
 
 
 

 

Chương Trình Quét Dọn Đường Phố của Thành Phố Brampton bắt đầu  
 

BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 31 tháng 3 năm 2021) – Bắt đầu từ tuần này, Thành Phố Brampton sẽ 
bắt đầu Chương Trình Quét Dọn Đường Phố năm 2021 trên các đường phố khu dân cư. Việc quét dọn 
sẽ bắt đầu trên tất cả các khu vực khác vào Thứ Ba, ngày 6 tháng 4. 
 
Cát và rác sẽ được quét sạch khỏi các con đường của Thành Phố trong suốt mùa xuân để giữ cho 
đường phố và cống rãnh sạch sẽ. Điều này sẽ ngăn rác làm tắc nghẽn cống thoát nước mưa và đem 
đến những con đường sạch sẽ và an toàn cho người lái xe và người đi bộ. Chương Trình Quét Dọn 
Mùa Xuân bao gồm: 
 

• Tất cả các con đường thuộc sở hữu của Thành Phố được rải nhựa đường bên trên, bao gồm 
các cây cầu, cống thoát nước và rãnh nước 

• Các đại lộ và dải phân cách có bề mặt cứng 

• Vỉa hè và lối đi bộ đã được Thành Phố dọn tuyết trong mùa đông 

• Bãi đỗ xe tại Trung Tâm Giải Trí Thành Phố Brampton và các cơ sở khác của Thành Phố 

• Đường nông thôn không có lề đường được dội nước và/hoặc quét dọn theo yêu cầu 

• Quét dọn vỉa hè 

• Loại bỏ hộp đựng muối và hàng rào tuyết 

• Dọn rửa đại lộ bằng vòi phun 

• Cắt tỉa bãi cỏ 

• Nhặt rác, hợp tác với Sở Công Viên Thành Phố 
 
Trong quá trình diễn ra Chương Trình Quét Dọn Mùa Xuân, cư dân được nhắc nhở: 
 

• Không đỗ xe trên đường phố khu dân cư từ 7 giờ sáng đến 4 giờ chiều, từ Thứ Hai đến Thứ 
Sáu 

• Đảm bảo các phương tiện đỗ trên đường lái xe vào nhà không đỗ lấn lòng đường 

• Đặt thùng đựng rác và thùng tái chế cách xa đường vào những ngày thu gom 

• Không đặt lưới bóng rổ và khúc côn cầu trên đường và đặt cách lề đường đủ xa 

• Xin hãy thông cảm. Trong khi tiến hành quét dọn đường, có thể có tiếng ồn và bụi 

• Xin hãy kiên nhẫn vì thời tiết mưa và lạnh ngăn không cho xe quét đường hoạt động. Nhiệt độ 
cần phải ổn định trên không độ để chương trình có thể hoạt động 

 
Để tìm hiểu thêm về Chương Trình Quét Dọn Mùa Xuân và tìm hiểu những điều đang xảy ra trong khu 
phố của bạn, vui lòng nhấp vào đây. 
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https://www.brampton.ca/EN/residents/Roads-and-Traffic/Maintenance-Programs/Pages/Street-Sweeping.aspx
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

