ਸਾਡੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰ ਮਾਂ ਬਾਰੇ
ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਿਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਿਮ ਲਈ ਸਿਆਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਫ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਿੀਂ ਿੜਕਾਂ ਅਿੇ ਸਕਨਾਰੇ ਵਾਲੇ ਪੈਦਲ
ਰਿਸਿਆਂ ਦੀ ਿਰਜੀਹੀ ਕਰਮ ਸਵਿੱ ਚ ਿਾਂਭ-ਿੰ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਮੁੱ ਖ ਸੜਕਾਂ

ਬ੍ਰਫ ਪੈਣ 'ਿੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਭ ਿੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਿਾਫ ਕੀਿਾ



ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਇਹਨਾਂ 'ਿੇ ਬ੍ਹੁਿ ਸਿਆਦਾ ਟਰੈਸਿਕ ਚਿੱ ਲਦਾ ਹੈ

ਕਦੋਂ?

(ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਮੇਨ ਿਟਰੀਟ, ਬ੍ਰਾਮਲੀ ਰੋਡ)


ਇਹ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਸਿਟ/Züm ਬ੍ਿ ਰੂਟ 'ਿੇ ਹਨ

ਲੋ ੜ ਅਨੁਿਾਰ ਨਮਕ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਿੇ ਫੇਰ ਬ੍ਰਫ



ਇਹਨਾਂ 'ਿੇ ਪੀਲ ਪਬ੍ਸਲਕ ਜਾਂ ਿੈਪੇਰੇਟ ਿਕੂਲ ਹੈ

ਸਡਿੱ ਗਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਿਾਰ ਵਾਸਹਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਸਥਾਨਕ ਰਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸੜਕਾਂ

ਮੁਖ ਿੜਕਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਿੋਂ ਬ੍ਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਿੀਆਂ
ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ
ਨਮਕ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਬ੍ਹੁਿ ਸਿਆਦਾ ਠੰਡੇ ਮੌਿਮ
ਸਵਿੱ ਚ ਰੇਿ ਪਾਈ ਜਾ ਿਕਦੀ ਹੈ)
ਜਦੋਂ ਇਕਿੱ ਲੇ ਝਿੱ ਖੜ ਦੇ ਨਿੀਜੇ ਵਿੱ ਜੋਂ 7.5 ਿੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜਾਂ
ਵਿੱ ਧ ਬ੍ਰਫ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਿਾਂ ਵਾਸਹਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਰਸਟੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਸੜਕ ਰਕਨਾਰੇ ਦੇ ਪੈਦਲ

ਵਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਿੇ ਰੇਿ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਰਸਤੇ


ਮੁਿੱ ਖ ਿੜਕਾਂ 'ਿੇ



ਸਿਟੀ ਪਾਰਕਾਂ/ਿਹੂਲਿਾਂ ਦੇ ਿਾਹਮਣੇ



ਿੜਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ (ਘਾਹ ਵਾਲੇ ਖੇਿਰ ਨਹੀਂ)



ਸਕਿੇ ਪਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਸਪਿੱ ਛੇ



ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਸਿਟ/Züm ਬ੍ਿ ਿਟਾਪਾਂ ਵਾਲੀਆਂ

ਬ੍ਰਫ ਸਡਿੱ ਗਣੀ ਬ੍ੰ ਦ ਹੋਣ ਦੇ 24
ਘੰ ਸਟਆਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਕੰ ਮ ਪੂਰਾ ਕੀਿਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ**

ਿੜਕਾਂ 'ਿੇ
ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤ ਦੀਆਂ ਪਾਰਰਕੰ ਗ ਥਾਂਵਾਂ

ਨਮਕ ਅਿੇ/ਜਾਂ ਰੇਿ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਪਾਰਕ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪਗਡੰ ਡੀਆਂ

ਨਮਕ ਅਿੇ/ਜਾਂ ਰੇਿ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਬ੍ਰਫ ਸਡਿੱ ਗਣੀ ਬ੍ੰ ਦ ਹੋਣ ਦੇ 48
ਘੰ ਸਟਆਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਕੰ ਮ ਪੂਰਾ ਕੀਿਾ

ਜਦੋਂ ਇਕਿੱ ਠੀ ਹੋਈ ਬ੍ਰਫ 7.5 ਿੈਂਟੀਮੀਟਰ ਿਕ ਪਹੁੰ ਚ

ਜਾਂਦਾ ਹੈ**

ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਿਾਂ ਵਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

**ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾ ਪੁੱ ਧਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਹਨ। ਜੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਗੰ ਭੀਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਰਵੁੱ ਚ ਰਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੁੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ – 48 ਘੰ ਟੇ ਜਾਂ ਵੁੱ ਧ।
ਇਿੱ ਕ ਚੰ ਗਾ ਗੁਆਂਢੀ ਬ੍ਣਨ ਅਿੇ ਿਹੀ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰ ਨਵਾਦ:


ਬ੍ਰਫ ਪੈਣ ਿੋਂ ਬ੍ਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸਦਨ ਿਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਿਕ ਆਪਣੀ ਿਾਈਡਵਾਕ ਿੋਂ ਬ੍ਰਫ ਿਾਫ ਕਰਨੀ



ਜੇ ਿੁਿੀਂ ਨੁਿੱਕਰ ਵਾਲੇ ਘਰ ਸਵਿੱ ਚ ਰਸਹੰ ਦੇ ਹੋ ਿਾਂ ਆਪਣੀ ਪਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਿਾਹਮਣੇ ਅਿੇ ਪਾਿੇ ਵਾਲੀ ਿਾਈਡਵਾਕ ਨੂੰ ਿਾਫ ਕਰਨਾ



ਆਪਣੀ ਪਰਾਪਰਟੀ ਿੋਂ ਬ੍ਰਫ ਨੂੰ ਿੜਕ ਜਾਂ ਿਾਈਡਵਾਕ 'ਿੇ ਨਾ ਿੁਿੱ ਟਣਾ



ਉਿ ਵੇਲੇ ਿਕ ਿੜਕ 'ਿੇ ਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਿਕ ਇਿ 'ਿੇ ਨਮਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਿ ਨੂੰ ਵਾਸਹਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵੇਂ
ਿੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਇਿ ਪਾਰਸਕੰ ਗ ਪਰਸਮਟ ਹੈ)। ਬ੍ਰਫ ਪੈਣ ਿੋਂ ਬ੍ਾਅਦ ਿੜਕ 'ਿੇ ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬ੍ਰਫ ਿਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣ ਅਿੇ
ਿੰ ਕਟਕਾਲੀ ਿੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਕਟ ਸਦਿੱ ਿੀ ਜਾ ਿਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਖਿੱ ਚ ਕੇ ਸਲਜਾਇਆ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ:
ਫੋਨ:

311
(ਨੋਟ ਕਰੋ: ਜੇ ਿੁਹਾਨੂੰ ਸਕਿੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਿਾਂ ਅੰ ਗਰੇਿੀ ਸਵਿੱ ਚ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬ੍ੋਲੋ। ਿੁਹਾਨੂੰ ਸਬ੍ਨਾਂ ਸਕਿੇ
ਲਾਗਿ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਬ੍ੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।)

ਈ-ਮੇਲ:

roads@brampton.ca

ਵੈਬ੍:

www.brampton.ca/snow

Twitter:

@BramptonSnow

Facebook:

BramptonRoads

Punjabi

