEPENDENCE DAY HOLIDAY – July 4, 2020
In observance of the Independence Day Holiday Gwinnett County will run
the following schedule:
 Friday, July 3, 2020, we will not operate commuter bus service, but
local and paratransit service will run full service schedules.
 Saturday, July 4, 2020 we will not operate any Gwinnett County Transit
service on this day.
 Monday July 6, 2020, we will operate regular full service schedules on
local, commuter and paratransit.

DIA DE INDEPENDENCIA – 4 de Julio 2020
En cumplimiento del Día de la Independencia, Gwinnett County Transit tendrá el
siguiente horario:
 El viernes 3 de julio de 2020, no operaremos el servicio de autobús expreso,
pero el servicio local y de paratránsito funcionará con horarios regulares de
servicio completo.
 El sábado 4 de julio de 2020 no operaremos ningún servicio de tránsito de
Gwinnett County Transit.
 El lunes 6 de julio de 2020, operaremos horarios regulares de servicio para las
rutas locales, rutas expreso y paratránsito.
For more information, please contact GCT Customer Service at 770.822.5010, Monday thru Friday
from 6:00am to 8:00pm, and Saturday from 7:00am to 8:00pm.
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독립 기념일을 준수하기 위해 귀넷 카운티는 다음 일정을 운영합니다.
• 2020 년 7 월 3 일 금요일, 통근 버스 서비스는 운영하지 않지만 지역 및 보조 대중 교통 서비스는
전체 서비스 일정을 운영합니다.
• 2020 년 7 월 4 일 토요일이 날에는 Gwinnett County Transit 서비스를 운영하지 않습니다.
• 2020 년 7 월 6 일 월요일, 지역, 통근자 및 보조 대중 교통에 대해 정식 풀 서비스 일정을 운영합니다.

Để tuân thủ Ngày lễ Độc lập, Hạt Gwinnett sẽ thực hiện theo lịch trình sau đây:
• Thứ Sáu, ngày 3 tháng 7 năm 2020, chúng tôi sẽ không vận hành dịch vụ xe buýt đi lại, nhưng dịch
vụ vận chuyển nội địa và vận chuyển hàng hóa sẽ chạy toàn bộ lịch trình dịch vụ.
• Thứ Bảy, ngày 4 tháng 7 năm 2020, chúng tôi sẽ không khai thác bất kỳ dịch vụ Vận chuyển Hạt
Gwinnett nào vào ngày này.
• Thứ Hai ngày 6 tháng 7 năm 2020, chúng tôi sẽ vận hành lịch trình dịch vụ đầy đủ thường xuyên
trên địa phương, đi lại và vận chuyển cho người khuyết tật.

在独立日假期格威内特县的纪念活动将运行时间安排如下：
•2020年7月3日（星期五），我们将不再运营通勤巴士服务，但本地和辅助公交服务将运行完整的服务
时间表。
•2020年7月4日（星期六），我们将在这一天不运营任何Gwinnett County Transit服务。
•2020年7月6日，星期一，我们将在本地，通勤和辅助运输中提供定期的全面服务时间表。

For more information, please contact GCT Customer Service at 770.822.5010, Monday thru Friday
from 6:00am to 8:00pm, and Saturday from 7:00am to 8:00pm.
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