
 

 
 

 

 

 : کے حوالے سے صحن کی بحالی، اسٹریٹ پارکنگ اور شور شرابہ 
، صحت مندانہ اور محفوظ بنانے  و شاداب  سٹی رہائشیوں کو اس موسم بہار کے دوران برامپٹن کو سرسبز 

 کی یاددہانی کراتا ہے 
 

ضمنی قوانین پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کی اہمیت کی یاددہانی سٹی آف برامپٹن رہائشیوں کو پورا سال   – ( 2021مئی  4برامپٹن، آن )
 ۔کراتا ہے تاکہ شہر کو صاف ستھرا اور محفوظ رکھا جا سکے۔ ان معیارات کو قائم رکھنے کے لیے، ہر رہائشی کو اپنا کردار ادا کرنا ہو گا

 
ے کا ثبوت دیں۔ رہائشیوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ  اس موسم بہار کے دوران اپنے حصے کا کام کریں اور ایک شائستہ پڑوسی ہون 

 درج ذیل ضمنی قوانین کو اپنے ذہن میں رکھیں:
 

ے زیادہ ہے، تو یہ اس کو کاٹنے کا وقت ہے۔ گھاس اور  ۔ اگر آپ کی گھاس کی لمبائی ایک سوسر بال ساپنے صحن کو بحال رکھیں •
سینٹی میٹر سے زیادہ نہ رہے اور اس میں سے فالتو اشیاء بھی    20جڑی بوٹیوں کو باقاعدگی سے کاٹنا چاہیے تاکہ اس کی لمبائی 

 نکال دینی چاہیں۔

۔ جب گاڑیاں سائیڈ واکس پر لٹکی ہوئی ہوں، تو یہ دوسروں کے لیے رکاوٹ بن سکتی ہیں اور سائیڈ سائیڈ واکس کو صاف رکھیں  •
 واکس غیر محفوظ ہو جاتی ہیں۔

بجے تک یا کسی بھی وقت   6تا صبح   2گاڑیوں کو اسٹریٹس پر رات  ٹریفک اور پارکنگ کے ضمنی قوانین کے مطابق  سٹی کے  •
گاڑیوں کو اسٹریٹس پر پارک کرنے کے حوالے سے، سٹی ہر سال فی   تین گھنٹوں سے زیادہ کے لیے پارک نہیں کیا جا سکتا۔

دن تک اسٹریٹ پر پارک کرنے کی اجازت کی درخواستوں کو قبول کرتا ہے۔ پارکنگ کی درخواستوں کی منظوری سے   14گاڑی 
بجے کے درمیان اسٹریٹس پر پارک کیا جا   6اور صبح  2گاڑیوں کو کسی بھی وقت تین گھنٹوں سے زیادہ دیر تک اور/یا رات 

سکتا ہے۔ اس کی بنیاد پر تفریحی مقاصد کے لیے تیار کی گئی بڑی گاڑیوں کو بھی اسٹریٹ پر پارک کیا جا سکتا ہے۔ پارکنگ کی  
 جمع کرائی جا سکتی ہیں۔  ںیہادرخواستیں 

شہریوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ شور شرابے سے گریز کریں تاکہ باقی لوگ محفوظ طور پر باہر اپنا وقت گزار سکیں۔   •
کے مطابق شور پیدا کرنا، شور کا سبب بننا یا کسی قسم کے ایسے شور شرابے کی   شور کے بارے میں ضمنی قوانینسٹی کے 

 اجازت دینا جو برامپٹن کے شہریوں کو ناگوار گزر سکتا ہو، ممنوع ہے 
 

 مالحظہ کریں۔ www.brampton.caکے ضمنی قوانین کے متعلق مزید معلومات کے لیے سٹی 
 

 --30 
 

 

 
 
 

 میڈیا کنٹیکٹ
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 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

 سٹی آف برامپٹن
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