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ਇਹਨਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵ ਿੱ ਚ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਿੱ ਠੇ ਵਿਲ ਕੇ ਕੰਿ ਕਰਨਾ 
 

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਹਨਾਂ ਿਰਦੀਆ ਂਸ ਿੱਚ ਰਿਤਾ ਿਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤਆਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ  ਾਰ ਫੇਰ ਸਨ ਾਿੀਆ ਂਨ ੂੰ  ਆਪਣਾ 
ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਸਹ ਰਹੀ ਹੈ। 
 

ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਫ ਪੈਂਦੀ ਹ,ੈ ਸਿਟੀ ਦ ੇਕਰਮਚਾਰੀ ਿੜਕਾਂ ਅਤੇ ਸਕਨਾਰੇ  ਾਲੇ ਪੈਦਲ ਰਿਸਤਆਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹੀ ਕਰਮ ਸ ਿੱ ਚ ਿਾਂਭ-ਿੂੰ ਭਾਲ 
ਕਰਦੇ ਹਨ:  

 ਮ ਿੱ ਖ ਿੜਕਾਂ (ਸਜ ੇਂ ਸਕ ਮੇਨ ਿਟਰੀਟ ਅਤ ੇਬ੍ਰਾਮਲੇੀਆ ਰੋਡ) 'ਤੇ ਲੋੜ ਅਨ ਿਾਰ ਨਮਕ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  
ਲਗਾਤਾਰ  ਾਸਹਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

 ਇਿ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ ਸਰਹਾਇਸ਼ੀ ਿੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਮਕ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਿੜਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ  ਾਸਹਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
ਜਦੋਂ ਇਕਿੱ ਲੇ ਝਿੱਖੜ ਦੇ ਨਤੀਜੇ  ਿੱ ਜੋਂ 7.5 ਿੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜਾਂ  ਿੱ ਧ ਬ੍ਰਫ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 

 ਸਿਟੀ ਦ ਆਰਾ ਿਾਫ ਕੀਤੀਆਂ ਿੜਕ ਸਕਨਾਰੇ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਨ ੂੰ   ਾਸਹਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਰੇਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ 
ਮ ਿੱ ਖ ਿੜਕਾਂ 'ਤੇ, ਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆ ਂਪਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੇ ਿਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਸਿਟ/Züm ਦੇ ਰ ਟਾਂ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ 
ਸਕਨਾਰੇ ਦੀਆ ਂਪਟੜੀਆਂ ਹਨ। 
 

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਹ ੂੰ ਦੀ ਹੈ ਸਕ ਿੜਕਾਂ, ਸਿਟੀ ਦ ਆਰਾ ਿਾਫ ਕੀਤੀਆ ਂਿੜਕ ਸਕਨਾਰੇ ਦੀਆ ਂਪਟੜੀਆਂ ਅਤੇ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ 
(ਸ ਹਲੇ ਿਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਸ ਧੀਆ ਂਲਈ) ਿਹ ਲਤਾਂ ਦੇ ਪਾਰਸਕੂੰ ਗ ਿਥਾਨਾਂ ਦੀ ਿਾਂਭ-ਿੂੰ ਭਾਲ ਬ੍ਰਫ ਪਣੈੀ ਬ੍ੂੰ ਦ ਹੋਣ ਦੇ 24 ਘੂੰ ਟੇ ਦੇ 
ਅੂੰ ਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ।ੇ ਪਾਰਕ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪਗਡੂੰਡੀਆਂ 48 ਘੂੰ ਸਟਆਂ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਮੌਿਮ ਦ ੇਹਾਲਾਤ 
ਗੂੰ ਭੀਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਿੇ ਾ ਸ ਿੱ ਚ ਸਿਆਦਾ ਿਮਾਂ ਲਿੱ ਗ ਿਕਦਾ ਹੈ। 
 

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਿੜਕ ਦੇ ਉਿ ਸਹਿੱ ਿ ੇਨ ੂੰ  ਿਾਫ ਕਰਨਾ ਹ ੂੰ ਦੀ ਹੈ ਸਜਿ 'ਤੇ ਿਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਫ ਨ ੂੰ  ਪਾਿੇ ਕਰਨ 
ਦੀ ਇਿੱ ਕ-ੋਇਿੱਕ ਜਗਹਾ ਹ ੂੰ ਦੀ ਹੈ ਬ੍ ਲੇ ਾਰਡ, ਸਜਿ ਸ ਿੱਚ ਡਰਾਈ ੇਅ  ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੂੰ ਦ ੇਹਨ। ਨਤੀਜੇ  ਿੱ ਜੋਂ, ਤ ਹਾਡੇ ਡਰਾਈ ੇਅ – ਸਜਿ ਨ ੂੰ  
“ਸ ੂੰ ਡ”ੋ ਸਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ – ਦੇ ਅੂੰ ਤ 'ਤੇ ਛਿੱ ਡ ਸਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਬ੍ਰਫ ਤੋਂ ਬ੍ਸਚਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਿਕਦਾ। 
 

ਇਿੱਕ ਸਨ ਾਿੀ  ਿੱ ਜੋਂ, ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਸਜਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਤ ਿੀਂ ਫਰਕ ਸਲਆ ਿਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਰਿਤਾ ਿਾਫ ਕਰਨ ਸ ਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਿਕਦੇ 
ਹੋ:  

 ਬ੍ਰਫ ਪਣੈ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸਦਨ ਿ ੇਰ ੇ11  ਜੇ ਤਕ ਆਪਣੀ ਿੜਕ ਸਕਨਾਰੇ ਦੀ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਬ੍ਰਫ ਿਾਫ ਕਰੋ। 
 ਜੇ ਤ ਿੀਂ ਨ ਿੱ ਕਰ  ਾਲੇ ਘਰ ਸ ਿੱ ਚ ਰਸਹੂੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਿਾਹਮਣ ੇਅਤ ੇਪਾਿੇ  ਾਲੀ ਿਾਈਡ ਾਕ ਦ ੋਾਂ ਨ ੂੰ  

ਿਾਫ ਕਰੋ। 
 ਬ੍ਰਫ ਨ ੂੰ  ਿਾਫ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪਰਾਪਰਟੀ 'ਤੇ ਸਲਜਾਓ, ਨਾ ਸਕ ਿੜਕ 'ਤੇ ਜਾਂ ਿੜਕ ਸਕਨਾਰੇ ਦੀ ਪਟੜੀ 'ਤੇ। 
 ਉਿ  ੇਲੇ ਤਿੱ ਕ ਿੜਕ 'ਤੇ ਪਾਰਕ ਨਾ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਿ 'ਤੇ ਨਮਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਿ ਨ ੂੰ   ਾਸਹਆ ਨਹੀਂ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾ ੇਂ ਤ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਇਿ ਪਾਰਸਕੂੰ ਗ ਪਰਸਮਟ ਹੈ। ਬ੍ਰਫ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ ਿੜਕ 'ਤੇ ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਨਾਲ 
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ਬ੍ਰਫ ਿਾਫ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਉਪਕਰਣ ਅਤ ੇਿੂੰ ਕਟਕਾਲੀ ਿ ੇਾ ਾਂ ਲਈ ਰ ਕਾ ਟ ਪੈਦਾ ਹ ੂੰ ਦੀ ਹੈ।  ਾਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਟਕਟ ਸਦਿੱ ਤੀ 
ਜਾ ਿਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਖਿੱਚ ਕ ੇਸਲਜਾਇਆ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ। 

 ਜੇ ਤ ਹਾਡਾ ਕੋਈ ਗ ਆਢਂੀ ਹੈ ਸਜਿ ਨ ੂੰ  ਬ੍ਰਫ ਹਟਾਉਣ ਸ ਿੱਚ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਜੇ ਤ ਹਾਡੇ ਕਲੋ 
ਆਪਣੀ ਗਲੀ ਸ ਿੱ ਚ ਸਕਿ ੇਚੂੰ ਗੇ ਗ ਆਂਢੀ ਬ੍ਾਰੇ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ Twitter 'ਤੇ ਿਾਨ ੂੰ  ਫਾਲੋ ਕਰੋ ਅਤੇ 
#thanksneighbour ਕਹੋ! 
 

ਵਕਸੇ ਸੰਕਟਕਾਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵ ਿੱ ਚ 

ਿਰਦੀਆਂ ਸ ਿੱ ਚ ਮੌਿਮ ਬ੍ਹ ਤ ਖ਼ਰਾਬ੍ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ, ਸਜਿ ਸ ਿੱਚ ਬ੍ਹ ਤ ਸਿਆਦਾ ਬ੍ਰਫ ਪੈਣੀ, ਜਮਾਉਣ  ਾਲਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਅਤੇ 
ਬ੍ਹ ਤ ਹੀ ਸਿਆਦਾ ਠੂੰ ਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਇਮਰਜੇਂਿੀ ਮਨੇੈਜਮੈਂਟ ਆਸਫਿ ਕੋਲ ਸਤਆਰ ਹਣੋ ਸ ਿੱ ਚ ਤ ਹਾਡੇ ਪਸਰ ਾਰ ਦੀ 
ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹ।ੈ ਇਿੱ ਕ ਿੂੰ ਕਟਕਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਬ੍ਣਾਉਣ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਕਾਰ ਲਈ ਿੂੰ ਕਟਕਾਲੀ ਸਕਿੱ ਟ ਸਤਆਰ 
ਕਰਨ, ਅਤੇ ਡਰਾਈ  ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਬ੍ਰਫ ਹਟਾਉਂਦ ੇਿਮੇਂ ਿ ਰਿੱ ਸਖਅਤ ਰਸਹਣ ਬ੍ਾਰੇ ਿ ਝਾ ਾਂ ਲਈ 
www.brampton.ca/prepared 'ਤੇ ਜਾਓ। 
 

ਇਹਨਾਂ ਿਰਦੀਆ ਂਸ ਿੱਚ ਬ੍ਰਫ ਬ੍ਾਰੇ ਤਾਿਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca/snow 'ਤੇ ਜਾਓ, Twitter 'ਤੇ 
@BramptonSnow ਨ ੂੰ  ਫਾਲੋ ਕਰੋ ਅਤੇ Facebook 'ਤੇ BramptonRoads ਨ ੂੰ  ‘like’ ਕਰੋ। 
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