
 
 

 

 

 سٹی آف برامپٹن سردی کے موسم کی شدید صورتحال کے لیے تیار ہو رہا ہے

ہفتے کے اختتام پر برامپٹن میں انتہائی کم درجہ حرارت اور برفباری کی پیش گوئی کے ساتھ، سٹی  – (2020جنوری  16برامپٹن، آن )
رہائشیوں کو یاددہانی کروا رہا ہے کہ سردیوں کے لیے تیار ہونا ایک مشترکہ کوشش ہے اور تمام لوگوں کی مدد سے یہ موسم سب کے لیے 

 محفوظ تر ہو سکتے ہے۔

 سردی کے عمل درآمد

 گھنٹے کے اندر تمام سڑکوں،  سائیڈ واکس، ٹرانزٹ سٹاپس،  24باری کے اختتام کے بعد عملے کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ  برف
 کراس واکس اور تفریحی طور پر پیدل چلنے کے راستوں کو بحال کر دے۔

 ں مقامی سڑکوں پر برف پچھلے سال کونسل نے برامپٹن کے سرد موسم کے عمل درآمد میں بہتریوں کی منظوری دی تھی، جس می
سنٹی میٹر کرنا شامل تھا، یعنی  5.0سنٹی میٹر سے کم کر کے  7.5ہٹانے کی خدمات شروع کرنے کے لیے برف کی مقدار کو 

 شدید موسم کی صورت میں عملے برف ہٹانے کے لیے جلدی نکلیں گے۔

  سٹی کے حالیہ طور پر شروع کردہ پلو ٹریکر کے ذریعےwww.brampton.ca/snow  پر دیکھیں کہ کہ کون سی
 سڑکوں اور سائیڈ واکس کو صاف کر دیا گیا ہے۔

ت میں اپنے رہائشیوں کے تعاون اور صبر کو سراہتے ہم ایسے حاال اگر موسم شدید ہو، تو سڑکوں کو کھولنے میں زیادہ وقت لگ سکتا ہے۔
 ہیں۔

 رہائشیوں کے لیے یاددہانیاں

  بجے سے پہلے سائیڈ واکس پر سے انجماد، برف اور پگھلی ہوئی برف کو صاف کریں۔ 11برفباری کے بعد اگلے دن صبح 

  عمل درآمد کیا جائے گا۔ برائے مہربانی سڑکوں پر پارکنگ کی اجازت نہیں ہے اور سردی کے شدید حاالت میں ان قوانین پر
 گاڑیوں کو ہٹا لیں، تاکہ یقینی بنایا جا سکے کہ پلوز اور ہنگامی گاڑیاں بحفاظت گزر سکیں۔

 بےشک اگر آپ کے پاس سڑک پر پارکنگ کا پرمٹ ہو، یہ برفباری کے دوران قابل قبول نہیں ہے۔ 

 رہی ہو اور نہ ہی سڑک پر باہر نکلی ہو۔ اپنی گاڑی کو اپنے ڈرائیو وے پر  یقینی بنائیں کہ آپ کی گاڑی سائیڈ واک کو بند نہ کر
 لے جائیں یا اپنی سائیڈ واک اور سڑک کے درمیان جگہ، اگر دستیاب ہو، پر افقی طور پر پارک کر دیں۔

  گھنٹے سے زیادہ گزر گئے ہوں اور آپ کی سڑک کو ابھی بھی توجہ کی  24اگر برفباری کے ختم ہونے کے بعد
   پر آن الئن رابطہ کر کے سٹی کو اطالع کریں۔ www.311brampton.caپر کال کر کے یا  311ضرورت ہو، تو 

 عذوریوں کے حامل رہائشیوں کے لیے برف ہٹانے کے لیے معاشی معاونت دستیاب ہے۔ مزید اہل بزرگ افراد اور م

 ۔http://ow.ly/D2R050xgPq2 جانیں:

 ی مشوروں کی مکمل فہرست کے لیے، مالحظہ انتہائی شدید موسم میں باہر جاتے ہوئے اضافی حفاظتی تدابیر کریں۔ حفاظت

 ۔http://ow.ly/sXzo50xXv7B فرمائیں:

 تفریح

انی اپنے رجسٹر شدہ کالسوں اور فوًرا شرکت والے پروگراموں کے شیڈول کے متعلق تازہ ترین معلومات کے لیے برائے مہرب
 مالحظہ فرمائیں۔ www.brampton.ca/recreationمقامی تفریحی سنٹر سے رابطہ کریں یا 

 اسکیٹنگ ٹریلز

گیج پارک سکیٹنگ ٹریل، چنگواکوسی سکیٹنگ ٹریل، گور میڈوز سکیٹنگ رنک اور مأونٹ پلیزنٹ آٔوٹ ڈور سکیٹنگ رنگ کے 
 مالحظہ فرمائیں۔ tingwww.brampton.ca/skaمتعلق تازہ ترین معلومات کے لیے 
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 ٹرانزٹ
سردی کسی شدید صورتحال میں، برامپٹن ٹرانزٹ کے کچھ راستے موسمی حاالت کی وجہ سے بند ہو سکتے ہیں۔ برائے مہربانی سفر کے 

پر کال  905.874.2999کو ٹوٹر پر فالو کریں یا  BramptonTransit@تازہ ترین معلومات کے لیے لیے اضافی وقت رکھ کر آئیں۔

 کریں۔

 برف ہٹانے کے متعلق تازہ ترین خبریں اور معلومات

  برف ہٹانے کے متعلق تازہ ترین خبروں کے لیےwww.brampton.ca/snowاور ٹوئٹرمالحظہ کریں یا سٹی آف برامپٹن کو 

  پر فالو کریں۔ فیس بک

 سردی میں محفوظ رہنے کے متعلق مشوروں کے لیے www.brampton.ca/prepared مالحظہ کریں۔ 

  کی نئی  311یا برامپٹن  کریںای میل پر کال کریں،  311سردی کے عمل درآمد کے حوالے سے ہنگامی صورتحالوں کے لیے
 پر رابطہ کریں۔ ویب سائیٹموبائل ایپ )گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر دستیاب( اور 
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 میڈیا کنٹیکٹ

 مونیکا ڈوگال
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن 

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