
 

 

  

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે 

સીટી ઓફ બ્રમે્પટન જુલાઇ 31 નાાં રોજ રરઓપનીંગ સ્ટજે (તબક્કો) 3 માાં પ્રવશે ેછે 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરરયો (જુલાઇ 30, 2020) – પીલ રીજીયનને તબક્કો 3 માાં આગળ વધવાની પરવાનગી આપતી ગવમેન્ટ ઓફ ઓન્ટેરરયોની 

ગઇકાલની ઘોષણા પછી, સીટી આ શુક્રવાર,ે જુલાઇ 31 નાાં રોજ બ્રેમ્પટનમાાં વધાર ેધાંધાઓ અને સવેાઓના સુરક્ષિત રરઓપનીંગ માટ ેતૈયારી 

કરી રહ્ુાં છે. 

તબક્કો 3 માાં શહરેની સગવડો, સવેાઓ અન ેકાયયક્રમો 

પાક્સય, પ્લેગ્રાઉન્્સ અને આઉટડોર રફટનેસ સાધનો 

શહેરના બધાાં રમતગમતના મેદાનો, સ્પોર્ટસય સ્રક્ચસય અને આઉટડોર રફટનેસ સાધનો શુક્રવાર, જુલાઇ 31 નાાં રોજ ફરીથી ખુલશ.ે 

રહેવાસીઓન ેયોગ્ય આરોગ્ય અને સુરિા ઉપાયોનુાં આચરણ કરવાની સલાહ આપવા પાક્સયમાાં સાઇન બો્સય મૂકવામાાં આવશ.ે 

લીગ્સ માટે રમતો રમાડવા આઉટડોર સ્પોર્ટસય રફલ્ડ્સ હવ ેખલુ્ડલી છે, જે પ્રોક્ષવન્સની રરટનય ટ ૂપ્લે માગયરખેાઓન ેઅનુસરે છે. 

ઓગસ્ટ 10 થી શરૂ કરીન,ે પ્રોફેસસય લૅક પર કન ૂ(નાવડી) અને કાયક (એક્ષસ્કમો દ્વારા વપરાતી નાની નાવડી) ભાડેથી ઉપલબ્ધ થશ.ે ક્ષવગતો 

ઓનલાઇન વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ છે, brampton.ca/recreation. 

રરરક્રએશન (મનોરાંજન) કાયયક્રમો 

ઓગસ્ટ 10 ના અઠવારડયાથી શરૂ કરીન,ે સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન ઉનાળા માટ ેલાંબાવેલો મનપસાંદ મફત આઉટડોર રફટનેસ કાયયક્રમ, રફટનસે ઇન 

ધી પાકય, ફરીથી શરૂ કરશ.ે આ આઉટડોર ડ્રોપ-ઇન (ગમે ત્યાર ેચાલ્ડયા આવવાનો) કાયયક્રમ ક્ષવસ્તારવામાાં આવી રહ્ો છે જેથી ઉનાળાના હુાંફાળા 

મક્ષહનાઓ દરક્ષમયાન અન ેમોટા સમૂહોમાાં વ્યક્ષક્તઓ વચ્ચે શારીરરક અાંતર રાખવુાં શક્ય હોય તવેા ક્ષવસ્તારોમાાં રહવેાસીઓન ેસુરક્ષિત, ખુલ્ડલી 

હવામાાં રફટનેસ પ્રવૃક્ષિઓમાાં પ્રવિૃમય થવા દવેા વધાર ેક્ષવકલ્ડપો પૂરા પાડી શકાય. વધારેલી િમતા માટે રદવસો, સ્થળો, અન ેટાઇમ સ્લોર્ટસ 

ક્ષવસ્તારવામાાં આવ્યા છે. કાયયક્રમોમાાં બટૂ કમે્પ, મેરડટેશન (ધ્યાન-ચચાંતન), અન ેZumba™ (ઝુમ્બા)નો સમાવેશ થશ.ે એક સાંપણૂય સમયપત્રક 

વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ થશ,ે brampton.ca/recreation. 

જાહેર જનતાના ઉપયોગ માટ ેઇનડોર પલૂ્ડસ, રફટનેસ સગવડો, અન ેસીક્ષમત ડ્રોપ-ઇન કાયયક્રમો (માત્ર આરિણથી (રરઝવેશનથી) ઉપલબ્ધ) 

લૅબર ડે પછી ફરીથી ખુલશ.ે પસાંદ કરેલા ઇનડોર સ્વીચમાંગ પલૂ્ડસમાાં જાહેર સ્વીમ્સ, લૅન સ્વીમ્સ, ઍક્વારફટ, અને ઍક્વા થેરાપી માત્ર 

આરિણથી ઉપલબ્ધ થશ.ે ડ્રોપ-ઇન કાયયક્રમોમાાં કળા, રમતો, નૃત્ય (રરસાઇટલ (એક વ્યક્ષક્ત દ્વારા) અને નોન-રરસાઇટલ (સમૂહમાાં), STEM 

(સ્ટમે - સાયન્સ, ટેકનોલોજી, એન્જીનીયરરાંગ અને મેથમેેરટક્સ), અન ેસ્કેરટાંગનો સમાવેશ થશ.ે રફટનેસ સગવડો ડ્રોપ-ઇન કાર્ડયયો અને વેઇટ 

રૂમ વપરાશ માટે ફરીથી ખોલવામાાં આવશ.ે લૅબર ડે પછી શરૂ થતા બધાાં કાયયક્રમો અને સવેાઓ અાંગેની માક્ષહતી, નોંધણી કવેી રીતે કરવી તે 

સક્ષહતની માક્ષહતી, આ વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ થશ ેbrampton.ca/recreation. 

બધાાં રરરક્રએશન સને્ટસય અત્યાર ેજાહેર જનતાના વૉક-ઇન (ગમે ત્યાર ેઆવીન)ે વપરાશ માટ ેબાંધ રહે છે. કોઇ પ્રશ્નો માટ,ે કપૃા કરી 311 નાંબર 

પર કૉલ કરશો અથવા અહીં ઇમેઇલ મોકલશો, recconnects@brampton.ca. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUeu58K6XWtrDnqkuwxCzymzbc-2BNoye5kitEBYE4hVS9-2Fw5-2F1ehbl7BzDH10gY565Dg-3D-3DNEpy_owvKMk-2Bv0MXNNhxeRqfbCQYMFXoly5TnIggl2Y-2BR4QYZTWsg9
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=TeZUXWpUv-2B6TCY38pVLo9p4txWqMTpAVXd9raz-2F-2F14JzZjjTJTmS2HqnDzQQzk8MMnYz_owvKMk-2Bv0MXNNhxeRqfbCQYMFXoly5TnIggl2Y-2BR4QYZTWsg9YVg5lzY2WvgjG-2Bx1IhW4TnYArGdD
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=TeZUXWpUv-2B6TCY38pVLo9p4txWqMTpAVXd9raz-2F-2F14JzZjjTJTmS2HqnDzQQzk8MC1ZJ_owvKMk-2Bv0MXNNhxeRqfbCQYMFXoly5TnIggl2Y-2BR4QYZTWsg9YVg5lzY2WvgjG-2Bx1IhW4TnYArGdD
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=TeZUXWpUv-2B6TCY38pVLo9p4txWqMTpAVXd9raz-2F-2F14JzZjjTJTmS2HqnDzQQzk8McvJj_owvKMk-2Bv0MXNNhxeRqfbCQYMFXoly5TnIggl2Y-2BR4QYZTWsg9YVg5lzY2WvgjG-2Bx1IhW4TnYArGdD
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=recconnects@brampton.ca


 

 

તહેવારો અને પ્રસાંગો 

શહેરમાાં બધાાં તહેવારો, પ્રાસાંક્ષગક આયોજનો, પરફોમયન્સીસ (પ્રસ્તુક્ષતઓ) અન ેધ રોઝ સક્ષહતના, સીટી ફેક્ષસક્ષલટીસ એન્ડ પરફોર્મિંગ આર્ટસય 

સેન્ટસયમાાં પ્રસાંગો માટ ેસામુદાક્ષયક આયોજનોની પરવાનગીઓ, સપ્ટમે્બર 7, 2020 નાાં રોજ લૅબર ડે સુધી, રદ થવાનુાં ચાલુ રહે છે. 

બ્રેમ્પટન લાઇબ્રેરી 

પસાંદ કરેલી લાઇબ્રેરી શાખાઓમાાં કબયસાઇડ ક્ષપકઅપ માટ ેનવા હોલ્ડ્સ એક માન્ય લાઇબ્રેરી કાડય વડ ેહવે મૂકવામાાં આવે તવેુાં બની શક.ે 

રહેવાસીઓન ેવાાંચન સાક્ષહત્ય ઓનલાઇન વબેસાઇટ bramptonlibrary.ca પર આરક્ષિત કરવા અને આ સવેા ક્ષવતરણમાાં સરક્રય પાાંચ 

લાઇબ્રેરી શાખાઓની યાદીમાાંથી પસાંદગી કરવા આમાંક્ષત્રત કરવામાાં આવે છે. ક્ષવગતો ઓનલાઇન વેબસાઇટ bramptonlibrary.ca પર અન ે

બ્રેમ્પટન લાઇબ્રેરીના Facebook, Twitter, અન ેInstagram પેજીસ @bramptonlibrary પર ઉપલબ્ધ છે. અત્યાર,ે બ્રમે્પટન 

લાઇબ્રેરીની બધી શાખાઓ જાહેર જનતા માટ ેબાંધ રહે છે.   

તબક્કો 3 સરુિા માગયરખેાઓ અન ેક્ષનયમનો 

સીટીની સગવડોમાાં આરોગ્ય અન ેસુરિા ઉપાયો 

સમુદાયના આરોગ્ય અને સુરિાને ટોચના સ્થાને રાખીને, વ્યક્ષક્તઓ વચ્ચે શારીરરક અાંતર કડકપણ ેજાળવવાના ઉપાયો બ્રમે્પટનના પાક્સય અન ે

ઇનડોર સગવડો ફરીથી ખુલે એટલે તેમાાં અમલી બનશે. રહવેાસીએ પોતાની સાથ ેન રહેતી કોઇપણ વ્યક્ષક્તથી ઓછામાાં ઓછુાં 2.0 મીટર (કે છ 

ફૂટ)નુાં અાંતર બધાાં સમયે અચૂક જાળવવુાં રહ્ુાં. 

સીટી ઓફ બ્રમે્પટન જોખમો પર દેખરેખ ચાલુ રાખવા પીલ પક્ષબ્લક હેલ્ડથ અન ેબ્રેમ્પટન ઇમરજન્સી મેનજેમને્ટ ઓરફસમાાંના પોતાના 

ભાગીદારો સાથ ેઘક્ષનષ્ઠપણે કામ કરી રહ્ુાં છે. અદ્યતન માક્ષહતી ક્ષનયક્ષમત મેળવવા માટે વેબસાઇટ brampton.ca/COVID19 જુઓ, અને 

કોઇપણ સમયે સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન અન ેરીજીયન ઓફ પીલ સુધી પહોંચવા 311 નાંબર પર કૉલ કરો. 

સમૂહમાાં ભેગા થવુાં અન ેવ્યક્ષક્તઓ વચ્ચ ેશારીરરક અાંતર જાળવવુાં 

તબક્કો 3 નાાં પ્રોક્ષવક્ષન્સયલ રરઓપનીંગના ભાગરૂપે, ઇનડોરમાાં 50 જેટલા લોકોન ેભગેા થવાની અન ેઆઉટડોરમાાં 100 જેટલા લોકોન ેભેગા 

થવાની પરવાનગી હવે આપવામાાં આવી છે. લોકોનુાં ભેગા થવાનુાં તમારા ઘર બહારની કોઇપણ વ્યક્ષક્ત અથવા 10-વ્યક્ષક્તઓના સામાક્ષજક 

વતુયળથી બે-મીટર શારીરરક અાંતર જાળવવાની પ્રોક્ષવન્સની જરૂરરયાતો સાથનેા અનપુાલનને અધીન રહે છે. 

વ્યક્ષક્તઓ વચ્ચ ેશારીરરક અાંતર જાળવવા અાંગે આપણાાં શહેરના કટોકટી ઉપાયોના પેટા-કાનનૂો (ઇમરજન્સી મેઝસય બાય-લૉસ) અમલમાાં છે, 

જેમાાં લોકોન ેકોઇ જાહેર ક્ષમલકતમાાં એકબીજાથી 2.0 મીટરથી ઓછુાં અાંતર રાખવા પર પ્રક્ષતબાંધ છે. વ્યક્ષક્તઓ વચ્ચે શારીરરક અાંતર ક્ષનયમનનુાં 

પાલન ન કરતી વ્યક્ષક્તઓન ેદરેક ગનુા માટ ેલઘુતમ $500 અન ેમહિમ $100,000 સુધીનો દાંડ કરી શકાય છે. રહવેાસીઓ ક્ષબન-અનપુાલન 

નોંધાવવા 311 નાંબર પર કૉલ કરી શક ેછે. 

મેન્ડટેરી (અક્ષનવાયય) માસ્ક્સ 

જુલાઇ 10 થી અમલી, બ્રેમ્પટનમાાં બધી ઇનડોર જાહેર જગ્યાઓમાાં નોન-મેરડકલ માસ્ક્સ કે ફેસ કવરરાંગ્સ પહેરવા અક્ષનવાયય બન્યા છે જેથી 

COVID-19 નો ફેલાવો રોકવામાાં મદદ મળે. પીલ પક્ષબ્લક હેલ્ડથની સલાહને અનસુરતા, બ્રેમ્પટન સીટી કાઉક્ષન્સલે બ્રમે્પટન COVID-19 

મેન્ડટેરી ફેસ કવરરાંગ્સ બાય-લૉ પસાર કયો, જે ઓક્ટોબર 1, 2020 સુધી અમલમાાં રહેશે. વધુ ક્ષવગતો માટે વેબસાઇટ 

જુઓ, brampton.ca/masks. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUQxXB8p-2BgDlCFynkC5S4KHedNIRUusrk7ItMvRR7LMYFtwHQ2MSPDI0-2BYb1ard1-2FJzE64pORrw2evyED-2F1LjqPpzCRPhy8By8Ln306NVJuVSb2d7grDFitXlAUgOVPxT
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUQxXB8p-2BgDlCFynkC5S4KHedNIRUusrk7ItMvRR7LMYFtwHQ2MSPDI0-2BYb1ard1-2FJwkyNkwe0Nmui18UOOPCUfwxzARce-2FtajgEeJUkRRduhNdlri6YdpSqwEG1hj-2B
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=TeZUXWpUv-2B6TCY38pVLo9nTGTQCBWKP6f6wKZI3OE8MrRheXAsl13sYo8EAQM4yVgGXV_owvKMk-2Bv0MXNNhxeRqfbCQYMFXoly5TnIggl2Y-2BR4QYZTWsg9YVg5lzY2WvgjG-2Bx1IhW4TnYArGdDaz5O
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=TeZUXWpUv-2B6TCY38pVLo9jWkFedha-2B5ijmu-2FQVh0-2BUfIFl4imUkN4EBfuEannHFY6Ajz_owvKMk-2Bv0MXNNhxeRqfbCQYMFXoly5TnIggl2Y-2BR4QYZTWsg9YVg5lzY2WvgjG-2Bx1IhW4TnYArG


 

 

રરઓપનીંગ અન ેરરકવરી પરરણામો 

પોતાનો રરઓપનીંગ અન ેરરકવરી પ્લાન જણાવવામાાં મદદ મેળવવા, મ ે5 થી જૂન 14, 2020 સુધી, સીટીએ રહવેાસીઓ પર સવે કયો હતો 

કે રહવેાસીઓ કેવી રીતે સેવાઓ અન ેકાયયક્રમો સધુી પહોંચ મેળવવા ઇચ્છે છે. કુલ 4,500 પ્રક્ષતભાવો મળ્યા હતા. મહત્વની ઝાાંખીઓમાાં 

સામેલ છે: 

• 87% જેટલા જવાબ આપનારાઓએ જાહેર સુરિાને અગ્રતા આપીને શહેરની સગવડો ફરીથી ખોલવાના અક્ષભગમને પ્રાધાન્ય 

આપ્યુાં, પછી ભલે તમેાાં ક્ષવલાંબ થાય. 

• 88% જેટલા જવાબ આપનારાઓ સાંમત થયા ક ેસીટીએ શક્ય એટલી સવેાઓ ઓનલાઇન ઉપલબ્ધ કરાવવા કામ કરવુાં જોઇએ. 

• 82% જેટલા જવાબ આપનારાઓએ શહરેની સવેાઓ સુધી પહોંચ ઓનલાઇન કે ફોનથી મેળવવાન ેપ્રાધાન્ય આપ્યુાં. 

અવતરણો (ક્વૉર્ટસ): 

“આ ઘોષણા આપણાાં સમુદાયે ગયા મક્ષહને કરેલી પ્રગક્ષતનુાં પરરણામ છે અન ેએકબીજાને સુરક્ષિત રાખવામાાં આપણાાં રહવેાસીઓ, ધાંધાઓ, 

ફ્રન્ટલાઇન એમ્પ્લોઇસ (આગવી હરોળના કમયચારીઓ) અન ેહલે્ડથ કરૅ પ્રોફેશનલ્ડસની (આરોગ્ય સાંભાળ રાખનાર વ્યવસાયીઓની) ચાલુ રહેલી 

મહેનતભરી કામગીરી અન ેસમપયણ દશાયવે છે. આપણ ેઆ શુક્રવાર ેપ્રોક્ષવન્સના રરઓપનીંગના તબક્કા 3 માાં પ્રવેશીએ છીએ ત્યાર,ે હુાં દરકે 

વ્યક્ષક્તન ેયાદ અપાવુાં છુાં કે આપણે COVID-19 નો ફેલાવો રોકવામાાં મદદ મેળવવા આપણાાં પ્રયત્નો અચૂક કરતા રહવેુાં. આપણ ેપીલ પક્ષબ્લક 

હેલ્ડથની સુરિા માગયરેખાઓ અનસુરવા અચૂક કરટબદ્ધ રહવેુાં જેથી કરીને આપણ ેરરઓપનીંગ અને રરકવરીમાાં સાથે મળીન ેઆગળ વધવાનુાં 

ચાલુ રાખી શકીએ છીએ.” 

- પૅરરક બ્રાઉન (Patrick Brown), મેયર, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

“આપણે આપણાાં રહવેાસીઓ, ધાંધાઓ અન ેસામુદાક્ષયક સમૂહો પાસેથી સાાંભળ્યુાં છે તેન ેઅનુરૂપ રહીને, સીટી તબક્કો 3 માાં સવેાઓનો 

પુનઃપ્રારાંભ કરવામાાં અને સગવડોને ફરીથી ખોલવામાાં એક સુરક્ષિત અન ેપરરક્ષમત અક્ષભગમ લેવાનુાં ચાલુ રાખે છે. આપણ ેસૌએ આપણાાં 

શહેરની સાંપણૂય રરકવરીમાાં અન ેરરઓપનીંગમાાં ભૂક્ષમકા ભજવવાની છે અન ેહુાં આપણાાં રહેવાસીઓન ેનોન-મેરડકલ માસ્ક પહેરીન,ે વ્યક્ષક્તઓ 

વચ્ચે શારીરરક અાંતર જાળવવાનુાં આચરણ કરીન,ે પોતાના હાથ અવારનવાર ધોઇને અને જરૂર પડે ત્યાર ેCOVID-19 પરીિણ કરાવીને 

પોતાનો ભાગ ભજવવાનુાં ચાલુ રાખવા પ્રોત્સાક્ષહત કરાં છુાં.” 

- માર્ટયન મૅડીરોસ (Martin Medeiros), રીજીયનલ કાઉક્ષન્સલર, વો્સય 3 અને 4; લીડ (આગેવાન), મેયરનુાં રરઓપનીંગ એન્ડ રરકવરી 

વર્કિંગ ગ્રપૂ, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 

“COVID-19 સામે આપણી સમગ્ર પ્રક્ષતરક્રયામાાં, આ શહેર ેરહવેાસીઓ, ધાંધાઓ અન ેસમુદાય માટે સરુક્ષિત અન ેઅનુકૂળ હોય તેવી સવેાઓ 

અન ેકાયયક્રમો આપવાની નવી રીતો રજૂ કરી. આપણ ેતબક્કો 3 માાં પ્રવેશીએ છીએ ત્યાર,ે પહેલાાં કરતા વધાર ેસારા સુરિા ઉપાયો અમલમાાં 

રહેશે અને આપણે ધાંધો સુરક્ષિત રીતે કરવા નવી અને નવીનતમ રીતો શોધતા રહવેાનુાં ચાલુ રાખીશુાં જેથી આપણે શહેરના રરઓપનીંગ અન ે

રરકવરીમાાં આગળ વધવાનુાં ચાલુ રાખી રહ્ા હોવાની ખાતરી કરી શકાય.” 

- ડેક્ષવડ બારરક (David Barrick), ચીફ એડક્ષમક્ષનસ્રેરટવ ઓરફસર, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 

 
        -30- 

 

 



 

 

કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 650,000 લોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 70,000 વ્યવસાયો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાર્દ છે લોકો. 

અમને ઊજાદ મળ ેછે અમાિા વવવવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્દણન ાં કેન્દ્ર છીએ અન ેઅમે તકવનકી અન ેપયાદવિણીય નવવનતા તિફ ર્ોિી જતી યાત્રાન ાં નેતૃત્વ કિીએ 

છીએ. અમાિી ભાગીર્ાિી એવા વનિોગી શહેિના વવકાસ માટે છે જે સ િવિત, ટકાઉ અને સફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ જોડાવ. 

અહીં વધ  જાણકાિી મેળવો www.brampton.ca. 

 

 

વમરડયા સાંપકદ : 

મોવનકા ર્ ગ્ગલ (Monika Duggal) 

કોઓર્ડદનેટિ, વમરડયા એન્દ્ડ કમ્ય વનટી એંગેજમેન્દ્ટ  

વ્યૂહાત્મક સાંવાર્  

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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

 

 

 

 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

