
 

 

 
January 2023 – Holiday Schedule 

 
In observance of New Year’s Day and Martin Luther King, Jr. Day, Gwinnett County 
Transit will run service as follows: 

• Monday, January 2 – New Year’s Day Observed: No commuter service will 
run. Local and paratransit service will operate on a Saturday schedule. We will 
resume normal routes and schedules on Tuesday, January 3, 2023. 

• Monday, January 16 – Martin Luther King, Jr. Day: No commuter service will 
run. Local and paratransit service will operate on a Saturday schedule. We will 
resume normal routes and schedules on Tuesday, January 17, 2023. 

 
 
 

Enero 2023 – Calendario de vacaciones 
 

En conmemoración del Día de Año Nuevo y el Día de Martin Luther King, Jr., Gwinnett 
County Transit ofrecerá el servicio de la siguiente manera: 

• Lunes, 2 de Enero – se observa el día de Año Nuevo: no habrá servicio 
expreso. El servicio local y de paratránsito operará en un horario de Sábado. 
Reanudaremos rutas y horarios normales el Martes 3 de Enero de 2023. 

• Lunes, 16 de Enero – Día de Martin Luther King, Jr.: No habrá servicio 
expreso. El servicio local y de paratránsito operará en un horario de Sábado. 
Reanudaremos rutas y horarios normales el Martes 17 de Enero de 2023. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

2023년 1월 – 휴일 일정 
 

새해 첫날과 Martin Luther King, Jr. Day를 기념하여 Gwinnett County Transit은 다음과 

같이 운행합니다. 

• 1월 2일 월요일 – 새해 첫날: 통근 서비스가 운행되지 않습니다. 지역 및 보조 대중 

교통 서비스는 토요일 일정에 따라 운영됩니다. 2023년 1월 3일 화요일부터 정상 

노선 및 일정을 재개합니다. 
• 1월 16일 월요일 – Martin Luther King, Jr. Day: 통근 서비스가 운행되지 

않습니다. 지역 및 보조 대중 교통 서비스는 토요일 일정으로 운영됩니다. 2023년 

1월 17일 화요일부터 정상 노선 및 일정을 재개합니다. 
 

Tháng 1 năm 2023 - Lịch trình nghỉ lễ 
 
Để tuân theo Ngày Năm Mới và Ngày Martin Luther King, Jr., Công ty Vận tải Quận 
Gwinnett sẽ chạy dịch vụ như sau: 

• Thứ Hai, ngày 2 tháng 1 – Ngày đầu năm mới: Sẽ không có dịch vụ đi lại nào 
hoạt động. Dịch vụ vận chuyển địa phương và vận chuyển người khuyết tật sẽ 
hoạt động theo lịch trình vào Thứ Bảy. Chúng tôi sẽ tiếp tục các tuyến đường và 
lịch trình bình thường vào Thứ Ba, ngày 3 tháng 1 năm 2023. 

• Thứ Hai, ngày 16 tháng Giêng - Ngày Martin Luther King, Jr.: Sẽ không có 
dịch vụ đi lại nào. Dịch vụ vận tải hành khách địa phương và người khuyết tật sẽ 
hoạt động theo lịch trình thứ Bảy. Chúng tôi sẽ nối lại các tuyến đường và lịch 
trình bình thường vào Thứ Ba, ngày 17 tháng 1 năm 2023. 

 
 



 

 

 
 

2023 年 1 月 – 假期安排 
 
为庆祝元旦和小马丁路德金纪念日，格威内特县公交将按以下方式运行服务： 

• 1 月 2 日，星期一 – 元旦： 

不提供通勤服务。本地和辅助客运服务将按周六时间表运行。我们将于 2023 年 1 

月 3 日星期二恢复正常的路线和时刻表。 

• 1 月 16 日，星期一——小马丁路德金纪念日： 

不提供通勤服务。本地和辅助公交服务将按周六时间表运行。我们将于 2023 年 1 

月 17 日星期二恢复正常的路线和时刻表。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For more information, please contact GCT Customer Service at 770.822.5010, Monday 
through Friday from 6:00am to 8:00pm, and Saturday from 7:00am to 8:00pm. 
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