
 
 

Hoạt động vào mùa đông tại Brampton 
 

Thành Phố sẽ làm những điều sau khi trời có tuyết: 

 Đầu tiên, đội công tác sẽ rải muối và cào tuyết trên các trục đường chính 

và đường trong hẻm. Đây là những con đường chính có lưu lượng giao thông 

cao, trên tuyến Brampton Transit/Züm, hoặc đi qua trường tôn giáo hoặc trường 

công lập Peel.  

 Khi các trục đường chính và đường trong hẻm đã được dọn tuyết, đội 

công tác sẽ bắt đầu rải muối lên các đường địa phương. Đây là các con 

đường trong khu phố của bạn. Đường địa phương sẽ:  

 chỉ được cào tuyết khi tuyết dày ít nhất 5 cm (2 inch) trong một cơn bão 

tuyết. 

 không được cào tuyết sạch sẽ trên vỉa hè như các trục đường chính. 

Tuyết còn sót lại một chút trên mặt đất là điều bình thường, kể cả khi 

đường đã được dọn tuyết. 

 Đội công tác sẽ cào tuyết và phủ cát lối đi bộ tại các công viên, và vỉa hè 

mà:  

 nằm trên trục đường chính 

 nằm trên tuyến xe buýt Brampton Transit/Züm 

 phía trước công viên Thành Phố hoặc cơ sở 

 đằng sau hàng rào sân sau nhà bạn 

 lề đường có rìa (không có phần cỏ giữa vỉa hè và đường) 

 

Tất cả các vỉa hè khác sẽ do chủ nhà phụ trách 

 

Đội công tác nhắm mục tiêu dọn tuyết tất cả các con đường, vỉa hè và lối đi trong vòng 

24 tiếng sau khi tuyết ngừng rơi. Có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn nếu điều kiện thời 

tiết khắc nghiệt.  

 

 

Với tư cách là người cư trú, sau đây là cách quý vị có thể giúp tạo 

nên sự khác biệt:  

 Dọn vỉa hè phía trước và bên cạnh nhà mình chậm nhất là 11 giờ sáng sau hôm 

tuyết rơi. 

 Không xúc tuyết từ nhà quý vị ra đường hoặc vỉa hè. 

 Vào ngày thu gom rác, dọn một chỗ cho xe đẩy của quý vị ở cuối đường lái xe 

hoặc trên đường lớn ngay phần cỏ đằng sau lề đường. Không chất chồng tuyết 

trên vỉa hè hoặc đường. 

 Khi tuyết rơi, không đỗ xe trên đường cho đến khi đường được rải muối và cào 

tuyết. Đội công tác không thể dọn tuyết đúng cách khi trên đường có xe đỗ.   

 

 Hãy duy trì kết nối! 

 Truy cập địa chỉ www.brampton.ca/snow để biết thêm thông tin trong mùa đông, 

bao gồm các cập nhật dọn tuyết 24/7. 

 Sử dụng Brampton Plow Tracker để xem nơi hoạt động cào tuyết đang được tiến 

hành 

 Theo dõi @CityBrampton trên Twitter và thích trang City of Brampton trên 

Facebook  

http://www.brampton.ca/snow
https://brampton.focus511.com/
http://www.twitter.com/citybrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton

