
 
 

 

 

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਿਰਦੀ ਅਤ ੇਭਾਰੀ ਬ੍ਰਫ਼ਬ੍ਾਰੀ ਲਈ ਸਤਆਰੀ ਕੀਤੀ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (16 ਜਨਵਰੀ, 2020) – ਬ੍ੇਹੱਦ ਠੰਡੇ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਈ ਵੀਕੈਂਡ ਸਵੱਚ ਬ੍ਰਫ਼ ਪੈਣ ਦ ੇਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਦ ੇਨਾਲ, ਸਿਟੀ 
ਸਨਵਾਿੀਆਂ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਕ ਿਰਦੀਆਂ ਦ ੇਮੌਿਮ ਲਈ ਸਤਆਰ ਰਸਹਣਾ ਇੱਕ ਟੀਮ ਯਤਨ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਇਹ ਿੀਜਨ ਿਾਸਰਆਂ ਲਈ 

ਵੱਧ ਿੁਰੱਸਿਅਤ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ। 

ਿਰਦੀ ਿਬੰ੍ਧੀ ਿੰਚਾਲਨ 

 ਅਮਸਲਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਕ ਬ੍ਰਫ਼ ਪੈਣਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦ ੇਬ੍ਾਅਦ 24 ਘੰਸਟਆਂ ਦ ੇਅੰਦਰ ਿਾਰੀਆਂ ਿੜਕਾਂ, ਪਗਡੰਡੀਆਂ, ਟਰਾਂਸ਼ਿਟ ਿਟੌਪਿ, ਚੌਰਾਹੇ 

ਅਤੇ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਟਰੇਲਾਂ ਦੀ ਿੰਭਾਲ ਹੋਵੇ। 
 ਸਪਛਲੇ ਿਾਲ, ਕਾਉਂਸਿਲ ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਿਰਦੀ ਦੇ ਿੰਚਾਲਨਾਂ ਸਵੱਚ ਵਾਸਧਆਂ ਨੰੂ ਮਨ਼ਿੂਰੀ ਸਦੱਤੀ ਿੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਿਥਾਨਕ ਿੜਕਾਂ ਤੇ 

7.5 ਿੈਂ.ਮੀ. ਤੋਂ 5.0 ਿੈਂ.ਮੀ. ਤੱਕ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਬ੍ਰਫ਼ ਦ ੇਿੇਵਾ ਪੱਧਰਾਂ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣਾ। ਇਿਦਾ ਮਤਲਬ੍ ਹੈ ਸਕ ਿਰਦੀ ਦੇ ਮੌਿਮ ਦੀ ਸਕਿੇ ਘਟਨਾ 
ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਅਮਸਲਆਂ ਨੰੂ ਵੱਧ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਭੇਸਜਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

 ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ  www.brampton.ca/snow ਤ ੇਨਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਪਲੋ ਟਰੈਕਰ (Plow Tracker) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਿੋ ਸਕ ਅਮਲੇ ਨੇ 

ਸਕਹੜੀਆਂ ਿੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪਗਡੰਡੀਆਂ ਿਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।  

ਜੇਕਰ ਮੌਿਮ ਬ੍ੇਹੱਦ ਖ਼ਰਾਬ੍ ਹੋਵ ੇਤਾਂ ਬ੍ਰਫ਼ ਹਟਾਉਣ ਸਵੱਚ ਵੱਧ ਿਮਾਂ ਲੱਗ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਇਹਨਾਂ ਿਸਥਤੀਆਂ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਿਾਡੇ ਸਨਵਾਿੀਆਂ ਦੇ ਿਸਹਯੋਗ 

ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸ਼ੰਿਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 

ਸਨਵਾਿੀਆਂ ਲਈ ਸਰਮਾਈਡਂਰ 

 ਬ੍ਰਫ਼ ਪੈਣ ਦ ੇਅਗਲੇ ਸਦਨ ਿਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਗਡੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਆਈਿ, ਬ੍ਰਫ਼ ਅਤੇ ਪੰਘਰ ਰਹੀ ਬ੍ਰਫ਼ ਿਾਫ਼ ਕਰੋ। 
 ਗਲੀਆਂ ਸਵੱਚ ਪਾਰਸਕੰਗ ਦੀ ਇਜਾ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਨਯਮ ਿਰਦੀ ਦ ੇਮੌਿਮ ਿਬੰ੍ਧੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਸਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇ

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਨੰੂ ਹਟਾਓ ਸਕ ਬ੍ਰਫ਼ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਵਾਹਨ ਿੁਰੱਸਿਅਤ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਗਲੀ ਸਵੱਚ ਆ 

ਿਕਣ।  
 ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਟਰੀਟ ਪਾਰਸਕੰਗ ਪਰਸਮਟ ਹੈ, ਸਫਰ ਵੀ ਬ੍ਰਫ਼ ਪੈਣ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੈਧ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ। 
 ਆਪਣ ੇਵਾਹਨ ਨਾਲ ਪਗਡੰਡੀ ਨੰੂ ਬ੍ਲੌਕ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਿਟਰੀਟ ਸਵੱਚ ਵਾਹਨ ਬ੍ਾਹਰ ਵੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਰੱਿੋ। ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਵੇ ਸਵੱਚ 

ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਗਡੰਡੀ ਅਤੇ ਰੋਡਵੇ ਦ ੇਸਵਚਕਾਰ ਵਾਲੇ ਿੇਤਰ ਸਵੱਚ ਿਮਤਲ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਪਾਰਕ ਕਰੋ, ਜੇਕਰ ਜਗਹਾ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹੋਵੇ। 
 ਜੇਕਰ ਬ੍ਰਫ਼ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ 24 ਘੰਸਟਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਿਮਾਂ ਬ੍ੀਤ ਸਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੀ ਤ ੇਹਾਲੀਂ ਵੀ ਸਧਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਟੀ ਨੰੂ 

311 ਤ ੇਫੋਨ ਕਰਕ ੇਜਾਂ www.311brampton.ca ਤ ੇਔਨਲਾਈਨ ਿੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਇਿ ਬ੍ਾਰੇ ਦੱਿੋ।   
 ਯੋਗ ਬ਼੍ਿਰੁਗਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਪੁਸਣਆਂ ਵਾਲੇ ਸਨਵਾਿੀਆਂ ਲਈ, ਬ੍ਰਫ਼ ਹਟਾਉਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਆਰਸਥਕ ਿਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣੋ: 

http://ow.ly/D2R050xgPq2.  

 ਬ੍ੇਹੱਦ ਠੰਡੇ ਮੌਿਮ ਦ ੇਦੌਰਾਨ, ਬ੍ਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਿਮੇਂ ਵਾਧੂ ਿੁਰੱਸਿਆ ਿਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤੋ। ਿੁਰੱਸਿਆ ਿੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਿੂਚੀ ਲਈ, ਇੱਥੇ 
ਜਾਓ: http://ow.ly/sXzo50xXv7B. 
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ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ 

ਰਸਜਿਟਰਡ ਕਲਾਿਾਂ ਅਤੇ ਡਰੌਪ-ਇਨ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਿਮਾਂ-ਿੂਚੀਆਂ ਦ ੇਅੱਪਡੇਟਿ ਲਈ, ਸਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਆਪਣ ੇਿਥਾਨਕ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਨੰੂ ਫੋਨ ਕਰੋ 

ਜਾਂ www.brampton.ca/recreation ਤ ੇਜਾਓ। 

ਿਕਸੇਟੰਗ ਟਰਲੇਿ 

ਗੇਜ ਪਾਰਕ ਿਕੇਸਟੰਗ ਟਰੇਲ (Gage Park Skating Trail), ਸਚੰਗਕੂ਼ਿੀ ਿਕੇਸਟੰਗ ਟਰੇਲ (Chinguacousy Skating Trail), ਗੋਰ ਮੇਡੋਜ ਿਕੇਸਟੰਗ 

ਸਰੰਕ (Gore Meadows Skating Rink) ਅਤੇ ਮਾਊਂਟ ਪਲੈਜੈਂਟ ਆਉਟਡੋਰ ਿਕੇਸਟੰਗ ਸਰੰਕ (Mount Pleasant Outdoor Skating Rink) 

ਬ੍ਾਰੇ ਅੱਪਡੇਟਿ ਲਈ,  www.brampton.ca/skating ਤ ੇਜਾਓ। 

ਟਰਾਂਸ਼ਿਟ 

ਿਰਦੀ ਿਬੰ੍ਧੀ ਘਟਨਾ ਦ ੇਦੌਰਾਨ, ਮੌਿਮ ਿਬੰ੍ਧੀ ਿਸਥਤੀਆਂ ਦ ੇਕਾਰਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਸ਼ਿਟ (Brampton Transit) ਦ ੇਕੁਝ ਰੂਟ ਪਰਭਾਸਵਤ ਹੋ ਿਕਦੇ ਹਨ। 

ਸਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਯਾਤਰਾ ਲਈ ਵਾਧੂ ਿਮਾਂ ਕੱਢੋ। ਅੱਪਡੇਟਿ ਲਈ, Twitter ਤ ੇ@BramptonTransit ਨੰੂ ਫਾੱਲੋ ਕਰੋ ਜਾਂ 905.874.2999 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।  

ਬ੍ਰਫ਼ ਹਟਾਉਣ ਬ੍ਾਰੇ ਅੱਪਡਟੇਿ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 

 ਬ੍ਰਫ ਹਟਾਉਣ ਦ ੇਅੱਪਡੇਟਿ ਲਈ www.brampton.ca/snow ਤ ੇਜਾਓ ਜਾਂ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ Twitter ਅਤੇ Facebook ਤੇ ਫਾੱਲੋ 

ਕਰੋ 

 ਿਰਦੀ ਸਵੱਚ ਿੁਰੱਸਿਆ ਿਬੰ੍ਧੀ ਿੁਝਾਵਾਂ ਲਈ www.brampton.ca/prepared ਤ ੇਜਾਓ। 
 ਿਰਦੀ ਦ ੇਿੰਚਾਲਨਾਂ ਦ ੇਿਬੰ੍ਧ ਸਵੱਚ ਤਤਕਾਲ ਿਸਥਤੀਆਂ ਲਈ 311 ਤ ੇਫੋਨ ਰਾਹੀਂ, ਈਮੇਲ (email) ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 311 ਮੋਬ੍ਾਈਲ ਐਪ 

(ਗੂਗਲ ਪਲੇ (Google Play) ਅਤੇ ਐਪ ਿਟੋਰ (App Store) ਸਵੱਚ ਉਪਲਬ੍ਧ) ਅਤੇ ਵੈਬ੍ਿਾਈਟ (website) ਤ ੇਿੰਪਰਕ ਕਰੋ। 
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ਮੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ 

ਮੋਸਨਕਾ ਦੁੱ ਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਸਮਉਸਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਿਟਰੈਟਸਜਕ ਕਸਮਉਸਨਕੇਸ਼ਨ  

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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