நமது குளிர்காலச் செயல்பாடுகளளப் பற்றி
பிராம்ப்டன் நகர வேளலக் குழுக்கள் குளிர்கால ோனிளலக்குத் தயாராக இருக்கின்றன.
பனிப்சபாழிவு ஏற்படும்வபாது, ொளலகளளயும் நளடபாளதகளளயும் முன்னுாிளம ோிளெப்படி
நாங்கள் பராமாிக்கிவறாம்.

என்ன செய்யப்படுகின்றது?
முதன்ளமச் ொளலகள்
 அதிகளவு வபாக்குேரத்து
உள்ள ொளலகள் (உ-ம்:
முக்கிய ொளல, ப்ரம்லீ
ொளல)
 பிராம்ப்டன் டிரான்ெிட் / Züm
வபருந்து ேழித்தடத்தில்
இருப்பளே
 பீல் பப்ளிக் அல்லது தனியான
பள்ளிளயப் சபற்றிருப்பளே

பனிப்சபாழிவு ஏற்படும்வபாது
முதலில் அளே அகற்றப்படுகின்றன

உள்ளூர் குடியிருப்புத் சதருக்கள்

முதன்ளமச் ொளலகள்
முடிவுற்றவுடன்
சதாடங்கப்படுகின்றன

எப்சபாழுது?

வதளேக்வகற்ப உப்பு
தூேப்படுகின்றது, அதன் பிறகு
எப்சபாழுதாேது பனிப்சபாழிவு
ஏற்படும்வபாது சதாடர்ந்து
உழப்படுகின்றது

உப்புத் தூேப்படுகின்றது (மிக
அதிக குளிர்ச்ெியான
ோனிளலயின்வபாது மணல்
தூேப்படலாம்)

பனிப்சபாழிவு முடிந்த
பிறகு 24
மணிவநரத்துக்குள்
முடிக்கப்படுகின்றது**

ஒவர புயலில் 7.5 செமீ அல்லது
அதற்கு வமற்பட்ட உயரத்துக்கு
உளறபனிப் படிவு இருக்கும்வபாது
உழப்படுகின்றது.
நகருக்குச் சொந்தமான
நளடபாளதகள்







உழப்பட்டு மணல்
தூேப்படுகின்றது

பிரதான ொளலகளின் மீது
நகரப் பூங்காக்கள் /
ேெதியிடங்களுக்கு முன்னால்
ேிளிம்பு ோிளெக்கல்
சகாண்டளே (புற்களாலான
பாளத அல்ல)
ஒரு வீட்டுக்குப் பின்னால்
பிராம்ப்டன் டிரான்ெிட் / Züm
வபருந்து நிறுத்தங்களளக்
சகாண்ட ொளலகளில்

சபாழுதுவபாக்கு ேெதியிட
ோகனம் நிறுத்தும் இடங்கள்
பூங்கா சபாழுதுவபாக்குப்
பாளதகள்

உப்பு தூேப்படுகின்றது மற்றும் /
அல்லது மணல் தூேப்படுகின்றது
உப்பு தூேப்படுகின்றது மற்றும் /

பனிப்சபாழிவு முடிந்த

அல்லது மணல் தூேப்படுகின்றது

பிறகு 48
மணிவநரத்துக்குள்

உளறபனிப் படிவு 7.5 செமீ
உயரத்ளதத் சதாடும்வபாது

முடிக்கப்படுகின்றது**

உழப்படுகின்றது
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**இளே எங்களது வெளே நிளல இலக்குகள் ஆகும். ோனிளல நிளலளமகள் வமாெமாக
இருந்தால் வெளே முடிேதற்கு – 48 மணி வநரம் ேளரயிவலா அல்லது அதற்கு அதிகமாகவோ –
கூடுதலான வநரம் எடுத்துக்சகாள்ளலாம்.
நல்ல அண்ளட அயலாராக இருப்பதற்கும், ொியான ேிஷயங்களளச் செய்ேதற்கும் நன்றி:


பனிப்சபாழிவு ஏற்பட்டதற்கு அடுத்த நாளன்று காளல 11 மணிக்கு உங்களுளடய
நளடபாளதயிலிருந்து பனித்திரளளயும் பனிக்கட்டிளயயும் அகற்றவேண்டும்.



நீங்கள் சதருக்வகாடியில் உள்ள ஒரு வீட்டில் ேெிப்பேராக இருந்தால் உங்கள் வீட்டின்
முன்புறத்திலும் மற்றும் அருகிலும் உள்ள நளடபாளதளய சுத்தம் செய்ய வேண்டும்



உங்களுளடய வீட்டிலிருந்து பனித்திரளள ோாிசயடுத்து ொளலயிவலா அல்லது
நளடபாளதயிவலா சகாட்டக் கூடாது



(ோகனம் நிறுத்துேதற்கு நீங்கள் முளறயான அனுமதி ோங்கியிருந்தாலும் கூட) உப்பு
தூேப்படும் ேளர அல்லது உழப்படும் ேளர சதருேில் ோகனம் நிறுத்தக் கூடாது.
பனிப்சபாழிேின்வபாவதா அல்லது பனிப்சபாழிவுக்குப் பின்னவரா சதருேில்
ோகனங்களள நிறுத்துேது உளறபனிளய அகற்றுேதற்கான உபகரணம் மற்றும்
அேெரநிளலச் வெளேக்கான அணுகளலத் தளட செய்கின்றது. ோகனங்களுக்கு நுளழவுச்
ெீட்டு ேழங்கப்படலாம் அல்லது கட்டி இழுத்துச் செல்லப்படலாம்.

கூடுதல் தகேல்களுக்கு:
சதாளலவபெி: 311
(குறிப்பு: உங்களுக்கு வேசறாரு சமாழியில் உதேி வதளேப்பட்டால்,
உங்களுளடய சமாழியின் சபயளர ஆங்கிலத்தில் கூறவும். சமாழிசபயர்ப்பாளர்
ஒருேர் உங்களுக்காக இலேெமாக ஏற்பாடு செய்யப்படும்.)

மின்னஞ்ெல்: roads@brampton.ca
ேளலத்தளம்: www.brampton.ca/snow
ட்ேிட்டர்:

@BramptonSnow

ஃவபஸ்புக்:

BramptonRoads

Tamil

