
 
 

 

 

29 ਜਨਵਰੀ, 2019 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਵਿੰ ਟਰ ਸਟੌਰਮ ਬ੍ਾਰੇ ਅੱਪਡਟੇ: ਤੁਹਾਨ ਿੰ  ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੈ

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਵੱਚ ਸਰਦੀ ਦੇ ਭਾਰੀ ਤ ਫਾਨ ਕਾਰਨ ਬ੍ਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤ ਫਾਨ ਨਾਲ ਵਰਕਾਰਡ-ਬ੍ਰੇਵਕਿੰ ਗ ਬ੍ਰਫ ਪਈ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਵਦੱਤਾ 

ਵਗਆ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਨ ਿੰ  ਅੱਜ, 29 ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:  

 

ਸੇਵਾ ਦੇ ਪੱਧਰ 

ਬ੍ਰਫ ਲਗਭਗ ਸਵੇਰੇ 4:30 ਵਜੇ ਪੈਣਾ ਬ੍ਿੰ ਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਲੇ ਸੜਕਾਂ, ਪਗਡਿੰਡੀਆਂ, ਟਰੇਲਾਂ, ਟਰਾਂਵਿਟ ਸਟੌਪਸ, ਸਕ ਲ ਦੇ ਚੌਰਾਵਹਆਂ ਅਤੇ ਫਾਇਰ 

ਹਾਲ ਅਤੇ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਪਾਰਵਕਿੰਗ ਲੌਟਸ ਨ ਿੰ  ਸਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 
 

ਅਮਲੇ ਵਸਟੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਤੇ ਬ੍ਹੁਤ ਵਮਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰਿੰਤ  ਇਸ ਵਵੱਚ ਥੋੜਹਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਤ ਫਾਨ ਦੀ ਤੀਬ੍ਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਸਨ ਿੰ  

ਮੌਸਮ ਸਬ੍ਿੰ ਧੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਘੋਵਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। ਬ੍ਰਫ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿੰ ਮ, ਬ੍ਰਫ ਪੈਣਾ ਬ੍ਿੰ ਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬ੍ਾਅਦ 48 ਘਿੰ ਵਟਆਂ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ ਪ ਰੇ ਹੋਣ ਦੀ 

ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਵੀਰਵਾਰ, 31 ਜਨਵਰੀ, ਸਵੇਰੇ 4:30 ਵਜੇ ਤੱਕ)।  
 

ਕੁਝ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪਗਡਿੰਡੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬ੍ਰਫ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਚੱਲੋ ਅਤੇ ਥੋੜਹਾ ਵਾਧ  

ਸਮਾਂ ਲਗਾਓ।  
 

ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਫ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਕਿੰ ਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਵਨਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਵਹਯੋਗ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਦੀ ਪਰਸ਼ਿੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਫ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕਿੰ ਮ ਪ ਰਾ ਹੋ 

ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਵਨਵਾਸੀਆਂ ਨ ਿੰ  ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਕਿੰ ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ 311 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ 311@brampton.ca 

ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
 

ਰੀਮਾਈਡਂਰਸ:  

 ਰੈਜੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟਰੀਟਸ ਤੇ ਮੱੁਖ ਸੜਕਾਂ ਵਾਂਗ ਪਟਰੀਆਂ ਵਬ੍ਲਕੁੱ ਲ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬ੍ਰਫ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਮਸ਼ੀਨ 

ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਥੋੜਹੀ-ਬ੍ਹੁਤ ਬ੍ਰਫ ਰਵਹ ਜਾਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। 

 ਜਦੋਂ ਅਮਲੇ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਬ੍ਰਫ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਨਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵੇਜ ਦੇ ਵਕਨਾਵਰਆਂ ਤੇ ਬ੍ਰਫ ਰਵਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਇਸ 

ਨਾਲ ਵਨਵਾਸੀ ਵਨਰਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰਿੰਤ  ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਬ੍ਰਫ ਦੇ ਢੇਰ (‘ਵਵਨਡਰੋਜ’) ਨ ਿੰ  ਰੋਵਕਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

 ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਟਰੀਟ ਵਵੱਚ ਪਾਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਹਟਾ ਲਵੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਮਲੇ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਰ ਪ ਨਾਲ ਇਸਨ ਿੰ  ਸਾਫ ਕਰ ਸਕਣ। 

 ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਗਡਿੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬ੍ਰਫ ਅਤੇ ਆਈਸ ਨ ਿੰ  ਹਟਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨ ਿੰ  ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਰੱਖਣ ਵਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਬ੍ਿਰੁਗਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਈ 

ਅਪਾਹਜਪੁਣੇ ਵਾਲੇ ਵਨਵਾਸੀਆਂ ਲਈ, ਵਸਟੀ ਬ੍ਰਫ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਆਰਵਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। www.brampton.ca/snow ਤੇ 

ਹੋਰ ਜਾਣੋ 

mailto:311@brampton.ca
http://www.brampton.ca/snow


 

 

 

ਟਰਾਂਵਿਟ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਵਿਟ ਕੁਝ ਰ ਟਾਂ ਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਕਾਫੀ ਵਾਧ  ਸਮਾਂ ਕੱਢੋ। ਅੱਪਡੇਟਸ ਲਈ, Twitter ਤ ੇ

@BramptonTransit ਨ ਿੰ  ਫਾੱਲੋ ਕਰੋ ਜਾਂ 905.874.2999 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ ਅਤੇ ਬੱ੍ਸ ਸਟੌਪਸ ਅਤੇ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਤੇ ਵਧਆਨਪ ਰਬ੍ਕ ਚੱਲੋ। 
 

ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ 

ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਖੱੁਲਹੇ  ਹਨ, ਪਰਿੰਤ  ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਲਈ ਵਿਆਦਾਤਰ ਰਵਜਸਟਰਡ ਅਤੇ ਡਰੌਪ-ਇਨ ਪਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਕਰ ਵਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਨਯਵਮਤ ਪਰੋਗਰਾਮ 

ਅੱਜ ਦੁਪਵਹਰ ਬ੍ਾਅਦ ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਨਵਾਸੀਆਂ ਨ ਿੰ  ਬ੍ੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ 

ਸੈਂਟਰ ਨ ਿੰ  ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਣ। 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਾਇਬ੍ਰਰੇੀ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ (Brampton Library) ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬ੍ਿੰ ਦ ਰਵਹਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਪਵਹਰ ਬ੍ਾਅਦ 1 ਵਜੇ ਦੁਬ੍ਾਰਾ 

ਖੱੁਲਹਣਗੀਆਂ। 
 

ਜੜੁ ੇਰਹ:ੋ 

 ਬ੍ਰਫ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਅੱਪਡੇਟਸ ਲਈ www.brampton.ca/snow ਤੇ ਜਾਓ 

 ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ਿੰ  Twitter ਅਤੇ Facebook ਤੇ ਫਾੱਲੋ ਕਰੋ 

 ਸਰਦੀ ਸਬ੍ਿੰ ਧੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ www.brampton.ca/prepared ਤੇ ਜਾਓ 

 ਸਰਦੀ ਦੇ ਸਿੰਚਾਲਨਾਂ ਦੇ ਸਬ੍ਿੰ ਧ ਵਵੱਚ ਤਤਕਾਲ ਸਵਥਤੀਆਂ ਲਈ ਬ੍ੇਨਤੀਆਂ 311@brampton.ca ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ ਜਾਂ 311 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ 
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ਮੀਡੀਆ ਸਿੰ ਪਰਕ 

ਮੋਵਨਕਾ ਦੁੱ ਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਵਜਕ ਕਵਮਉਵਨਕੇਸ਼ਨ  

ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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