
 

 

 
    برائے فوری اجراء

   

 سٹی آف برامپٹن اس موسم سرما کے دوران راستے صاف کرنے کے لیے تیار ہے! 
  

موسم سرما سر پر آن پہنچا ہے اور برامپٹن کا عملہ بھی مکمل تیاری میں ہے! ہماری ٹیم اس بات کو    – (2022نومبر  7برامپٹن، آن )
یقینی بنانے کے لیے چوبیس گھنٹے کام کر رہی ہے کہ ہم شہر کی ملکیتی سڑکوں، فٹ پاتھوں، ٹرانزٹ سٹاپس، تفریحی پگڈنڈیوں اور  

 تاکہ رہائشی اپنی منازل تک بخیریت پہنچ سکیں۔اسکول کراسنگز کو صاف کرنے کے لیے تیار رہیں، 

سٹی رہائشیوں کو یاد دہانی کراتا ہے کہ موسم سرما کے لیے تیار ہونا ایک اجتماعی کوشش ہے اور سب کی مدد کے ساتھ یہ موسم ہر ایک  
 کے لیے محفوظ تر بن سکتا ہے: 

گھنٹوں کے لیے اپنا اور اپنے خاندان کا خیال رکھنے کے لہیے تیار رہنا   72ایمرجنسی کی صورت میں، کم از کم   •

 تیار کریں۔ گھنٹے کی ایک سفیٹی ِکٹ 72 ضروری ہے۔ اپنے گھر اور گاڑی کے لیے

 برفباری کے بعد پیدل چلنے کے راستوں سے برف، آئس اور کیچڑ کو فوری طور پر ہٹا دیں۔  •

نہیں ہو گی اور سردیوں کے شدید حاالت کے دوران اس پر عمل درآمد کیا  گلیوں میں گاڑیاں کھڑی کرنے کی اجازت  •

جائے گا۔ براہ کرم اپنی گاڑیاں ہٹا لیں تاکہ برف ہٹانے والی گاڑیوں اور نمک پاشی کے عملے کے بحفاظت گزرنے کو 

 یقینی بنایا جا سکے۔ 

کی گلی کو ابھی بھی توجہ کی ضرورت ہو،  گھنٹوں سے زیادہ وقت ہو گیا ہو اور آپ  24اگر برف باری کو ُرکے ہوئے  •

موبائل ایپ پر ایک سروس ریکوئیسٹ جمع   311پر کال کر کے سٹی کو بتائیں،  311تو 

 www.311brampton.ca پر ایک ای میل بھیجیں یا مالحظہ کریں: brampton.ca@311 کرائیں،

 ٹس کو فالو کریں؛ کے لیے سٹی آف برامپٹن کے تمام سوشل میڈیا اکاؤن BramSnowUpdateہمارے # •

اہل بزرگ افراد اور کسی جسمانی معذوری کے حامل گھر کے مالکان کے لیے برف ہٹانے کے لیے مالی معاونت بھی   •

 ow.ly/D2R050xgPq2 دستیاب ہے۔ مزید جانیں:

 سٹی کا پلو ٹریکر 

موبائل ایپ پر سٹی کے پلو ٹریکر کا استعمال کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی  311اور   www.brampton.ca/snow شہری 
سڑکوں اور فٹ پاتھوں کو عملے نے صاف کیا ہے! ایپ کو گوگل پلے یا ایپ اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ اس ٹول کا استعمال  

برف کی دیکھ بھال میں ہونے والی پیشرفت، سڑک کی ترجیحات اور اگر ان کے قریب ہل موجود ہو، تو وہ اپنی  کرتے ہوئے، رہائشی 
 گاڑیوں کو سڑک سے ہٹا سکتے ہیں۔ سروس کی درخواستیں درج ذیل پر بھی جمع کرائی جا سکتی ہیں۔ 

 پر مالحظہ فرمائیں۔ www.brampton.ca/snowسٹی کے موسِم سرما کے آپریشنز کے متعلق مزید معلومات کے 

 اقتباسات
 

یہی وجہ ہے کہ ہمارا عملہ چوبیس گھنٹے کام کرتا رہا ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے  -"اپنے رہائشیوں کی حفاظت ہماری اّولین ترجیح ہے 
سرما کے آمد پر ہم بھرپور تیاری میں ہوں۔ اس موسم کو محفوظ اور پُر لطف بنانے میں ہم سب کا کردار ہے۔ ہمارے رہائشی جمی  کہ موسم

ہوئی برف، تازہ برف اور کیچڑ وغیرہ سے فٹ پاتھوں کو فوری طور پر صاف کرنے، سردیوں کے موسم کے شدید واقعات کے دوران  
 موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے ہماری مدد کر سکتے ہیں!" 311اور ہماری گاڑیوں کو سڑکوں سے دور رکھنے 

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن  -

"جب ہر کوئی ہماری کمیونٹی کو موسم سرما کے لیے تیار رکھنے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے، تو ہم سب محفوظ طریقے سے اپنی منزل 
موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں،   311رہائشیوں سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ مقصود تک آسانی سے پہنچ سکتے ہیں۔ ہم 

BramSnowUpdate کے ذریعے سٹی آف برامپٹن کے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر نظر رکھیں اور فٹ پاتھوں کو صاف رکھنے میں #
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 یں گے!"اپنا کردار ادا کریں۔ اس طرح جب سردیوں کا موسم آئے گا، تو ہم سب اکٹھے مل کر تیار رہ
 ، چیئر، پبلک ورکس اینڈ انجنیئرنگ، سٹی آف برامپٹن5اور  1پال ویسینٹے، ریجنل کونسلر، وارڈز  -

"سٹی میں ہمارے سب سے بڑے آپریشنز میں سے ایک سردیوں کے موسمی حاالت سے نمٹنے کے لیے فوری ردعمل دینا ہے تاکہ ہماری 
کلومیٹر فٹ پاتھوں  1,009کلومیٹر سڑکوں،  4,053کمیونٹی محفوظ، پُر لطف اور سب کے لیے قابل رسائی رہے۔ سٹی ساالنہ بنیادوں پر  

میٹر تفریحی پگڈنڈیوں کو اپنی اصلی حالت میں برقرار رکھتا ہے۔ رہائشیوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اس  کلو 205اور پکڈنڈیوں اور 
موبائل ایپ، بشمول پلو ٹریکر کو ڈاؤن لوڈ کریں تاکہ   311موسم کے دوران مقامی طور پر برف کی صورتحال سے باخبر رہنے کے لیے 

 نے سفر کی منصوبہ بندی کر سکیں۔" آپ برفانی موسم کے دوران محفوظ طریقے سے اپ
 پال موریسن، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن  -
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ہمارے ہر عمل کا مرکز   کاروباروں کا گھر ہے۔  75,000لوگوں اور   700,000کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن  
یاتی جدت میں رہنما کردار ادا  عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحول

،  ٹوئٹرندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت م
 مالحظہ کریں۔  www.brampton.ca پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے  انسٹاگرام اور   فیس بک

 
 میڈیا کنٹیکٹ 

 سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا 
multiculturalmedia@brampton.ca 
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