
 

 
 

 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਵਸਜ ਨੇ ਚਰਚਵਿਲ ਖਤੇਰ ਦ ੇ 

ਹੜ੍ਹ ਸਬੰ੍ਧੀ ਕੰਮਾਂ ਨ ੰ  ਬ੍ਹਾਲੀ ਯਤਨਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਤਬ੍ਦੀਲ ਕੀਤਾ 

  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (23 ਫਰਿਰੀ, 2022) – ਅਿੱਜ, ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਵਸਜ (Fire and Emergency 

Services) ਦੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਕਮਾਂਡਰ, ਫਾਇਰ ਚੀਫ ਵਬ੍ਲ ਬ੍ੋਏਸ (Bill Boyes) ਨੇ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕੀਤਾ ਵਕ ਚਰਚਵਿਲ (Churchville) ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੜ੍ਹ 
ਪਰਤੀਵਕਵਰਆ ਅਤੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਹਿੱ ਸੇ ਨ ੰ  ਜਾਰੀ ਵਰਕਿਰੀ ਯਤਨਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਤਬ੍ਦੀਲ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤਾ ਵਿਆ ਹੈ। 

ਅਿੱਜ, ਚਰਚਵਿਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰ ੇਵਨਿਾਸੀ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਿਾਪਸ ਪਰਤਣ ਯੋਿ ਹੋ ਿਏ ਹਨ। 
 

ਵਸਟੀ ਦੀ ਪਬ੍ਵਲਕ ਿਰਕਸ ਐਡਂ ਇੰਜੀਨੀਅਵਰੰਿ ਟੀਮ (Public Works & Engineering Team) ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਵਫਸ 

(Emergency Management Office), ਬ੍ਹਾਲੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨ ੰ  ਜਾਰੀ ਰਿੱਖੇਿਾ, ਵਜਹਨਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਬ੍ਰਫ ਹਟਾਉਣਾ, ਸਫਾਈ ਸਬੰ੍ਧੀ ਯਤਨ, 

ਜ਼ਰ ਰੀ ਯ ਟੀਵਲਟੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਸਵਹਯੋਿ ਕਰਕ,ੇ ਲੋਕਲ ਵਨਿਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। 
 

ਚਰਚਵਿਲ ਵਬ੍ਰਜ (Churchville Bridge), ਿਾਹਨ ਸਬੰ੍ਧੀ ਟਰੈਵਫਕ ਲਈ ਬੰ੍ਦ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਵੈਡਟਵਿਊ ਰੋਡ (Creditview Road), ਵਸਰਫ ਲੋਕਲ ਟਰਵੈਫਕ 

ਲਈ ਖਹਿੱ ਲੀ ਹੈ। ਚਰਚਵਿਲ ਪਾਰਕ ਸਾਊਥ (Churchville Park South) ਇਸ ਿੇਲੇ ਬੰ੍ਦ ਹੈ ਅਤੇ ਵਸਟੀ ਦੇ ਪਾਰਕ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬ੍ਹਾਲੀ 
ਯੋਜਨਾ ਤੇ, ਕਰਵੈਡਟ ਿੈਲੀ ਕਨਜਰਿੇਸ਼ਨ (Credit Valley Conservation) ਦੇ ਨਾਲ ਵਮਲ ਕ ੇਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇਿਾ। ਟ ਿੱ ਟੇ ਰੋਡਿੇਜ ਅਤੇ ਢਲਾਨਾਂ ਲਈ ਕਈੋ 

ਿੀ ਜ਼ਰ ਰੀ ਮ ਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ, ਿਰਮੀ ਦੇ ਮਹੀਵਨਆਂ ਵਿਿੱ ਚ ਹੋਿੇਿਾ।  
 

ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਵਦਨਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਹੋਰ ਬ੍ਰਫ ਪੈਣ ਦਾ ਪ ਰਿ ਅਨ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਮੌਸਮ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਬ੍ਦਲ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਵਨਿਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਸਲਾਹ ਵਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਬ੍ਦਲਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਸਬੰ੍ਵਧਤ ਪਰਭਾਿਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਿੱਖਣ। 
 

ਪਰੋਵਿੰਸੀਅਲ ਵਡਜਾਸਟਰ ਅਵਸਸਟੈਂਸ ਟੀਮ (Provincial Disaster Assistance Team), ਵਡਜਾਸਟਰ ਵਰਕਿਰੀ ਅਵਸਸਟੈਂਸ ਫਾਰ ਓਨਟੈਰੀਅਨਸ 

(ਡੀ.ਆਰ.ਏ.ਓ.) (Disaster Recovery Assistance for Ontarians) (DRAO) ਪਰੋਿਰਾਮ ਦੇ ਦ ਆਰਾ, ਸੰਭਾਿੀ ਆਰਵਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਿਾਸਤੇ 

ਖੇਤਰ ਦਾ ਮ ਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੱਲਹ ਨ ੰ  ਉੱਥੇ ਮੌਜ ਦ ਹਿੋੇਿੀ। 
 

ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਿਾਲ ਸੰਿਠਨਾਂ, ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ (Region of Peel), ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪ ਵਲਸ (Peel 

Regional Police), ਕਰੈਵਡਟ ਿਲੈੀ ਕਨਜਰਿੇਸ਼ਨ, ਇਲੈਕਟਰੀਕਲ ਸੇਫਟੀ ਅਥਾਿੱਵਰਟੀ (Electrical Safety Authority), ਐਨਵਬ੍ਰਜ (Enbridge), 

ਅਲੈਕਟਰਾ (Alectra), ਸਾਡੇ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਭਾਈਿਾਲਾਂ, ਿਲੋਬ੍ਲ ਮੈਵਡਕ (Global Medic) ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ (Khalsa Aid) ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ 

ਕਾਂਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਵਪਤ ਸਵਹਯੋਿ ਿਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਿਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
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