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 آئیے ان سردیوں میں راستوں کو صاف رکھنے کے لیے مل کر کام کریں

 

( کی تیاری مکمل ہے اور ہم ایک City of Bramptonان سردیوں میں راستوں کو کھال رکھنے کے سٹی آف برامپٹن )

 درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنے حصے کا کام کریں۔بار پھر شہریوں سے 

 

 برف باری کی صورت میں سٹی کا عملہ سڑکوں اور فٹ پاتھوں پر ایک ترتیب سے کام کرتا ہے:

 

 ( بڑی سڑکوں( مثالً مین سٹریٹMain Street( اور برامالی روڈ )Bramalea Road پر ضرورت کے مطابق ))

 اور وہاں سے برف ہٹائی جاتی ہے۔مستقل بنیادوں پر نمک چھڑکا جاتا ہے 

  اس کے بعد رہائشی سٹریٹس میں نمک چھڑکا جاتا ہے۔ ان سٹریٹس سے برف صرف اس صورت میں صاف کی

 سنٹی میٹر برف پڑ جائے۔ 7.5جاتی ہے اگر ایک دفعہ کی برفباری سے 

  یہ وہ فٹ پاتھس سٹی کی ذمہ داری میں آنے والے فٹ پاتھس پر سے برف صاف کر کے ریت ڈالی جاتی ہے۔

ہیں جو بڑی سڑکوں کے ساتھ ہیں سٹی کی ملکیت والی عمارتوں کے سامنے ہیں یا برامپٹن ٹرانزٹ 

(Brampton Transit( زوم/)Zümکے روٹس پر ہیں۔ ) 

 

گھنٹے کے اندر اندر صاف  24عملہ سڑکوں، درج باال فٹ پاتھس اور تفریح سہولیات کو برفباری ختم ہونے کے بعد 

گھنٹے میں۔ موسم خراب  48( کو recreation trailsکوشش کرتا ہے اور پارکس کی ریکری ایشن ٹریلز )کرنے کی 

 ہونے کی صورت میں تاخیر بھی ہو سکتی ہے۔

 

عملے کی ترجیح سڑکوں کے ان حصوں سے برف صاف کرنا ہے جن پر سفر کیا جاتا ہے۔ برف کو یہاں سے ہٹا کر 

جا سکتا ہے جس میں ڈرائیو وے بھی شامل ہیں۔ لہذا آپ کی ڈرائیو وے کے سرے  ( پر ڈاالboulevardصرف بلیوارڈ )

 ( کہا جاتا ہے چارہ نہیں۔”windrow“پر برف ڈالے بغیر جس کو "ونڈرو" )

 

 ایک شہری کی حیثیت میں آپ راستہ صاف کرنے میں بہت سے طریقوں سے ہاتھ بٹا سکتے ہیں۔

  کے فٹ پاتھ سے تازہ اور جمی ہوئی برف ہٹا دیں بجے تک اپنے گھر  11برفباری سے اگلے دن 

  اطراف والے فٹ پاتھس سے برف کو  اوراگر آپ کسی کونے والے مکان میں رہتے ہیں تو اپنے مکان کے سامنے

 صاف کریں۔

 برف کو اٹھا کر اپنے گھر کے اندر ڈالیں، سڑک یا فٹ پاتھ پر نہیں۔ 

 اس پر نمک نہ چھڑکا جا چکا ہو یا برف ہٹائی نہ جا چکی ہو  سڑک پر اس وقت تک گاڑی پارک نہ کریں جب تک کہ

)چاہے آپ کے پاس وہاں گاڑی پارک کرنے کا اجازت نامہ موجود ہی کیوں نہ ہو(۔ برفباری کے دوران یا اس کے بعد 

سا سڑک پر گاڑی کھڑی کرنے سے برف ہٹانی والی مشینری یا ایمرجنسی سروسز کی راہ میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ ای

 کرنے والی گاڑیوں کو جرمانہ کیا جا سکتا ہے یا ان کو وہاں سے زبردستی ہٹایا جا سکتا ہے۔

  اگر آپ کے کسی ہمسائے کو برف ہٹانے میں مدد کی ضرورت ہے تو اس کی مدد کریں۔ اگر آپ اپنی سٹریٹ

کریں اور  ( پر فالوTwitterمیں کسی اچھے ہمسائے کے بارے میں کچھ جانتے ہیں تو ہمیں ٹوئٹر )

#thanksneighbour! کہیں۔ 
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 ایمرجنسی کی صورت میں

سسردی کا موسم بہت سخت بھی ہو سکتا ہے بشمول بہت زیادہ برفباری، انتہائی ٹھنڈی بارش اور شدید سردی کے۔ 

( کے پاس وہ معلومات موجود ہیں جن Emergency Management Officeبرامپٹن کے ایمرجنسی مینجمنٹ آفس )

سے آپ اپنے گھر والوں کو ان حاالت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رکھ سکتے ہیں۔ ایک ایمرجنسی پالن بنانے، کی مدد 

( تیار کرنے اور محفوظ طریقے سے ڈرائیونگ اور emergency kitsاپنے گھر اور کار کے لیے ایمرجنسی کٹس )

 ۔www.brampton.ca/prepared برف ہٹانے کے بارے میں مفید مشورے حاصل کرنے کے لیے مالحظہ کریں

 

پر جائیں،  www.brampton.ca/snowان سردیوں کے دوران برفباری کے بارے میں تمام اپ ڈیٹس کے لیے 

@BramptonSnow کو ٹوئٹڑ (Twitter پر فالو کریں یا فیس بک پر )BramptonRoads کو 'الئک' کریں۔ 
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