
 

 

 

 2018نومبر  27

 سردیوں میں موسم سے نمٹنے کے لیے برامپٹن میں ہونے والے اقدامات کے حوالے سے
 آپ کے لیے ضروری مفید معلومات

سرما ہمارے لیے خوب برف اور شدید ٹھنڈ لے کر جلوہ گر ہوتا ہے۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ برامپٹن میں موسم  -برامپٹن، آن 
چونکہ بعض اوقات سردیوں کا موسم توقع سے پہلے ہی نمودار ہو جاتا ہے، لٰہذا شہر اس کے لیے تیار رہتا ہے۔ اس موسِم سرما کے حوالے 

 سے آپ کے لیے  مفید معلومات درج ذیل ہیں۔

 کیا کرتی ہے؟ برف باری کی صورت میں سٹی انتظامیہ
پر نمک پاشی اور ہل چالنا شہری انتظامیہ کی سب سے پہلی ترجیح ہوتی ہے۔  شاہراہوں مرکزی جب برامپٹن میں برف باری ہو رہی ہو، تو

سرکاری اور یہ  برامپٹن ٹرانزٹ/زوم کے روٹ پر یا پِیل کے مذہبی یا  ہےہیں جن پر ٹریفک کا بہت زیادہ بوجھ ہوتا  شاہرائیں مرکزییہ وہ 
 اسکولوں کی آمدورفت میں آتی ہیں۔ ان سڑکوں پر نمک پاشی کی جاتی ہے اور اس کے بعد ان پر مسلسل ہل چالیا جاتا ہے۔

یہ محلوں کی  پر نمک چھڑکنے کا کام شروع کر دیتا ہے۔ رہائشی عالقوں کی سڑکوںجب بنیادی سڑکیں صاف ہو جاتی ہیں، تو عملہ 
 ٹریفک کا بوجھ بھی کم ہوتا ہے۔سڑکیں ہوتی ہیں اور ان پر 

 :ہوتی ہیںرہائشیوں عالقوں کی سڑکوں پر ہل چالنے کے کام کے وقت دو چیزیں ذہن میں رکھنی 

  انچ( برف  3سینٹی میٹر ) 7.5ان سڑکوں پر صرف اسی صورت میں ہل چالیا جاتا ہے جب ان پر ایک ہی بار میں کم از کم
  بال سے معمولی بڑا ہوتا ہے۔پڑے۔ اس کا سائز ہاکی کی ٹکر یا کرکٹ 

  بڑی سڑکوں کی طرح ان کو پکڈنڈیوں تک صاف نہیں کیا جاتا۔ سڑکوں کو صاف کیے جانے کے بعد بھی زمین پر کچھ برف
 بات ہے۔ معمول کی رہ جاناباقی 

 
 سٹی پارکس اور درج ذیل قسم کی سائیڈ واکس کو بھی صاف کرتا ہے اور ریت ڈالتا ہے: 

  ساتھمرکزی شاہراہ کے 

 برامپٹن ٹرانزٹ/زوم روٹ کے ساتھ 

 کسی سٹی پارک یا سہولت گاہ کے سامنے 

 آپ کی جائیداد کے پیچھے 

 نہ ہو( دسڑک کے درمیان گھاس والی بٔولور سڑک کے ساتھ جڑی ہوئی )سائیڈ واک اور 

 دیگر تمام سائیڈ واکس جائیداد کے مالکان کی ذمہ داری ہیں۔

گھنٹے کے اندر بحال کر  24عملے کی کوشش ہوتی ہے کہ تمام سڑکیں، سائیڈ واکس اور تفریحی راستے برفباری کے ختم ہونے کے بعد 
شکریہ ادا تمام شہریوں کا ہم لگ سکتا ہے۔ صبر کرنے پر  بھی دیے جائیں، تاہم موسم کے حاالت شدید ہونے کی صورت میں زیادہ وقت

  کرتے ہیں۔

 کر سکتے ہیں! آپ فرق پیدا

  بجے تک اپنے گھر کے سامنے اور ساتھ کی سائیڈ واک کو صاف کر دیں۔ 11برفباری کے بعد اگلے دن صبح 

  سے برف کو ہٹا کر سڑک یا سائیڈ واک پر نہ پھینکیں۔ پراپرٹیاپنی 

  کے لیے  کارٹسی پر اپن دیا سڑک کے کنارے سے پیچھے بٔولورکچرا جمع کرنے کے دن، اپنے ڈرائیو وے کے اختتام پر
 جگہ خالی کریں۔ انہیں سائیڈ واک یا سڑک پر مت رکھیں۔

  جب برفباری ہو، تو سڑک پر نمک چھڑکے جانے یا صفائی کیے جانے سے پہلے گاڑی کھڑی نہ کریں۔ جب سڑک پر
ے برف اگر کسی سڑک س –گاڑیاں کھڑی ہوں، تو عملہ درست طریقے سے سڑک کی صفائی نہیں کر سکتا۔ اور یاد رکھیں 

 ہٹانے والی مشین نہ گزر سکتی ہو، تو ایک فائر ٹرک بھی نہیں گزر سکے گا۔

  



 

 

 مربوط رہیں

  برف کو ہٹانے کی صورتحال کے بارے میں خبروں کے لیے  24/7سردیوں کے متعلق مزید معلومات، بشمول
www.brampton.ca/snow مالحظہ کریں 

  ِٹس بنانے اور بیلچے سے برف ہٹاتے ہوئے محفوظ رہنے ہنگامی منصوبہ تیار کرنے، اپنے گھر اور گاڑی کے لیے ہنگامی ک
 مالحظہ کریں۔ www.brampton.ca/preparedکے بارے میں مشوروں کے لیے 

  ٹوئٹر پر@CityBrampton کو الئیک کریں سٹی آف برامپٹنبک پر  کو فالو کریں اور فیس 
  

 اقتباس
 

موسم آ گیا ہے۔ مطمئن رہیں، تو وہ ، تے ہیںل سمندر پر جانا چاہحے انتظار نہیں ہوتا یا آپ کسی سا"چاہے آپ سے اسکیئنگ کرنے کے لی
تمام آالت کسی بھی وقت کام کرنے کے لیے تیار ہیں اور نمک جمع کر لیا گیا ہے۔ یقینی بنائیں کہ آپ بھی تیار ہوں۔ اس  –سٹی تیار ہے 

 کردار ادا کرنا ہو گا۔"اپنا موسم سرما کو محفوظ اور لطف اندوز بنانے کے لیے ہم سب کو 

 میئر لنڈا جیفری -
 

پہلی سردیاں ہوں یا آپ اپنی پوری زندگی یہاں رہے ہوں، برف ایک ایسی چیز ہے جو ہر کسی کو متاثر کرتی  آپ کی یہ برامپٹن میں"آیا 
اور ہمارے پاس عمل درآمد کا پورا  رہیںہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے سخت محنت کی ہے، کہ ہم تیار 

دیگر کوئی بھی مسلسل موقع نہیں ہوتا، جس کے لیے سٹی کی جانب سے اتنے بڑے ہم آہنگی والے ردعمل کی منصوبہ موجود ہو۔ ایسا 
برف ہونے کی صورت میں سینکڑوں مالزمین سرگرم عمل ہوتے ہیں، جن میں آپ کو نظر آنے والے برف ہٹانے کے  –ضرورت ہوتی ہو 

ہوتے ہیں۔ ہم اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ایک ساتھ مل کر کام کر  یٹس تک شاملا یکے کسٹمر سروس ایسوس 311عملے سے لے کر 
 رہے ہیں کہ برامپٹن کے شہری ان سردیوں میں حفاظت سے سفر کر سکیں۔"

  ، کمشنر، پبلک ورکس اینڈ انجنیئرنگونیگابروس  -
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ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے  برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔

یابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم می کامعلیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عال
م برامپٹن کو ایک ایسے مربوط متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہ

 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca پر فالو کریں۔ فیس بکاور  ٹوئٹرہمیں  شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔

 
 
 
 

 

 میڈیا کنٹیکٹ

 نتالی سٹوگڈل
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 برامپٹن سٹی آف
natalie.stogdill@brampton.ca905.874.3654 |  
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