
 

 

 
 

HOLIDAY SEASON SERVICE 2021 
 
 

During the holiday season of 2021, Gwinnett County Transit will operate 
on the following schedule: 
 

• Day before Thanksgiving – November 24: Local and Paratransit 
Service Only. No Commuter Express Service 

• Thanksgiving Day – November 25: No Service 
• Day after Thanksgiving - November 26: Local and Paratransit 

Service Only. No Commuter Express Service 
 

• Christmas Eve – December 24: Local and Paratransit Service Only. 
No Commuter Express Service 

• Christmas Day – December 25: No Service 
• Day after Christmas Day – December 26: No Service 

 
• New Year’s Eve – December 31: Local and Paratransit Service 

Only. No Commuter Express Service 
• New Year’s Day – January 1: No Service 
• Day after New Year’s Day – January 2: No Service 

 
 
 
 
 



 

 

 
SERVICIO DURANTE LA TEMPORADA DE VACACIONES 2021 

 

Durante la temporada navideña de 2021, Gwinnett County Transit operará en el siguiente horario: 
• Día antes del Día de Acción de Gracias - 24 de noviembre: servicio local y de paratránsito 
únicamente. No habrá servicio expreso.  
• Día de Acción de Gracias - 25 de noviembre: no habrá servicio 
• Día después del Día de Acción de Gracias - 26 de noviembre: Servicio local y de paratránsito 
solamente. No habrá servicio expreso. 
• Nochebuena - 24 de diciembre: servicio local y de paratránsito únicamente. No habrá servicio 
expreso.  
• Día de Navidad - 25 de diciembre: no habrá servicio 
• Día después del día de Navidad - 26 de diciembre: no habrá servicio 
• Nochevieja - 31 de diciembre: servicio local y de paratránsito únicamente. No habrá servicio 
expreso. 
• Día de Año Nuevo - 1 de enero: no habrá servicio 
• Día después del día de Año Nuevo - 2 de enero: no habrá servicio 
 
 

홀리데이 시즌 서비스 2021 
 

2021 년 연휴 기간 동안 귀넷 카운티 트랜짓은 다음 일정에 따라 운행됩니다. 
• 추수 감사절 전날-11 월 24 일 : 지역 및 보조 대중 교통 서비스 만 해당. 통근 특급 서비스 없음 
• 추수 감사절 – 11 월 25 일 : 서비스 없음 
• 추수 감사절 다음날-11 월 26 일 : 지역 및 보조 대중 교통 서비스 만 해당. 통근 특급 서비스 없음 
• 크리스마스 이브 – 12 월 24 일 : 지역 및 보조 대중 교통 서비스 만 해당. 통근 특급 서비스 없음 
• 크리스마스-12 월 25 일 : 서비스 없음 
• 크리스마스 다음날 – 12 월 26 일 : 서비스 없음 
• 새해 전야 – 12 월 31 일 : 지역 및 보조 대중 교통 서비스 만 해당. 통근 특급 서비스 없음 
• 새해 첫날-1 월 1 일 : 서비스 없음 
• 새해 다음날 – 1 월 2 일 : 서비스 없음 
 
 
 



 

 

DỊCH VỤ MÙA THÁNH NĂM 2021 
 

Trong kỳ nghỉ lễ năm 2021, Giao thông Quận Gwinnett sẽ hoạt động theo lịch trình sau: 
• Ngày trước Lễ Tạ ơn - ngày 24 tháng 11: Chỉ Dịch vụ Vận chuyển Người địa phương and 
Người khuyết tật. Không có dịch vụ chuyển phát nhanh đi lại 
• Ngày Lễ tạ ơn - ngày 25 tháng 11: Không có dịch vụ 
• Ngày sau Lễ Tạ ơn - ngày 26 tháng 11: Chỉ Dịch vụ Vận tải Địa phương and Người khuyết tật. 
Không có dịch vụ chuyển phát nhanh đi lại 
• Đêm Giáng sinh - ngày 24 tháng 12: Chỉ Dịch vụ Vận chuyển Người địa phương and Người 
khuyết tật. Không có dịch vụ chuyển phát nhanh đi lại 
• Ngày Giáng sinh - ngày 25 tháng 12: Không có Dịch vụ 
• Ngày sau Ngày Giáng sinh - ngày 26 tháng 12: Không có Dịch vụ 
• Đêm Giao thừa - Ngày 31 tháng 12: Chỉ Dịch vụ Vận tải Địa phương and Người khuyết tật. 
Không có dịch vụ chuyển phát nhanh đi lại 
• Ngày đầu năm mới - ngày 1 tháng 1: Không có dịch vụ 
• Ngày sau Ngày đầu năm mới - ngày 2 tháng 1: Không có dịch vụ 
 
假日季节服务2021 
 

在2021年的假日季节，格威内特县公交将按以下时间表运行： 
•感恩节前一天-11月24日：仅本地和辅助运输服务。 没有通勤快递服务 
•感恩节– 11月25日：不提供服务 
•感恩节后的第二天-11月26日：仅本地和辅助运输服务。 没有通勤快递服务 
•圣诞平安夜– 12月24日：仅本地和辅助公交服务。 没有通勤快递服务 
•圣诞节-12月25日：无服务 
•圣诞节后的第二天– 12月26日：无服务 
•除夕-12月31日：仅本地和辅助公交服务。 没有通勤快递服务 
•元旦-1月1日：不提供服务 
•元旦后一天– 1月2日：不提供服务 
 
For more information, please contact Gwinnett County Transit’s Customer Service at 770.822.5010, 
Monday through Friday from 6:00am to 8:00pm, and Saturday from 7:00am to 8:00pm. 

 
www.gctransit.com             Gwinnett County Transit             @gctransit 

http://www.gctransit.com/

