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برامپٹن میں سردی کے طوفان کی اپ ڈیٹ :آپ کو کیا جاننے کی ضرورت ہے
برامپٹن کو سردی کے ایک بڑے طوفان کا شدت سے سامنا ہے ،جو ریکارڈ توڑ برفباری الیا ہے۔ ذیل میں وہ چیزیں ہیں ،جو آپ کو آج29 ،
جنوری ،کو جاننے کی ضرورت ہیں:
سروس کے درجے
برفباری تقریبًا صبح  4:30بجے ختم ہوئی اور عملہ سڑکوں ،سائیڈ واکس ،ٹریلز ،ٹرانزٹ سٹاپس ،اسکول کراسنگز اور فائر ہال اور
ریکریئیشن سنٹر کے پارکنگ الٹس کی بڑی صفائی میں مصروف ہے۔
عملہ شہر کے ہر حصے میں پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے مگر اس میں کچھ وقت لگے گا۔ طوفان کی شدت کی وجہ سے ،شدید موسمی
کیفیت کا اعالن کر دیا گیا ہے۔ برف ہٹانے کا پورا کام برفباری کے ختم ہونے کے  48گھنٹوں کے اندر مکمل کر لیے جانے کی توقع ہے
(بروز جمعرات 31 ،جنوری صبح  4:30بجے تک)۔
کچھ سڑکوں اور سائیڈ واکس پر صفائی ہونے تک سفر کرنا مشکل ہو گا۔ برائے مہربانی رفتار کم رکھیں اور اپنے آپ کو زیادہ وقت دیں۔
ہم اس صفائی کے دوران اپنے رہائشیوں کے تعاون اور صبر کو سراہتے ہیں۔ ایک مرتبہ جب صفائی مکمل ہو جائے ،تو رہائشی  311پر
کال کر سکتے ہیں یا  311@brampton.caپر ای میل کر سکتے ہیں ،اگر انہیں لگے کہ ان کی سڑک چھوٹ گئی ہے۔
یاد دہانیاں:
 رہائشی عالقوں کی سڑکوں کو بڑی سڑکوں کی طرح پکڈنڈیوں تک صاف نہیں کیا جاتا۔ برف ہٹانے والی مشین کے گزرنے کے
بعد آپ کی سڑک پر کچھ برف کا رہ جانا عمومی بات ہے۔
 جب عملہ سڑکوں کی صفائی کر رہا ہوتا ہے ،تو رہائشیوں کے ڈرائیو ویز کے سروں پر برف رہ جاتی ہے۔ ہم سمجھ سکتے ہیں
کہ یہ رہائشیوں کے لیے پریشان کن ہو سکتا ہے مگر بدقسمتی سے برف کے یہ ڈھیر ('ونڈروز') ناگزیر ہیں۔
 برائے مہربانی تمام کھڑی گاڑیوں کو سڑک سے ہٹا لیں ،تاکہ عملہ حفاظت سے سڑک کو صاف کر سکے۔
 برائے مہربانی سائیڈ واکس سے برف اور کھر ہٹا کر انہیں محفوظ رکھنے میں مدد دیں۔ بزرگ شہریوں اور مستقل معذوریوں کے
حامل رہائشیوں کے لیے ،سٹی برف ہٹانے کے لیے معاشی معاونت کی پیشکش کرتا ہے۔  www.brampton.ca/snowپر مزید
جانیں۔
ٹرانزٹ
برامپٹن ٹرانزٹ کو کچھ راستوں پر تاخیروں کا سامنا ہے۔ برائے مہربانی اپنے لیے سفر کا کافی اضافی وقت رکھ کر آئیں۔ تازہ ترین خبروں
کے لیے  @BramptonTransitکو ٹوئٹر پر فالو کریں یا  905.874.2999پر کال کریں۔ برائے مہربانی محتاط رہیں اور بس اسٹاپس
پاوں دیکھ کر قدم رکھیں۔
اور ٹرمینلز پر اپنے ٔ

تفریحی سنٹرز
فورا آ کر استعمال والے پروگرامز آج کی صبح منسوخ ہو چکے ہیں۔ باقاعدہ
تفریحی سنٹرز کھلے ہیں مگر زیادہ تر رجسٹریشن والے اور ً
پروگرام آج دوپہر سے دوبارہ شروع ہونے کے لیے متوقع ہیں۔ رہائشیوں سے پیشگی طور پر اپنے تفریحی سنٹر کو کال کرنے کی
درخواست کی جاتی ہے۔
برامپٹن الئبریری
برامپٹن الئبریری کی تمام شاخیں آج کی صبح بند ہیں اور دن  1بجے دوبارہ کھلیں گی۔
مربوط رہیں:
 برف کی صفائی کے حوالے سے تازہ ترین خبروں کے لیے  www.brampton.ca/snowمالحظہ کریں
 سٹی آف برامپٹن کو ٹوئٹر اور فیس بک پر فالو کریں
 سردیوں میں حفاظت کے حوالے سے مشوروں کے لیے  www.brampton.ca/preparedمالحظہ کریں
 درخواستیں  311@brampton.caپر ای میل کریں یا سردیوں میں عمل درآمد کے حوالے سے فوری صورتحالوں کے لیے
 311پر کال کریں
-30میڈیا کنٹیکٹ
مونیکا ڈوگال
کوآرڈینیٹر ،میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ
اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
سٹی آف برامپٹن
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca

