Tungkol sa Operasyon Namin sa Taglamig
Handa na ang mga crew ng trabahador ng Lungsod ng Brampton para sa panahong taglamig.
Kapag nag-i-snow, minementina namin ang mga kalye at bangketa sa priyoridad na
pagkakasunod-sunod.

Ano ang gagawin?
Mga pangunahing kalye
 nagdadala ng maraming
trapiko (hal. Main Street,
Bramalea Road)
 nasa ruta ng bus ng
Brampton Transit/Züm
 may Peel Public o Hiwalay na
paaralan

Unang lilinisin kapag nag-snow

Mga lokal na residensiyal na
kalye at court

Sisimulan kapag tapos na ang mga
pangunahing kalye

Kailan?

Aasinan kung kailangan at patuloy
na ipo-plow sa alinmang snowfall

Aasinan (maaaring buhanginan
kapag sukdulan ang lamig ng
panahon)
Ipo-plow kapag ang isang storm ay
nagresulta sa 7.5 cm o higit pa ng
snow
Mga bangketang pag-aari ng
lungsod
 sa mga pangunahing kalye
 sa harap ng mga
parke/pasilidad ng Lungsod
 harap ng curb (walang
damong boulevard)
 sa likod ng pag-aari
 sa mga kalye sa mga
himpilan ng bus ng Brampton
Transit/Züm

Ipo-plow at bubuhanginan

Mga paradahan ng mga
pasilidad ng libangan

Aasinan at/o bubuhanginan

Mga recreation trail ng parke

Aasinan at/o bubuhanginan
Ipo-plow kapag ang naipong snow
ay umabot sa 7.5 cm

Kukumpletuhin sa
loob ng 24 oras
matapos ang
snowfall**

Kukumpletuhin sa
loob ng 48 oras
matapos ang
snowfall**

**Ito ang mga layunin namin sa serbisyo. Maaaring mas magtagal ang serbisyo –
hanggang 48 oras o higit pa – kung malala ang kalagayan ng panahon.
Salamat sa pagiging mabuting kapitbahay at pagawa ng mga tamang bagay:
 Pagtanggal ng snow at yelo mula sa mga bangketa mo pagsapit ng 11 am sa araw
makalipas ang snowfall
 Paglinis sa mga bangketa sa harapan at katabi ng ari-arian mo kung nakatira sa sa lote
sa kanto
 Hindi pagpala ng snow mula sa ari-arian mo papunta sa kalye o bangketa
 Hindi pagparada sa kalye kapag hindi pa ito naasinan o na-plow (kahit na may balido
kang pahintulot na pumarada). Ang pagparada sa kalye sa oras ng o makalipas ang
snowfall ay haharang na makapunta ang kagamitang pang-alis ng snow at pangemergency na serbisyo. Maaaring tiketan o i-tow ang mga sasakyan.
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Para sa karagdagang impormasyon:
Telepono:
311
(TANDAAN: kung kailangan mo ng tulong sa ibang wika, sabihin ang pangalan
ng wika mo sa Ingles. May tatawaging tagapagsaling-wika na walang gastos sa
iyo.)
Email:
roads@brampton.ca
Web:
www.brampton.ca/snow
Twitter:
@BramptonSnow
Facebook:
BramptonRoads
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