ਬ੍ਰਪ
ੈ ਟਨ ਦੇ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਲਈ ਕੰ ਮ
ਇਸ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਕ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਸਟੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ:


ਸਭ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ, ਕਸਟੀ ਦਾ ਅਮਲਾ ਮੁੱ ਖ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਮਕ ਕਿਛਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਬ੍ਰਫ਼ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਮੁੱ ਖ
ਸੜਕਾਂ ਹਨ, ਕਜਹਨਾਂ ਤੇ ਟਰੈਕਿਕ ਬ੍ਹਤ ਕ਼ਿਆਦਾ ਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਕ਼ਿਟ/਼ਿ਼ੂਮ ਬ੍ੁੱ ਸ ਰ਼ੂਟ ਤੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੀਲ ਦਾ ਿੁੱ ਖਰਾ
ਸਕ਼ੂਲ ਜਾਂ ਪਬ੍ਕਲਕ ਸਕ਼ੂਲ ਹੈ।



ਜਦੋਂ ਮੁੱ ਖ ਸੜਕਾਂ ਨ਼ੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਕਦੁੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਮਲਾ ਕਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸਟਰੀਟਸ ਤੇ ਨਮਕ ਕਿਛਾਉਣਾ ਸ਼ਰ਼ੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਹਾਡੇ
ਆਸਪਾਸ ਦੀਆਂ ਸਟਰੀਟਸ ਹਨ। ਕਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸਟਰੀਟਸ ਨ਼ੂੰ:


ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਸਰਫ਼ ਤਦ ਹੀ ਬ੍ਰਫ਼ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਕਸੇ ਕਸੰ ਗਲ ਤ਼ੂਫ਼ਾਨ ਕਿੁੱ ਚ ਘੁੱ ਟੋ-ਘੁੱ ਟ 7.5
ਸੈਂ.ਮੀ. (3 ਇੰ ਚ) ਬ੍ਰਫ਼ ਪਈ ਹੋਿੇ। ਜੋ ਕਕ ਆਈਸ ਹਾਕੀ ਦੀ ਕਡਸਕ (ਹਾਕੀ ਪੁੱ ਕ) ਦਾ ਕਿਆਸ ਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਕਰਕੇਟ ਦੀ
ਗੇਂਦ ਤੋਂ ਥੋੜਹੀ ਿੁੱ ਧ ਮੋਟੀ ਹੰ ਦੀ ਹੈ।



ਮੁੱ ਖ ਸੜਕਾਂ ਿਾਂਗ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨੰਗੀ ਸਖਤ ਸਤਹਾ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਼ਿਮੀਨ ਉੱਤੇ ਥੋੜਹੀ-ਬ੍ਹਤ ਬ੍ਰਫ਼ ਹੋਣਾ
ਆਮ ਗੁੱ ਲ ਹੈ, ਭਾਿੇਂ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੋਿੇ।



ਅਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਕਾਂ ਕਿੁੱ ਚ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਟਰਲ
ੇ ਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਗਡੰ ਡੀਆਂ ਤੇ ਬ੍ਰਫ਼ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੇਤਾ
ਕਿਛਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ:


ਕਕਸੇ ਮੁੱ ਖ ਸੜਕ ਤੇ ਹਨ



ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਕ਼ਿਟ/਼ਿ਼ੂਮ ਬ੍ੁੱ ਸ ਰ਼ੂਟ ਤੇ ਹਨ



ਤਹਾਡੀ ਪਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਕਪੁੱ ਛੇ, ਕਸਟੀ ਪਾਰਕ ਜਾਂ ਿੈਕਸਕਲਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ



ਪਗਡੰ ਡੀ ਦੇ ਕਕਨਾਰੇ (ਪਗਡੰ ਡੀ ਅਤੇ ਸੜਕ ਕਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਘਾਹ ਿਾਲੇ ਬ੍ਲੇ ਿਾਰਡ ਨਹੀਂ)

ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਗਡੰ ਡੀਆਂ ਦੀ ਕ਼ਿੰ ਮੇਿਾਰੀ ਪਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੰ ਦੀ ਹੈ
ਅਮਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬ੍ਰਫ਼ ਪੈਣੀ ਬ੍ੰ ਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ, 24 ਘੰ ਕਟਆਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਪਗਡੰ ਡੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੇਲਾਂ ਨ਼ੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੰ ਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਮੌਸਮ ਸਬ੍ੰ ਧੀ ਸਕਥਤੀਆਂ ਤੀਬ੍ਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਸ ਕਿੁੱ ਚ ਿੁੱ ਧ ਸਮਾਂ ਿੀ ਲੁੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੁੱ ਕ ਕਨਿਾਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਤਸੀਂ ਇੰ ਜ ਤਸੀਂ ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਕਲਆ ਸਕਦੇ ਹੋ:


ਬ੍ਰਫ਼ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ ਅਗਲੇ ਕਦਨ ਸਿੇਰੇ 11 ਿਜੇ ਤੁੱ ਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਕਕਨਾਰੇ ਦੀ ਪਗਡੰ ਡੀ ਨ਼ੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।



ਆਪਣੀ ਪਰਾਪਰਟੀ ਤੋਂ ਬ੍ਰਫ਼ ਹਟਾ ਕੇ ਸੜਕ ਜਾਂ ਪਗਡੰ ਡੀ ਤੇ ਨਾ ਸੁੱ ਟੋ।



ਕ਼ੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਇਕੁੱ ਠਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਕਦਨ, ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਿਿੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂ ਕਕਨਾਰੇ ਦੇ ਕਬ੍ਲਕੁੱ ਲ ਕਪੁੱ ਛੇ ਬ੍ਲੇ ਿਾਰਡ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਟਾਂ
ਲਈ ਜਗਹਾ ਛੁੱ ਡੋ। ਉਹਨਾਂ ਨ਼ੂੰ ਪਗਡੰ ਡੀ ਜਾਂ ਸੜਕ ਤੇ ਨਾ ਰੁੱ ਖੋ।



ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਫ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਹੋਿੇ, ਤਾਂ ਸਟਰੀਟ ਕਿੁੱ ਚ ਗੁੱ ਡੀ ਪਾਰਕ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਤੁੱ ਕ ਇਸਤੇ ਨਮਕ ਨਾ ਕਿਛਾਇਆ ਜਾਿੇ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ
ਬ੍ਰਫ਼ ਨਾ ਹਟਾਈ ਜਾਿੇ। ਜਦੋਂ ਕਕਸੇ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਪਾਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਹੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਮਲਾ ਸਹੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਸਟਰੀਟ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਜੜੇ ਰਹੋ!


ਬ੍ਰਫ਼ ਹਟਾਉਣ ਬ੍ਾਰੇ 24/7 ਅੁੱ ਪਡੇਟਾਂ ਸਮੇਤ, ਸਰਦੀ ਸਬ੍ੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca/snow ਤੇ ਜਾਓ।



Twitter @CityBrampton ਤੇ ਿਾਲੋ ਕਰੋ ਅਤੇ Facebook ਤੇ City of Brampton ਨ਼ੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ

