ہمارے سردیوں کے طریقہ کار کے بارے میں معلومات
سٹی آف برامپٹن ( )City of Bramptonکے عملے کے لوگ موسم سرما کے لیے تیار ہیں۔ برف باری کی صورت میں سڑکوں
اور فٹ پاتھوں کے صفائی کے لیے ہم نے مندرجہ ذیل ترجیحات مقرر کی ہیں۔

کیا کیا جائے گا؟
بڑی سڑکیں
 جن پر بہت زیادہ ٹریفک چلتی ہے (مثالً
مین سٹریٹ ( ،)Main Streetبرامالی
روڈ ())Bramalea Road
 جو برامپٹن ٹرانزٹ ( Brampton
/)Transitزوم بس ( )Züm busکے
روٹ پر ہیں
جن پر کوئی پیل پبلک ( )Peel Publicیا
سیپیریٹ ( )Separateسکول ہے

کب؟

برفباری کے بعد سب سے پہلے صاف کی
جائیں گی
اگر ضرورت ہو تو نمک چھڑکا جائے گا ،اس
کے بعد برف باری کے دوران مسلسل برف
ہٹائی جائے گی

مقامی رہائشی سڑکیں اور احاطے ( )courtsبڑی سڑکوں کا کام مکمل ہو جانے کے بعد آغاز
کیا جائے گا
نمک چھڑکا جائے گا (بہت سخت سردی کی
صورت میں ریت کا استعمال بھی کیا جا سکتا
ہے)

وہ فٹ پاتھ جو سٹی کی ملکیت میں ہیں







ایک مرتبہ برفباری سے  7.5سینٹی میٹر یا اس
سے زیادہ برف پڑنے کی صورت میں برف
ہٹائی جائے گی۔
برف ہٹانے کے بعد ریت ڈالی جائے گی

برفباری ختم ہونے کے 24
گھنٹے کے اندر اندر**

بڑی سڑکوں پر
سٹی کے پارکس اور دوسری سہولیات
کے سامنے والے

پتھریلے (جہاں پر گھاس والی پٹی نہ
ہو)
کسی عمارت کے پیچھے
جن سڑکوں پر برامپٹن ٹرانزٹ
(/)Brampton Transitزوم بس
( )Züm busکے سٹاپس ہیں

تفریحی عمارات میں پارکنگ کی جگہیں

نمک چھڑکا جائے گا اور/یا ریت ڈالی جائے گی

پارکس کے اندر سیر کے راستے

نمک چھڑکا جائے گا اور/یا ریت ڈالی جائے گی
برف  7.5سینٹی میٹر تک پہنچنے کی صورت
میں برف ہٹائی جائے گی

برفباری ختم ہونے کے 48
گھنٹے کے اندر اندر مکمل
کرنا**

**ہم نے سروس کے لیے یہ اہداف مقرر کیے ہیں۔ خراب موسم کی صورت میں اس میں  48گھنٹے تک یا اس سے زیادہ بھی
لگ سکتے ہیں۔
ایک اچھا ہمسایہ ہونے کا ثبوت دیں اور مندرجہ ذیل کام کریں:





Urdu

برفباری سے اگلے دن اپنے فٹ پاتھ سے صبح  11بجے تک برف صاف کر دینا
اگر آپ کونے والے مکان میں رہتے ہیں تو اپنے مکان کے سامنے اور ساتھ والے فٹ پاتھس سے برف کو ہٹانا
برف کو اپنے مکان سے اٹھا کر سڑک یا فٹ پاتھ پر نہ پھینکنا
سڑک پر اس وقت تک گاڑی پارک نہ کرنا جب تک کہ اس پر نمک نہ چھڑکا جا چکا ہو یا برف ہٹائی نہ جا چکی ہو
(چاہے آپ کے پاس وہاں گاڑی پارک کرنے کا اجازت نامہ موجود ہی کیوں نہ ہو)۔ برفباری کے دوران یا اس کے بعد
سڑک پر گاڑی کھڑی کرنے سے برف ہٹانی والی مشینری یا ایمرجنسی سروسز کی راہ میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ ایسا
کرنے والی گاڑیوں کا چاالن ہو سکتا ہے یا ان کو وہاں سے زبردستی ہٹایا جا سکتا ہے۔

رابطہ برائے مزید معلومات
311
فون:
(نوٹ :اگر آپ کو کسی اور زبان کے لیے مدد درکار ہے تو اپنی اس زبان کا نام انگریزی میں لیجیے۔ آپ سے کوئی
معاوضہ لیے بغیر ترجمان کی خدمات فراہم کی جائیں گی)
ای میل:
ویب:
ٹوئٹر:
فیس بک:

Urdu

roads@brampton.ca
www.brampton.ca/snow
@BramptonSnow
BramptonRoads

