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ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਇਿ ਿਰਦੀ ਰਿਤਾ ਿਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਰਤਆਰ ਹ ੈ

 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (7 ਨਵੰਬ੍ਰ, 2022) – ਿਰਦੀ ਦਾ ਮੌਿਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਅਮਲੇ ਰਤਆਰ ਹਨ! ਿਾਡੀ ਟੀਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ 
ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਰਦਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਰਕ ਅਿੀਂ, ਰਿਟੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਿੜਕਾਂ, ਿਾਈਡਵਾਕਿ, ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਿਟੌਪਿ, ਰਕੇਰੀਏਸ਼ਨ ਟਰਲੇਾਂ ਅਤੇ 

ਿਕੂਲ ਦੇ ਚੌਰਾਰਹਆਂ ਤੋਂ ਬ੍ਰਫ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਰਤਆਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜ ੋਰਨਵਾਿੀ ਿੁਰੱਰਿਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੰ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੰੁਚ ਿਕਣ। 
 

ਰਿਟੀ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਰਕ ਿਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਿਮ ਲਈ ਰਤਆਰ ਰਰਹਣਾ, ਟੀਮ ਿਬੰ੍ਧੀ ਯਤਨ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਇਹ ਿੀਜਨ 

ਿਾਰਰਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਿੁਰੱਰਿਅਤ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ: 

• ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਦੀ ਿਰਿਤੀ ਰਵੱਚ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 72 ਘੰਰਟਆਂ ਲਈ ਿੁਦ ਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਰਵਾਰ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਲਈ ਰਤਆਰ ਰਹੋ। ਆਪਣ ੇ

ਘਰ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਲਈ 72-ਘੰਟੇ ਿੁਰੱਰਿਆ ਰਕੱਟ ਰਤਆਰ ਕਰੋ। 
• ਬ੍ਰਫ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ ਿਾਈਡਵਾਕਿ ਤੋਂ ਆਈਿ, ਬ੍ਰਫ ਅਤੇ ਪੰਘਰ ਰਹੀ ਬ੍ਰਫ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਿਾਫ਼ ਕਰ;ੋ 

• ਗਲੀਆਂ ਰਵੱਚ ਪਾਰਰਕੰਗ ਦੀ ਇਜਾ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਨਯਮ ਿਰਦੀ ਦੇ ਮੌਿਮ ਿਬੰ੍ਧੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।  
• ਰਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਨੰੂ ਹਟਾਓ ਰਕ ਬ੍ਰਫ ਹਟਾਉਣ , ਨਮਕ ਰਵਛਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਵਾਹਨ 

ਿੁਰੱਰਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਲੀ ਰਵੱਚ ਆ ਿਕਣ; 

• ਜੇਕਰ ਬ੍ਰਫ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ 24 ਘੰਰਟਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਿਮਾਂ ਬ੍ੀਤ ਰਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੀ ਤੇ ਹਾਲੀਂ ਵੀ ਰਧਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਰਿਟੀ ਨੰੂ 311 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, 311 ਮੋਬ੍ਾਈਲ ਐਪ ਤੇ ਿੇਵਾ ਬ੍ੇਨਤੀ ਪਰਿਤੁਤ ਕਰਕ,ੇ 311@brampton.ca ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ 
www.311brampton.ca ਤੇ ਜਾ ਕ ੇਇਿ ਬ੍ਾਰ ੇਦੱਿੋ; 

• ਿਾਡੇ #BramSnowUpdate ਲਈ ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਿਾਰੇ ਿੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਿ ਨੰੂ ਫਾਲੋੱ ਕਰੋ; 
• ਯੋਗ ਬ਼੍ਿੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਪਰੁਣਆਂ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ, ਬ੍ਰਫ ਹਟਾਉਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਆਰਰਿਕ ਿਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹੈ। ਹੋਰ 

ਜਾਣ:ੋ ow.ly/D2R050xgPq2. 

ਰਿਟੀ ਦਾ ਪਲੋ ਟਰਕੈਰ 

ਰਨਵਾਿੀ www.brampton.ca/snow ਤੇ ਅਤੇ 311 ਮੋਬ੍ਾਈਲ ਐਪ ਤੇ ਰਿਟੀ ਦੇ ਪਲੋ ਟਰੈਕਰ (Plow Tracker) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਿ ਿਕਦ ੇ

ਹਨ ਰਕ ਅਮਰਲਆਂ ਨੇ ਰਕਹੜੀਆਂ ਿੜਕਾਂ ਅਤੇ ਿਾਈਡਵਾਕਿ ਿਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ! ਐਪ ਨੰੂ Google Play (ਗੂਗਲ ਪਲੇ) ਜਾਂ ਐਪ ਿਟੋਰ (App Store) 

ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਇਿ ਟੂਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਰਨਵਾਿੀ ਬ੍ਰਫ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪਰਗਤੀ, ਿੜਕ ਿਬੰ੍ਧੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇਿ ਿਕਦ ੇਹਨ ਅਤੇ 

ਜਾਣ ਿਕਦ ੇਹਨ ਰਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਿਪਾਿ ਬ੍ਰਫ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜ ੋਉਹ ਿੜਕ ਤੋਂ ਆਪਣ ੇਵਾਹਨ ਹਟਾ ਿਕਣ। ਿੇਵਾ 
ਬ੍ੇਨਤੀਆਂ ਵੀ ਪਰਿਤੁਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਰਿਟੀ ਦੇ ਿਰਦੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਵਧਰੇ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca/snow ਤੇ ਜਾਓ।  

ਹਵਾਲੇ 

 

“ਿਾਡੇ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਦੀ ਿੁਰੱਰਿਆ ਿਾਡੀ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ – ਇਿ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਰਕ ਅਿੀਂ ਿਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਿਮ ਲਈ 
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ਰਤਆਰ ਹਾਂ, ਿਾਡੇ ਅਮਲੇ ਰਦਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਿ ਿੀਜਨ ਨੰੂ ਿੁਰੱਰਿਅਤ ਅਤੇ ਮ਼ਿੇਦਾਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਿਾਡੀ ਿਾਰਰਆਂ ਵਾਿਤੇ ਕਰਨ ਲਈ 

ਕੁਝ ਨਾ ਕਝੁ ਹੈ। ਰਨਵਾਿੀ ਿਰਦੀ ਦੇ ਮੌਿਮ ਿਬੰ੍ਧੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਰੰਤ ਿਾਈਡਵਾਕਿ ਤੋਂ ਆਈਿ, ਬ੍ਰਫ ਅਤੇ ਪੰਘਰ ਰਹੀ ਬ੍ਰਫ ਿਾਫ਼ ਕਰਕ,ੇ 

ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੰੂ ਗਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਿ ਕ ੇਅਤੇ ਿਾਡਾ 311 ਮੋਬ੍ਾਈਲ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕ ੇਮਦਦ ਕਰ ਿਕਦ ੇਹਨ!” 
- ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“ਜਦੋਂ ਹਰ ਕਈੋ ਿਾਡੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਨੰੂ ਿਰਦੀਆਂ ਵਾਿਤੇ ਰਤਆਰ ਰੱਿਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭੂਰਮਕਾ ਰਨਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਿੀਂ ਿਾਰੇ ਿੁਰੱਰਿਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ 

ਆਪਣੀ ਮੰ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੰੁਚ ਿਕਦ ੇਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਨੰੂ ਿਲਾਹ ਰਦੰਦੇ ਹਾਂ ਰਕ ਿਾਡਾ 311 ਮੋਬ੍ਾਈਲ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ, ਿਾਡੇ 

#BramSnowUpdate ਲਈ ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਿਾਰ ੇਿੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਿ ਨੰੂ ਫਾੱਲੋ ਕਰ ੋਅਤੇ ਿਾਈਡਵਾਕਿ ਨੰੂ ਿਾਫ ਰੱਿਣ ਰਵੱਚ ਆਪਣੀ 
ਭੂਰਮਕਾ ਰਨਭਾਓ। ਜਦੋਂ ਿਰਦੀ ਦਾ ਮੌਿਮ ਆਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਅਿੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਮਲ ਕ,ੇ ਰਤਆਰ ਰਹਾਂਗੇ।"  
- ਪਾਲੱ ਰਵਿੇਂਟ (Paul Vicente), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰਡਿ 1 ਅਤੇ 5; ਚੇਅਰ, ਪਬ੍ਰਲਕ ਵਰਕਿ ਐਡਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਰੰਗ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

“ਰਿਟੀ ਰਵਿੇ ਿਾਡੇ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਿਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਿਮ ਿਬੰ੍ਧੀ ਿਰਿਤੀਆਂ ਰਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ ੋਿਾਡੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ 
ਿਾਰਰਆਂ ਲਈ ਿੁਰੱਰਿਅਤ, ਮ਼ਿੇਦਾਰ ਅਤੇ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਰਹੇ। ਰਿਟੀ, ਿਾਲਾਨਾ ਤੌਰ ਤੇ, 4,053 ਰਕਲੋਮੀਟਰ ਿੜਕ ਲੇਨ, 1,009 ਰਕਲੋਮੀਟਰ 

ਿਾਈਡਵਾਈਕਿ ਅਤੇ ਵਾਕਵੇਜ ਅਤੇ 205 ਰਕਲੋਮੀਟਰ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਟਰਲੇਾਂ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਨੰੂ ਿਲਾਹ ਰਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਕ ਇਿ ਿੀਜਨ 

ਬ੍ਰਫ ਦੇ ਲੋਕਲ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਿਰਿਤੀ ਬ੍ਾਰ ੇਜਾਣਨ ਲਈ, ਪਲੋ ਟਰਕੈਰ ਿਮੇਤ, 311 ਮੋਬ੍ਾਈਲ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ,ੋ ਤਾਂ ਜ ੋਉਹ ਿਰਦੀ ਿਬੰ੍ਧੀ ਘਟਨਾਵਾਂ 
ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿੁਰੱਰਿਅਤ ਰਪੂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਰਟਰਪਿ ਦੀ ਯਜੋਨਾ ਬ੍ਣਾ ਿਕਣ।” 
- ਪਾਲੱ ਮੋਰਰਿਨ (Paul Morrison), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਿਟਰੇਰਟਵ ਅਫਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
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ਕੈਨੇਡਾ ਰਵੱਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤ਼ੇਿੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤੌਰ ਤ,ੇ ਬ੍ਰ ੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਰਧਆਨ 

ਰਵੱਚ ਰੱਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ ਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੰੂ ਅੱਗੇ 
ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰੱਰਿਅਤ, ਿਰਿਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋਵੇ। ਿਾਡੇ ਨਾਲ 

Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁੜੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 

 

ਮੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਮੀਡੀਆ 

multiculturalmedia@brampton.ca 
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