
 

 

 

27 ਨਵੰਬਰ, 2018 

ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵ ਿੱਚ ਸਰਦੀ ਦ ੇਮੌਸਮ ਸਬ੍ੂੰਧੀ ਵਸਟੀ ਦ ੇਇਹਨਾਾਂ ਕੂੰਮਾਾਂ  

ਬ੍ਾਰ ੇਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੈ

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਇਹ ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀ ੀਂ ਹੈ ਕਕ ਬਰੈਂਪਟਨ ਕਵੱਚ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਬਰਫ਼, ਆਈਸ ਅਤ ੇਬਹਤੁ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਕਲਆਉੀਂਦਾ ਹੈ। 

ਹਾਲਾੀਂਕਕ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਦ-ੇਕਦਾਈ ੀਂ ਆਸ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾੀਂ ਹੀ ਆ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਸਟੀ ਕਤਆਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਦੱਤਾ ਕਗਆ ਹੈ ਕਕ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਸਰਦੀ ਦੇ ਇਸ 

ਸੀਜਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਵਸਟੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? 

ਜਦੋਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਕਵੱਚ ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਕਸਟੀ ਦੇ ਅਮਲੇ ਦੀ ਪਕਹਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੁਿੱਖ ਸੜਕਾਾਂ ਤੇ ਨਮਕ ਕਵਛਾਉਣਾ ਅਤ ੇਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਬਰਫ਼ 

ਹਟਾਉਣਾ। ਇਹ ਉਹ ਮੱੁਖ ਸੜਕਾੀਂ ਹਨ, ਕਜਹਨਾੀਂ ਤੇ ਟਰੈਕਿਕ ਬਹਤੁ ਕ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾੀਂਕ਼ਿਟ/਼ਿ ਮ ਬੱਸ ਰ ਟ ਤੇ ਹਨ, ਜਾੀਂ ਉਹਨਾੀਂ ਤੇ ਪੀਲ ਦਾ ਵੱਖਰਾ 

ਸਕ ਲ ਜਾੀਂ ਪਬਕਲਕ ਸਕ ਲ ਹੈ। ਇਹਨਾੀਂ ਸੜਕਾੀਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਮਕ ਕਵਛਾਇਆ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਬਰਫ਼ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਈ ਜਾੀਂਦੀ ਹੈ। 

ਜਦੋਂ ਮੱੁਖ ਸੜਕਾੀਂ ਨ ੰ  ਸਾਫ਼ ਕਰ ਕਦੱਤਾ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਅਮਲਾ ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸਟਰੀਟਸ ਤੇ ਨਮਕ ਕਵਛਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਸਪਾਸ ਦੀਆੀਂ ਉਹ ਸਟਰੀਟਸ 

ਹਨ, ਕਜਹਨਾੀਂ ਤੇ ਘੱਟ ਟਰੈਕਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  

ਕਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸਟਰੀਟਸ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਬਰਫ਼ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮਾੀਂ ਬਾਰੇ ਦੋ ਗੱਲਾੀਂ ਕਿਆਨ ਕਵੱਚ ਰੱਖਣੀਆੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆੀਂ ਹਨ: 

 ਉਹਨਾੀਂ ਤੇ ਕਸਰਫ਼ ਤਦ ਹੀ ਬਰਫ਼ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਈ ਜਾੀਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਕਸੇ ਕਸੰਗਲ ਤ ਫ਼ਾਨ ਕਵੱਚ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ 7.5 ਸੈਂ.ਮੀ.  (3 ਇੰਚ) 

ਬਰਫ਼ ਪਈ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਕਕ ਆਈਸ ਹਾਕੀ ਦੀ ਕਿਸਕ (ਹਾਕੀ ਪੱਕ) ਦਾ ਕਵਆਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾੀਂ ਕਕਰਕੇਟ ਦੀ ਗੇਂਦ ਤੋਂ ਥੋੜਹੀ ਵੱਿ ਮੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

 ਮੱੁਖ ਸੜਕਾੀਂ ਵਾੀਂਗ ਉਹਨਾੀਂ ਤੇ ਨੰਗੀ ਸਖਤ ਸਤਹਾ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀ ੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾੀਂਦੀ। ਼ਿਮੀਨ ਉਤੱੇ ਥੋੜਹੀ-ਬਹਤੁ ਬਰਫ਼ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 

ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ। 
 

 ਕਸਟੀ ਪਾਰਕਾੀਂ ਕਵੱਚ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਟਰੇਲਾੀਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਉਹਨਾੀਂ ਪਗਿੰਿੀਆੀਂ ਤੇ ਵੀ ਬਰਫ਼ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਉੀਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੇਤਾ ਕਵਛਾਉੀਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ: 

 ਕਕਸ ੇਮੱੁਖ ਸੜਕ ਤੇ ਹਨ 

 ਬਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾੀਂਕ਼ਿਟ/਼ਿ ਮ ਬੱਸ ਰ ਟ ਤੇ ਹਨ  

 ਕਸਟੀ ਪਾਰਕ ਜਾੀਂ ਿੈਕਸਕਲਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ 

 ਤੁਹਾਿੀ ਪਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਕਪੱਛੇ ਹਨ 

 ਪਗਿੰਿੀ ਦੇ ਕਕਨਾਰੇ (ਪਗਿੰਿੀ ਅਤ ੇਸੜਕ ਕਵਚਕਾਰ ਕੋਈ ਘਾਹ ਵਾਲੇ ਬੁਲੇਵਾਰਿ ਨਹੀ ੀਂ) 

ਹੋਰ ਸਾਰੀਆੀਂ ਪਗਿੰਿੀਆੀਂ ਦੀ ਕ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਅਮਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਰਫ਼ ਪੈਣੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 24 ਘੰਕਟਆੀਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆੀਂ ਸੜਕਾੀਂ, ਪਗਿੰਿੀਆੀਂ ਅਤ ੇਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਟਰੇਲਾੀਂ ਨ ੰ  ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 

ਪਰੰਤ  ਜੇਕਰ ਮੌਸਮ ਸਬੰਿੀ ਸਕਥਤੀਆੀਂ ਤੀਬਰ ਹੋਣ ਤਾੀਂ ਇਸ ਕਵੱਚ ਵੱਿ ਸਮਾੀਂ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀ ੀਂ ਿੀਰਜ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਨਵਾਸੀਆੀਂ ਦਾ ਿੰਨਵਾਦ 

ਕਰਦੇ ਹਾੀਂ। 

ਤੁਸੀ ਾਂ ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਵਲਆ ਸਕਦ ੇਹੋ! 

 ਬਰਫ਼ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਕਦਨ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤ ੇਕਕਨਾਰੇ ਦੀ ਪਗਿੰਿੀ ਨ ੰ  ਸਾਫ਼ ਕਰੋ 

 ਆਪਣੀ ਪਰਾਪਰਟੀ ਤੋਂ ਬਰਫ਼ ਹਟਾ ਕੇ ਸੜਕ ਜਾੀਂ ਪਗਿੰਿੀ ਤੇ ਨਾ ਸੱੁਟੋ 

 ਕ ੜਾ-ਕਰਕਟ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਦਨ, ਆਪਣੇ ਿਰਾਈਵਵੇ ਦੇ ਹੇਠਾੀਂ ਜਾੀਂ ਕਕਨਾਰੇ ਦੇ ਕਬਲਕੁੱਲ ਕਪੱਛੇ ਬੁਲੇਵਾਰਿ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਟਾੀਂ ਲਈ 

ਜਗਹਾ ਛੱਿੋ। ਉਹਨਾੀਂ ਨ ੰ  ਪਗਿੰਿੀ ਜਾੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਨਾ ਰੱਖੋ। 

 ਜਦੋਂ ਬਰਫ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਹੋਵ.ੇ ਤਾੀਂ ਸਟਰੀਟ ਕਵੱਚ ਗੱਿੀ ਪਾਰਕ ਨਾ ਕਰ,ੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸਤੇ ਨਮਕ ਨਾ ਕਵਛਾਇਆ ਜਾਵ ੇਜਾੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਬਰਫ਼ ਨਾ 

ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਕਸੇ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਕਾਰਾੀਂ ਪਾਰਕ ਕੀਤੀਆੀਂ ਹੁੰਦੀਆੀਂ ਹਨ ਤਾੀਂ ਅਮਲਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਬਰਫ਼ ਨਹੀ ੀਂ 

ਹਟਾ ਸਕਦਾ। ਅਤ ੇਯਾਦ ਰੱਖੋ – ਜੇਕਰ ਸਟਰੀਟ ਕਵੱਚ ਬਰਫ਼ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀ ੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਤਾੀਂ ਿਾਇਰ ਟਰੱਕ ਵੀ ਨਹੀ ੀਂ ਆ ਸਕੇਗਾ। 



 

 

  

ਜੁੜੇ ਰਹ ੋ

 24/7 ਬਰਫ਼ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਕਥਤੀ ਦੀਆੀਂ ਅੱਪਿੇਟਾੀਂ ਸਮੇਤ, ਸਰਦੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca/snow ਤੇ ਜਾਓ 

 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੋਜਨਾ ਕਵਕਕਸਤ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤ ੇਕਾਰ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਕੱਟਾੀਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ ਹਟਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸੁਰੱਕਖਅਤ 

ਰਕਹਣ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾੀਂ ਲਈ, www.brampton.ca/prepared ਤੇ ਜਾਓ। 

 Twitter @CityBrampton ਤੇ ਿਾਲੋ ਕਰ ੋਅਤੇ Facebook City of Brampton ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰ ੋ 

  

ਹ ਾਲਾ 

 

“ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀ ੀਂ ਸਕੀਇੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਕਹਤ ਹੋਵ ੋਜਾੀਂ ਬੀਚ ਤੇ (ਸਮੰੁਦਰ ਕੰਢ)ੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋਗੇ,   ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਕਗਆ ਹੈ। ਕਚੰਤਾ ਨਾ ਕਰ,ੋ ਕਸਟੀ 

ਕਤਆਰ ਹੈ – ਉਪਕਰਨ ਉਪਲਬਿ ਹਨ ਅਤੇ ਨਮਕ ਦਾ ਸਟੌਕ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਕ ਤੁਸੀ ੀਂ ਵੀ ਕਤਆਰ ਹੋ। ਇਸਨ ੰ  ਇੱਕ 

ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਅਤ ੇਮ਼ਿੇਦਾਰ ਸਰਦੀ ਦਾ ਸੀਜਨ ਬਣਾਉਣ ਕਵੱਚ, ਅਸੀ ੀਂ ਸਾਕਰਆੀਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਭ ਕਮਕਾ ਕਨਭਾਉਣੀ ਹੈ।” 

- ਮੇਅਰ ਕਲੰਿਾ ਜੈਿਰੀ (Linda Jeffrey) 

 

“ਭਾਵੇਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਕਵੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਿੀ ਪਕਹਲੀ ਸਰਦੀ ਹੋਵ ੇਜ ਾਂ ਤੁਸੀ ੀਂ ਆਪਣੀ ਪ ਰੀ ਕ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਹੋਵੋ, ਬਰਫ਼ ਅਕਜਹੀ ਚੀ਼ਿ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਕਕਸੇ ਨ ੰ  ਪਰਭਾਕਵਤ 

ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀ ੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹਤੁ ਕਮਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਕ ਅਸੀ ੀਂ ਪ ਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਯੋਜਨਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਆਰ ਹਾੀਂ। 

ਕੋਈ ਵੀ ਅਕਜਹੇ ਹੋਰ ਕਨਯਕਮਤ ਕਾਰਜਕਰਮ ਨਹੀ ੀਂ ਹੈ, ਕਜਸ ਕਵੱਚ ਕਸਟੀ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਵੱਿੀ ਕੋਆਰਿੀਨੇਟ ਕੀਤੀ ਪਰਤੀਕਕਕਰਆ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ – ਕਜੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਪੈਣ ਤੇ 

ਸੈਂਕੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਮਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਕਜਸਨ ੰ  ਤੁਸੀ ੀਂ ਬਰਫ਼ ਹਟਾਉੀਂਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, 311 ਤੇ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਤੱਕ। ਅਸੀ ੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ 

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾੀਂ ਕਕ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਾਸੀ ਇਸ ਸਰਦੀ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਰ ਪ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਸਕਣ।” 

- ਬਰ ਸ ਼ਿਵੈਕਨੰਗਾ (Bruce Zvaniga), ਕਕਮਸ਼ਨਰ, ਪਬਕਲਕ ਵਰਕਸ ਐੀਂਿ ਇੰਜੀਨੀਅਕਰੰਗ 

-30- 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  ਿੱਡਾ ਸੋਚ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਅਸੀ ੀਂ ਪ ਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦ ੇਨਾਲ ਭਕਵਖੱ ਲਈ ਕਤਆਰ ਸੰਗਠਨ ਹਾੀਂ। ਅਸੀ ੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾੀਂ ਕਕ ਸਾਿੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕਵੱਚ ਵਾਿਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤ ੇਕਵਕਵਿਤਾ ਸਾਨ ੰ  ਵੱਖਰਾ 

ਬਣਾਉੀਂਦੇ ਹਨ। ਕਨਵੇਸ਼ ਨ ੰ  ਉਤਸ਼ਾਕਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤ ੇਆਪਣੀ ਕਵਸ਼ਵ-ਕਵਆਪੀ ਸਿਲਤਾ ਨ ੰ  ਅਗੱੇ ਵਿਾਉੀਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀ ੀਂ ਕਨੇੈਿਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਪਰ ਲਾੀਂਘੇ ਦ ੇਕੇਂਦਰ ਕਵਚੱ ਸਕਥਤ ਹਾੀਂ। 

ਅਸੀ ੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਕਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾੀਂ ਦਾ ਕਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹ ੇਹਾੀਂ ਜ ੋਮੌਕ ੇਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਇੱਥੇ ਰਕਹਣ ਅਤ ੇਕਮੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾੀਂ ਕਵੱਚ ਮਾਣ ਭਰਦ ੇਹਨ। ਅਕਜਹਾ ਜਕੁੜਆ ਹਇੋਆ ਸ਼ਕਹਰ 

ਬਣਨ ਲਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਅੱਗ ੇਕਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾੀਂ, ਜ ੋਸਭ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬਬੇਾਕ ਅਤ ੇਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਨ ੰ  Twitter ਅਤ ੇFacebook 'ਤੇ ਿਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 
'ਤੇ ਹਰੋ ਜਾਣੋ। 

 
 
 
 
  

ਮੀਡੀਆ ਸੂੰਪਰਕ 

ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਕਿਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਿੀਆ ਕੋਆਰਿੀਨੇਟਰ 

ਕਸਟੀ ਆਿ ਬਰੈਂਪਟਨ 

905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca 
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