
 

 

COVID-19 મહામારી દરમમયાન બ્રમૅ્પટનમાાં   

સત્ય અન ેસમાધાનનો રાષ્ટ્રીય દદન 

 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટાદરયો (23 સપ્ટેમ્બર 2021) – સપ્ટેમ્બર 15ના રોજ કાઉમન્સલ દ્વારા અપાયેલ બહાલી બાદ મસટી ઓફ બ્રમૅ્પટન સપ્ટેમ્બર 

30ના રોજ સત્ય અને સમાધાનના રાષ્ટ્રીય દદનને સ્થામપત કરશ.ે તે દદવસની સીટી ઓફ બ્રમૅ્પટનની સવેાઓ અાંગનેી જાણકારી નીચે આપલે છે. 

 

તમામ અમતમહત્ત્વપણૂણ સેવાઓ આપણા સમાજને મદદરૂપ થવા રાબેતા મજુબ કાયણ કરશ ેજેમાાં સામલે છે ફાયર એન્ડ ઇમજણન્સી સર્વણમસસ, 

યાતાયાત (ટ્રાદફક) સવેાઓ, બાય-લૉ એન્ફોસણમેન્ટ, માગણ પ્રચાલન, અન ેમસક્યોદરટી સર્વણમસસ. 

 

રહેવાસીઓ 311 અથવા 905.874.2000 (બ્રૅમ્પટન બહાર) પર કૉલ કરી શકશે,  Brampton 311 એપનો ઉપયોગ કરી શકશ ે(App 

Store અથવા Google Play પર ઉપલબ્ધ), કોઇપણ પછૂપરછ માટ ેઅહીં મુલાકાત લો www.311brampton.ca અથવા અહીં ઇમેલ 

કરો311@brampton.ca. સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન અથવા દરજન ઓફ પીલના કોઇપણ કામો માટ ેઅમ ે24/7 ઉપલબ્ધ રહીશુાં. COVID-19 

સાંબાંમધત પ્રશ્નો માટ,ે અહીં મુલાકાત લો www.brampton.ca/COVID19.  

 

બ્રમૅ્પટનમાાં સત્ય અન ેસમાધાનનો રાષ્ટ્રીય દદન અન ેઓરને્જ શટણ ડનેુાં પ્રોગ્રામમાંગ 

સત્ય અન ેસમાધાન સપ્તાહ માટે સપ્ટેમ્બર 27 થી ઓક્ટોબર 1 સધુી એવરી ચાઇલ્ડ મટૅસણ (Every Child Matters)નો ધ્વજ ફરકાવીન ે

મસટી સત્ય અને સમાધાનનો રાષ્ટ્રીય દદન અને ઓરેન્જ શટણ ડે મનાવશ.ે  

સપ્ટેમ્બર 3ના રોજ, બધા ધ્વજ અડધી કાઠીએ ફરકશે અને બ્રૅમ્પટન સીટી હૉલ ક્લૉક ટાવરને નારાંગી રાંગ ેરોશન કરાશે. 

 

જાણકારી સતત મેળવવાન ેપ્રોત્સામહત કરવા માટ,ે મસટી એવી એક વબેસાઇટ www.brampton.ca/bramptonremembers ઉપલબ્ધ 

કરાવશે જેમાાં કમણચારીઓ અને જાહેર જનતા માટે મવશ્વસનીય અન ેસુગમ સાંસાધનો હશ.ે 

 

બ્રૅમ્પટનના ઇવને્્સ કૅલેન્ડરમાાં તમેના સપ્ટેમ્બર 30મીના કાયણક્રમો રજૂ કરવા માટે સીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન સમાજના જૂથો અન ેઅગ્રણીઓને પણ 

આમાંત્રણ પાઠવ ેછે. 

 

બ્રમૅ્પટન ટ્રામન્િટ   

બ્રૅમ્પ્ટન ટ્રામન્િટ રાબતેા મુજબ તનેા અઠવાદડયાના સમયપત્રક અનસુાર સપ્ટેમ્બર 30ના રોજ દોડશે જ્યારે કટેલાક રૂટ રદ થયેલા હશ.ે  

 

સેવામાાં રહેલ રૂ્સ અહીં જોવા મળશ:ે 

https://www.brampton.ca/EN/residents/transit/plan-your-trip/Pages/Schedules-Maps-Covid.aspx  

 

http://www.311brampton.ca/
mailto:311@brampton.ca
http://www.brampton.ca/COVID19
http://www.brampton.ca/bramptonremembers
https://www.brampton.ca/en/online-services/events/pages/welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/transit/plan-your-trip/Pages/Schedules-Maps-Covid.aspx


 

 

નીચેના રૂ્સ સવેામાાં નહીં રહેશે:  

• 501A/ 501C Züm Queen (નોંધ: 501 Züm Queen હજુાં ચાલુ છે) [િૂમ મક્વન] 

• 561 Züm Queen વેસ્ટ 

• 18B Dixie (18 Dixie હજુાં ચાલુ છે) [દડમક્સ] 

• 21 Heart Lake [હાટણ લેક] 

• 36 Gardenbrooke [ગાડણનબ્રકૂ] 

• 40, Central Industrial [સેંટ્રલ ઇન્ડમસ્ટ્રયલ] 

• 58 Commuter Drive [કમ્યુટર ડ્રાઇવ] 

• 65 Seniors Shopper [મસમનયસણ શોપર] 

• 92 બ્રૅમલી GO  

• 104 Chinguacousy Express [મચાંગકિુી એક્સ્પ્રેસ] 

• 185 UTM Express [UTM એક્સ્પ્રસે] 

 

સપ્ટેમ્બર 30ના રોજ કસ્ટમર સર્વણસ ટર્મણનલો ખુલ્લા રહેશ.ે સવાર ે7 થી રાત્ર ે9 સુધી કોન્ટેક્ટ સેંટર સહાયતા માટે ઉપલબ્ધ રહેશ.ે વધ ુમામહતી 

માટ,ે કોન્ટકે્ટ સેંટરન ેઅહીં કૉલ કરો 905.874.2999 અથવા અહીં મુલાકાત લો www.bramptontransit.com.  

 

વર્ધણત સફાઇ અન ેસ્વચ્છતાનુાં સમયપત્રક લાગુ રહેશ.ે બ્રૅમ્પ્ટન ટ્રામન્િનુાં લક્ષ્ય છે કે દર 48 કલાક ેતમામ કઠણ સપાટીઓ, ઓપરટેરના 

કમ્પાટણમને્્સ અને બઠકોન ેજીવાણાંમુક્ત કરવા. મોટા ભાગની બસો દર 24 કલાક ેસેમનટાઇિ કરવામાાં આવ ેછે. કઠણ સપાટીઓ ધરાવતા 

ટર્મણનલો અન ેફેમસમલટીિન ેરોમજાંદા ધોરણ ેલૂછવામાાં આવ ેછે અને સેમનટાઇિ કરવામાાં આવ ેછે. 

 

મસટી મુસાફરોને આગ્રહ કર ેછે કે તેઓએ માસ્ક પહેયાણ હોવા છતાાં ટર્મણનલો પર શક્ય હોય એટલુાં ભૌમતક અાંતર રાખવાનુાં ચાલુ રાખે. મસુાફરોને 

તે પણ યાદી અપાવવામાાં આવે છે કે તેઓએ પોતાનુાં અાંગત દડસઈન્ફકે્ટન્ટ સાથે રાખવુાં જેમક ેહૅન્ડ સૅમનટાઇિર અથવા વાઇપ્સ, વારાંવાર હાથ 

ધોવા અને પોતાના કોણી પર ખાાંસી કે છીંક ખાવી જોઇએ. બીમાર હો તો મહેરબાની કરીને ટ્રામન્િટમાાં મુસાફરી કરવી ટાળો, પાસનેા 

COVID-19 મલૂ્યાાંકન સ્થળ પર તપાસ કરાવવી અન ેજાહેર આરોગ્ય સૂચનોને અનસુરવા. 

 

મનયમમત અપડે્સ માટે અહીં મુલાકાત લોwww.brampton.ca/COVID19 તમેજ અહીં મુલાકાત લો 

www.bramptontransit.com અથવા @bramptontransit ન ેસર્વણસ અપડે્સ માટે Twitter પર ફોલો કરો. પ્રશ્નો 

905.874.2999 પર બ્રૅમ્પ્ટન ટ્રામન્િટના કોન્ટેક્ટ સેંટરને મનદેમશત કરવા. 

 

 

 

http://www.bramptontransit.com/
http://www.brampton.ca/COVID19
http://www.bramptontransit.com/
https://twitter.com/BramptonTransit


 

 

બ્રમૅ્પટન પાક્સણ 

ઓફ લીશ ડોગ પાક્સણ સમહત તમામ બ્રમૅ્પટન દરદક્રએશન ટ્રેઇલ્સ, રમતના મેદાનો અન ેપાક્સણ સપ્ટેમ્બર 30ના રોજ ખુલ્લા રહેશ.ે બધાના 

આરોગ્ય અને સુખાકારી માટ ેશારીદરક પ્રવૃમિ મહત્ત્વપૂણણ છે. આપણા પાક્સણ અન ેટ્રેઇલ્સને નવેસરથી જોવા www.brampton.ca/parks 

ની મુલાકાત લો. 

 

બ્રમૅ્પટન મનોરાંજન 

પસાંદગીના દરદક્રએશન સેંટરો નોંધાયેલ પ્રોગ્રામમાંગ અથવા પવૂણ-આ રક્ષણ દ્વારા થનાર મુલાકાતો માટે ખલુ્લા રહેશે. તમામ દરદક્રએશન પ્રોગ્રામ 

અન ેસેવાઓ માટ ેઅહીં મુલાકાત લો www.brampton.ca/recreation.   

 

ઓનલાઇન ટટુોદરઅલને અનસુરીને ઘર ેરહીન ેપણ સદક્રય અને પ્રવિૃ રહવેુાં ચાલુ રાખો. ફૂલ બૉડી સર્કણટ અજમાવો, ઓદરગામી હા્સણ બનાવતા 

શીખો, કેમલગ્રાફીનુાં કૌશલ્ય કેળવો અન ેબીજુાં ઘણાં બધુાં! અહીં મવમવધ રેક એટ હોમ પ્રવૃમિઓને અહીં મેળવો 

www.brampton.ca/recathome.  

 

દરદક્રએશન સેંટરની મુલાકાત લો ત્યાર ેરસીકરણનો પુરાવો અન ેવ્યમક્તગત ઓળખપત્ર જરૂરી છે. જરૂદરયાતો અન ેછૂટ અાંગેની સાંપૂણણ મવગતો 

માટ ેમહેરબાની કરીને બ્રમૅ્પટન દરદક્રએશન વેબપેજની મુલાકાત અહીં લો. 

 

બ્રમૅ્પટનનુાં પસુ્તકાલય 

બ્રૅમ્પટન લાઇબ્રેરીની તમામ શાખા સપ્ટેમ્બર 30ના રોજ બાંધ રહેશ.ે 

 

કોઇપણ સમયે બ્રૅમ્પટન લાઇબ્રેરી વેબસાઇટ ની મુલાકાત લઈને  ઓનલાઇન બોરોઈંગ શુાં છે તે જાણો અન ેeBooksમેળવો, eAudiobooks, 

TV અન ેમૂવી મસ્ટ્રમમાંગ, ઓનલાઇન લર્નિંગ, આ્સણ એન્ડ ક્રાફ્ટ સચૂનો, અને બીજુાં ઘણાં બધ ુજાણો, બધુાં તમારા લાઇબ્રેરી કાડણ જોડ ે

મફત. પાછા શાળામાાં જાઓ છો ક ેનોકરી શોધો છો? બ્રેઇનફ્યુિ (Brainfuse) મવશે જાણો, જે અમારાં નવુાં લર્નિંગ પ્લેટફોમણ છે જ્યાાં મફત 

ઓનલાઇન મશક્ષણ હોય છે અને સાથે લાઇબ્રેરીના કાડણ ધારકો માટ ેનોકરી શોધવાની કોમચાંગ હોય છે. 

 

બ્રૅમ્પટન લાઇબ્રેરી કાડણ મેળવવા માટે અહીં મક્લક કરવા મવનાંતી. તમામ શાખા પર રહેલા બાહ્ય ડ્રોપ બોક્સ મારફત તમારી ઉછીની સામગ્રી પાછી 

કરવાની સગવડન ેમાણો. અહીં અમારા ઓનલાઇન પ્રોગ્રામોમાાં હાજરી આપવા માટ ેરમજસ્ટર કરાવો અને પ્લાન કરો કૅલેન્ડર ઓફ 

ઇવેન્્સ અન ેસાપ્તામહક વચુણઅલ સ્ટોરીટાઇમ્સ સમહતના મવદડયો માણો બ્રૅમ્પટન લાઇબ્રેરી YouTube પજે પર. 

 

મળતા રહીશુાં! અમારા ઇમેલ અપડે્સ અન ેન્યુિલેટસણ સબ્સક્રાઇબ કરો અને અમને અહીં ફોલો કરો Facebook, Twitter, 

Instagram, LinkedIn અન ેYouTube. 

 

તમારી સવેામાાં બ્રમૅ્પટનનાાં તમામ પુસ્તકાલય ફરી ખુલી ગયા છે. મવગતો માટ,ે અમારી વબેસાઇટની મલુાકાત લેવા મવનાંતી.  

http://www.brampton.ca/parks
http://www.brampton.ca/recreation
http://www.brampton.ca/recathome
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Pages/Announcement-COVID-19-Safety-Precautions.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.bramptonlibrary.ca/index.php&data=04|01|Christine.Sharma@brampton.ca|f9f3d5f4b84f453b233a08d9381a043e|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637602507725940044|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=4GR8TvAFWyJSDFCamTSUQzNyAVQ5TjHLL8QP013XpZs=&reserved=0
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=6BwXpFvJ-mQ&feature=youtu.be
https://www.bramptonlibrary.ca/index.php/digitallibrary/ebook-and-eaudiobook
https://www.bramptonlibrary.ca/index.php/digitallibrary/ebook-and-eaudiobook
https://www.bramptonlibrary.ca/index.php/digitallibrary/emusic-movies-tv
https://www.bramptonlibrary.ca/index.php/digitallibrary/elearning
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.bramptonlibrary.ca/index.php/digitallibrary&data=04|01|Christine.Sharma@brampton.ca|f9f3d5f4b84f453b233a08d9381a043e|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637602507725970029|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=ZU+JcanG9b67yIELAW9onqBmh6koEhe1w8lzcVWGysI=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.bramptonlibrary.ca/index.php/about/get-a-library-card&data=04|01|Christine.Sharma@brampton.ca|f9f3d5f4b84f453b233a08d9381a043e|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637602507725970029|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=W900TLZ/wYXI1i042SYkIxRu0GwDgUpdmLrGBeizqfU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://bramlib.libnet.info/events&data=04|01|Christine.Sharma@brampton.ca|f9f3d5f4b84f453b233a08d9381a043e|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637602507725980017|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=IEvGAgT9UFPsqFXSv7SG0WRNDLvd5WxJ+cE4h4jHy/M=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://bramlib.libnet.info/events&data=04|01|Christine.Sharma@brampton.ca|f9f3d5f4b84f453b233a08d9381a043e|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637602507725980017|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=IEvGAgT9UFPsqFXSv7SG0WRNDLvd5WxJ+cE4h4jHy/M=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://youtu.be/pWAxoVPjGUM&data=04|01|Christine.Sharma@brampton.ca|f9f3d5f4b84f453b233a08d9381a043e|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637602507725980017|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=GYE3ZpLNvCSoI7zGKlVutGMqv/m93E36BvLu7Nk5noM=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://subscriptions.librarycustomer.org/SubscriptionOptIn?t=60ABED3E-7931-4D09-8D5A-1D1C133B9D1C&data=04|01|Christine.Sharma@brampton.ca|f9f3d5f4b84f453b233a08d9381a043e|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637602507725990010|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=/8qGFK0ybE+9XGeFH4Y/KaNoqNBhn6uVuGYZGXg08eU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/bramptonlibrary&data=04|01|Christine.Sharma@brampton.ca|f9f3d5f4b84f453b233a08d9381a043e|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637602507725990010|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=ikMaGTqx+8HwFSuY6JGh9LsQRMM81bPUTGXKVVkpkOY=&reserved=0
https://twitter.com/BramptonLibrary
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/bramptonlibrary/?hl=en&data=04|01|Christine.Sharma@brampton.ca|f9f3d5f4b84f453b233a08d9381a043e|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637602507726000008|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=qe62evQveUug1usr5tEAiO4MT0Rq79m/r3K2Y2RHQps=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.linkedin.com/company/10869671/admin/&data=04|01|Christine.Sharma@brampton.ca|f9f3d5f4b84f453b233a08d9381a043e|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637602507726010002|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=N+6JbqxeOdndgypAr7a7e5WLU2tCNYAYM/jCJdMfC9A=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.youtube.com/user/BramptonLibrary&data=04|01|Christine.Sharma@brampton.ca|f9f3d5f4b84f453b233a08d9381a043e|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637602507726010002|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=p7JNHhyl5HPtufc5XJNrPU4GDGtGIiW3ndLr6QvK1nM=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.bramptonlibrary.ca/index.php/borrow/holds-pickup&data=04|01|Christine.Sharma@brampton.ca|3ca802398eb246aabf1108d967c26cee|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637654908858741766|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=iS6rZaaB4Kde1gxxtVRFj84ruwXtb6B2honVF7rAK/E=&reserved=0


 

 

બ્રમૅ્પટન એમનમલ સર્વણમસસ 

સપ્ટેમ્બર 30ના રોજ બ્રૅમ્પટન એમનમલ શેલ્ટર બાંધ રહેશ.ે એમનમલ કાંટ્રોલ સોમવારથી શુક્રવાર સવાર ે7 થી રાત્રે 10 સધુી અન ેશમનવાર, 

રમવવાર અન ેરજાઓમાાં સવાર ે8 થી સાાંજે 6:30 સુધી ચાલુ હશ ેઅને તઓે માત્ર નીચે આપેલ છે તે પ્રકારના કૉલનો જ જવાબ આપશ:ે 

• બીમાર/ઘાયલ/આક્રમક ઘરેલુ પ્રાણીઓ અને વન્યજીવનુાં મપક અપ 

• આક્રમક પ્રાણી 

• દોડી ગયેલ શ્વાન 

• શ્વાનના બચકાની તપાસ 

• પકડાયેલ રિળતા શ્વાનનુાં મપક અપ 

• મૃત પ્રાણીનુાં મપક અપ 

 

આ કલાકો મસવાય એમનમલ કાંટ્રોલ ફક્ત કટોકટીમાાં જવાબ આપશ.ે 

 

પીલ પમબ્લક હલે્થ સ્મમૃત પત્રકો  

COVID-19 થી પોતાને અન ેઅન્ય લોકોન ેબચાવવા માટે આ જાહરે આરોગ્ય પગલાાં અનુસરો: 

• રસીકરણ કરાવો  

• અલગ ઘરના સભ્યો વચ્ચ ેભૌમતક અાંતર જાળવી રાખતા ઘરની અાંદર અન ેબહાર થતાાં મેળાવડા માટ ેપ્રાાંતીય માગણદર્શણકાનુાં પાલન કરો. 

• તમારા ઘરની બહારના લોકો સાથે સાંપકણની જરૂદરયાત ઊભી થાય જ તો આ કોર ફોર દક્રયાઓનુાં પાલન કરો: 

o 2 મીટરનુાં અાંતર જાળવો 

o માસ્ક પહેરો  

o ફરી હાથ વારાંવાર ધુઓ 

o બીમાર હો તો ઘર ેરહો, પછી ભલેને લક્ષણો હળવા હોય 

 

-30- 

 

 
મસટી ઓફ બ્રમૅ્પટન મમદડયા સાંપકણ 

મોમનકા દુગ્ગલ (Monika Duggal) 

કોઓર્ડણનેટર, મમદડયા એન્ડ કમ્યુમનટી એંગેજમેન્ટ (Media and 

Community Engagement) 

વ્યૂહાત્મક સાંવાદ (Strategic Communication) 

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca


 

 

   

દરજન ઓફ પીલ મમદડયા સાંપકણ 

ઍશલી હૉદકન્સ 

સાંચાર મવશેષજ્ઞ –જાહેર આરોગ્ય 

દરજન ઓફ પીલ 

416.818.4421 | ashleigh.hawkins@peelregion.ca      

 

mailto:ashleigh.hawkins@peelregion.ca

