
 

 
 

 

 

Inilipat ng Brampton Fire and Emergency Services ang mga tugon sa 
pagbaha sa Churchville area tungo sa mga pagsisikap ng pag-recover 

  

BRAMPTON, ON (Pebrero 23, 2022) – Sa araw na ito, tinapos ng Fire and Emergency Services 
Incident Commander, Fire Chief Bill Boyes ng Lungsod ng Brampton ang emerhensyang porsyon ng 
tugon sa pagbaha at lumipat ang operations sa patuloy na pagsisikap sa pag-recover. 
 
Sa araw na ito, ang mga residente ng  Churchville area ay nakabalik na sa kanilang mga tahanan. 
 
Ang Public Works & Engineering Team ng Lungsod at ang Emergency Management Office ng Brampton 
ay magpapatuloy sa mga operation ng pag-recover kabilang ang pagtanggal ng yelo, mga pagsisikap sa 
paglilinis, at pagbibigay ng suporta sa mga lokal na residente sa pakikipag-ugnay sa mga 
napakahalagang mga serbisyo sa utility. 
 
Nananatiling sarado ang Churchville Bridge sa trapiko ng behikulo at bukas ang Creditview Road sa 
lokal na trapiko lamang. Nananatiling sarado ang Churchville Park South sa panahong ito, ang staff ng 
Parke ng Lungsod ay mahigpit na makikipagtulungan sa Credit Valley Conservation sa isang plano ng 
restorasyon para sa lugar. Ang anumang kailangang trabahong pagkumpuni sa mga nasirang daan at 
mga shoulder ay magaganap sa mga buwan ng summer. 
 
Ang karagdagang presipitasyon ay hindi ipo-forecast sa darating na mga araw, gayunpaman, maaaring 
magbago ang pattern ng panahon. Hinihikayat ang mga residente na subaybayan ang nagbabagong 
mga pattern at ang anumang kaugnay na mga epekto sa kanilang ari-arian. 
 
Ang isang Provincial Disaster Assistance Team ay nasa eksena bukas para tasahin ang lugar para sa 
tulong pinansyal sa pamamagitan ng programang Disaster Recovery Assistance for Ontarians (DRAO). 
 
Nagpapasalamat ang Lungsod ng Brampton sa ating mga partner na organisasyon, ang Rehiyon ng 
Peel, Peel Regional Police, Credit Valley Conservation, Electrical Safety Authority, Enbridge, Alectra, 
mga partner ng ating komunidad na Global Medic at Khalsa Aid, at sumusuportang mga kontraktor para 
sa kanilang inilaang suporta sa panahon ng emerhensya na ito. 
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