
 

 
 

 

 

Nagsisimula ang 2022 Programa sa Pagwawalis ng Kalye sa Lungsod ng 
Brampton 

  

BRAMPTON, ON (Mayo 11, 2022) – Ang Lungsod ng Brampton ay nagsisimula sa 2022 Programa sa 
Pagwawalis ng Kalye nito. Magsisimula ang pagwawalis ng kalye sa industriyal at arteryal na mga kalye 
bago magsimula sa mga residensyal na kalye. 

 
Ang buhangin at mga debris ay niwawalis mula sa mga daan ng Lungsod sa panahon ng spring para 
ang mga kalye at sewer ay mananatiling malinis. Iniiwasan nito na mabarahan ng mga debris ang mga 
storm sewer at nagbibigay ng ligtas at malinis na mga daan para sa mga drayber at mga taong 
naglalakad. Kabilang sa Programa sa Paglilinis sa Spring ang: 

• Lahat ng mga daan na pag-aari ng Lungsod na may aspaltong coat sa ibabaw, kabilang ang 
mga tulay, catch basin at gutter 

• Matitigas ang ibabaw na mga boulevard at median 
• Mga sidewalk at walkway na inararo ng Lungsod sa panahon ng winter 
• Mga paradahan sa mga Recreation Centre ng Lungsod ng Brampton at ibang mga pasilidad ng 

Lungsod 
• Ang mga daan ng bansa na walang mga curb ay pina-flush at/o niwawalis kung kailangan 
• Paglilinis sa sidewalk 
• Pagtanggal sa mga salt box at snow fencing 
• Power washing sa mga boulevard 
• Pagkumpuni sa sod 
• Pagpulot sa mga kalat, sa pakikipagtulungan sa Parks Department ng Lungsod 

Sa panahon ng Programa sa Pagwawalis sa Spring, pinapaalalahanan ang mga residente na: 

• Huwag pumarada sa mga kalyeng panresidensya sa pagitan ng 7 am at 4 pm, Lunes hanggang 
Biyernes 

• Tiyakin na ang mga behikulo na nakaparada sa mga driveway ay hindi naka-hang sa kalye 
• Ilagay ang mga lalagyan ng mga basura at mga recycling boxes malayo sa daan sa mga araw 

ng pagkolekta 
• Ilayo sa mga daan ang mga net ng basketball at hockey at sapat na malayo mula sa curb 
• Maging mapang-unawa. Habang nagpapatuloy ang pagwawalis sa kalye, maaaring magiging 

maingay at maalikabok 
• Maging matiyaga dahil ang malamig at maulan na panahon ay pumipigil sa mga tagawalis ng 

kalye mula sa pagkilos. Ang temperatura ay kailangang palaging nasa higit sa zero para 
tumakbo ang programa 

  

Para malaman ang mas marami pa tungkol sa Programa sa Pagwawalis sa Spring at para sa mapa ng 
paglilinis sa kalye sa spring, bisitahin ang Brampton.ca. 

 

https://www.brampton.ca/EN/residents/Roads-and-Traffic/Maintenance-Programs/Pages/Street-Sweeping.aspx
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