
 

 

 

5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017   
 

ਨਵਾਂ ਡ੍ਰਨੋ ਪ੍ਰਗੋਰਾਮ ਅੱਗ ਬਝੁਾਉਣ ਅਤ ੇਬਚਾਉ ਦੀਆ ਂਕਸ਼ੋਿਿਾਂ ਨੂੂੰ  ਮਜ਼ਬਤੂੀ ਦੇਵਗੇਾ 
 

ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ੍ ਇਮਰਜੇਂਸੀ ਸਰਸ਼ਵਸ਼ਸਜ਼ (BFES) ਜਲਦ ਹੀ ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੇ ਸ਼ਨਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੂੰਕਟਕਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਤਸ਼ਕਸ਼ਰਆ ਅਤੇ 
ਸੁਰੱਸ਼ਿਆ ਸ਼ਵੱਚ ਸ਼ਬਹਤਰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸਮਾਨ ਸ਼ਵੱਚ ਪ੍ਹੁੂੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। 
 

ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਫਾਇਰ ਨੇ ਸ਼ਤੂੰ ਨ ਡ੍ੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਇਨਸਪ੍ਾਇਰ ਵਨ ਪ੍ਰੋ (DJI Inspire 1 Pro) ਡ੍ਰੋਨ ਿਰੀਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਜਨਹ ਾਂ ਸ਼ਵਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 
$8,000 ਹੈ। BFES ਨੂੂੰ  ਟਰਾਂਸਪੋ੍ਰਟ ਕੈਨੇਡ੍ਾ ਤੋਂ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਮਟ ਸ਼ਮਲ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਡ੍ਰੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਿਲਾਈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪੂ੍ਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। 
ਇਸ ਅਪ੍ਰੈਲ ਸ਼ਵੱਚ, ਇਸ ਨੇ ਅਸ਼ਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪ੍ਣਾ ਡ੍ਰੋਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਿੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪ੍ਣੇ ਕਈ ਮੱੁਿ ਕੂੰ ਮਾਂ ਸ਼ਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 
ਵਰਸ਼ਤਆ, ਸ਼ਜਸ ਸ਼ਵੱਚ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣੀ, ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਤਸ਼ਕਸ਼ਰਆ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਬਚਾਉ ਿਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਸਿਲਾਈ 
ਅਸ਼ਭਆਸਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਉਪ੍ਯੋਗੀ ਸਾਿਨ ਹੋਵੇਗਾ।  
 

ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਫਾਇਰ ਓਨਟੈਰੀਓ ਸ਼ਵੱਚ ਪ੍ਸ਼ਹਲੀ, ਅਤੇ ਕੈਨੇਡ੍ਾ ਸ਼ਵੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸ਼ਜਹੀਆਂ ਫਾਇਰ ਸਰਸ਼ਵਸਾਂ ਸ਼ਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਸ਼ਜਸ ਨੂੂੰ  ਟਰਾਂਸਪੋ੍ਰਟ ਕੈਨੇਡ੍ਾ ਦੁਆਰਾ 
ਇਸ ਸ਼ਕਸਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸ਼ਦੱਤਾ ਸ਼ਗਆ ਹੈ। 
 

ਸ਼ਪ੍ਛਲੇ ਮਹੀਸ਼ਨਆਂ ਸ਼ਵੱਚ ਸ਼ਸਿਲਾਈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਆਪ੍ਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਕਾਲ ਸ਼ਵੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਫਊਲ ਟੈਂਕਰ ਦੇ ਪ੍ਲਟ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਤਸ਼ਕਸ਼ਰਆ 
ਸ਼ਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਡ੍ਰੋਨ ਕੈਲੇਡ੍ੋਨ ਸ਼ਲਆਂਦਾ ਸ਼ਗਆ ਸੀ। ਨੇੜ੍ਲੇ ਬਰੱਿ ਿੇਤਰ ਸ਼ਵੱਚ ਸੂੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਫਊਲ ਦੇ ਡ੍ੁੱ ਲਹ ਜਾਣ ਦੀ ਹੱਦ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ 
ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਸ਼ਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੇੜ੍ਲੇ ਿੂਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਤਾ ਲਗਾਉਣ ਸ਼ਵੱਚ ਮਦਦ 
ਲਈ ਡ੍ਰੋਨ ਨੂੂੰ  ਵਰਸ਼ਤਆ ਸ਼ਗਆ ਸੀ। 
 

BFES ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਸ਼ਕ ਡ੍ਰੋਨਾਂ ਨੂੂੰ , ਸ਼ਸਿਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਿਸ਼ਹਰ ਭਰ ਸ਼ਵੱਚ ਮੱੁਿ ਫਾਇਰ ਸਟੇਿਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਲੋੜ੍ 
ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸ਼ਤਆਰ ਹੋਣ। 
 

ਸਹੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਵੱਚੋਂ ਲੂੰ ਘਣ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋ੍ਰਟ ਕੈਨੇਡ੍ਾ ਤੋਂ ਸਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਮਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਸ਼ਵੱਚ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ। ਸ਼ਸਟੀ ਦੇ ਕਈ 
ਸ਼ਡ੍ਪ੍ਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਤਸ਼ਨਿੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।  
 

BFES ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋ੍ਰਟ ਕੈਨੇਡ੍ਾ ਤੋਂ ਸਪੈ੍ਿਲ ਫਲਾਈਟ ਆਪ੍ਰੇਿਨਜ਼ ਸਰਟੀਸ਼ਫਕੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਦਰਿਾਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਮਟ ਸ਼ਤਆਰ ਅਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ। 
BFES ਨੂੂੰ  ਸ਼ਦਿਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਸੀ ਸ਼ਕ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡ੍ਰੋਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਕਵੇਂ ਵਰਸ਼ਤਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੂੰਚਾਲਨ ਸ਼ਕਤਾਬਚਾ ਜਮਹਾਂ 
ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਿੁਦ ਸ਼ਤਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸ਼ਜਸ ਸ਼ਵੱਚ ਦੱਸ਼ਸਆ ਸ਼ਗਆ ਸੀ ਸ਼ਕ ਡ੍ਰੋਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਕਵੇਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਵਰਸ਼ਤਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੂੰਭਾਲ, 
ਅਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਤੇ ਿਾਸ ਸਸ਼ਥਤੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਨ। 
 

ਟਰਾਂਸਪੋ੍ਰਟ ਕੈਨੇਡ੍ਾ ਦੁਆਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਲੋੜ੍ਾਂ ਸ਼ਵੱਚ ਿਾਮਲ ਸਨ: 
 ਸੂੰਚਾਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡ੍ਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਿ ਦਾ ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਿਣਾ  
 ਉਡ੍ਾਨ ਨੂੂੰ  ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱ੍ਿਰ ਤੋਂ 300 ਫੁੱ ਟ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਤਬੂੰ ਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ 
 ਉਡ੍ਾਨ ਦੇ ਸੂੰਚਾਲਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਗੈਰ-ਸੂੰਕਟਕਾਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਫੁੱ ਟ ਦੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਿਣਾ 

 

ਸਰੋਤ: 

 ਵੀਸ਼ਡ੍ਓ: ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ੍ ਇਮਰਜੇਂਸੀ ਸਰਸ਼ਵਸ਼ਸਜ਼ (BFES) ਦੇ ਨਵੇਂ ਡ੍ਰੋਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਉਡ੍ਾਨ ਭਰੀ 
 
 
 
 

https://youtu.be/1bJms_Ap2QI
https://youtu.be/1bJms_Ap2QI


 

 

 
 
 
 

ਹਵਾਲੇ: 

“ਸਾਡ੍ਾ ਫਾਇਰ ਸ਼ਡ੍ਪ੍ਾਰਟਮੈਂਟ ਸਾਡ੍ੇ ਸ਼ਨਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਤਸ਼ਕਸ਼ਰਆ ਕਰਨ ਵਾਸ਼ਲਆਂ ਨੂੂੰ  ਸੁਰੱਸ਼ਿਅਤ ਰੱਿਣ ਲਈ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ਤਆਰ ਕਰਨ 
ਸ਼ਵੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸ਼ਰਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਜਵੇਂ ਸ਼ਕ ਡ੍ਰੋਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਇਹ ਸਾਡ੍ੇ ਸ਼ਨਵਾਸੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਬਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡ੍ੇ ਿਸ਼ਹਰ ਦੁਆਰਾ ਨਵੀਂ 
ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਸਮਾਿਾਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਅਪ੍ਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ।” 

- ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੀ ਮੇਅਰ ਸ਼ਲੂੰ ਡ੍ਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) 

 

“ਕੈਲੇਡ੍ੋਨ ਸ਼ਵਿੇ ਟੈਂਕਰ ਪ੍ਲਟ ਜਾਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡ੍ਰੋਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਪ੍ਸ਼ਹਲਾਂ ਹੀ ਆਪ੍ਣਾ ਮਹੱਤਵ ਸ਼ਦਿਾ ਸ਼ਦੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ਜਵੇਂ-ਸ਼ਜਵੇਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਸ਼ਵਕਸ਼ਸਤ 
ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਸ਼ਿਆ ਲਈ ਕਈ ਸ਼ਕਸਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਜਸ ਸ਼ਵੱਚ ਗੁਆਚ ਗਏ ਸ਼ਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਲੱਭਣ ਸ਼ਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ 
ਵੀ ਿਾਮਲ ਹੈ।” 

- ਕਸ਼ਮਉਸ਼ਨਟੀ ਸਰਸ਼ਵਸ਼ਸਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਬਸ਼ਲਕ ਵਰਕਸ ਦੇ ਮੁਿੀ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਮਾਈਕਲ ਪ੍ਲੇਿੀ (Michael Palleschi) 

 

“ਇਹ ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੇ ਸ਼ਨਵਾਸੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਸ਼ਿਆ ਕਰਨ ਸ਼ਵੱਚ ਸੁਿਾਰ ਸ਼ਲਆਉਣ ਲਈ ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਫਾਇਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਿਾਨਦਾਰ ਨਵਾਂ 
ਸਾਿਨ ਹੈ।” 

- ਫਾਇਰ ਸਰਸ਼ਵਸ਼ਸਜ਼ ਦੇ ਉਪ੍ ਮੁਿੀ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਜੈਫ ਬੋਮੈਨ (Jeff Bowman) 

 

“ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸ਼ਜਸ ਨਾਲ ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਫਾਇਰ ਸਾਡ੍ੇ ਿਸ਼ਹਰ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਬਹਤਰ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਵੱਚ ਅਗਵਾਈ 
ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਸਰ ਦੇ ਉੱਪ੍ਰੋਂ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਸ਼ਵੱਚ ਫੁਟੇਜ ਤੱਕ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਕੇ, ਡ੍ਰੋਨ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਸ਼ਕਆਂ ਅਤੇ 
ਵਸੀਸ਼ਲਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਬਹਤਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਸ਼ਵੱਚ ਸਾਡ੍ੇ ਫਾਇਰਫਾਈਟਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।” 

- ਫਾਇਰ ਚੀਫ ਮਾਈਕਲ ਕਲਾਰਕ (Michael Clark) 

 

“ਅਸੀਂ ਦਰਿਾਸਤ ਸ਼ਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋ੍ਰਟ ਕੈਨੇਡ੍ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜ੍ਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ਮਲ ਕੇ ਕੂੰ ਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਕਸ਼ਰਆ ਸ਼ਬਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੂੰ  
ਨਵੀਂਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਮਟ ਦਰਿਾਸਤਾਂ ਸ਼ਤਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਪ੍ਈਆਂ।” 

- ਪ੍ਲਾਟੂਨ ਚੀਫ਼ ਪੌ੍ਲ ਬੇਸ਼ਬੂੰ ਗਟਨ (Paul Bebbington), ਡ੍ਰੋਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਰ 
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ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਵੱਡ੍ਾ ਸਚੋ ਸ਼ਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਪੂ੍ਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਸ਼ਵੱਿ ਲਈ ਸ਼ਤਆਰ ਸੂੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਕ ਸਾਡ੍ੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸ਼ਵੱਚ ਵਾਿਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ 
ਸ਼ਵਸ਼ਵਿਤਾ ਸਾਨੂੂੰ  ਵੱਿਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਨਵੇਿ ਨੂੂੰ  ਉਤਿਾਸ਼ਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੀ ਸ਼ਵਿਵ-ਸ਼ਵਆਪ੍ੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੂੰ  ਅੱਗੇ ਵਿਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡ੍ਾ ਦੇ 
ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਪ੍ਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਵੱਚ ਸਸ਼ਥਤ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੋਿੀਲੇ ਿਸ਼ਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈ੍ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਸ਼ਹਣ ਅਤੇ ਕੂੰ ਮ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਸ਼ਵੱਚ ਮਾਣ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਅਸ਼ਜਹਾ ਜੁਸ਼ੜ੍ਆ ਹੋਇਆ ਿਸ਼ਹਰ ਬਣਨ ਲਈ ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਨੂੂੰ  ਅੱਗੇ ਸ਼ਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਨੂੂੰ  ਿਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬੇਬਾਕ ਅਤੇ 
ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੂੰ  Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 
 
 
 
  

ਮੀਡ੍ੀਆ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ 
ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਸ਼ਡ੍ਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡ੍ੀਆ ਕੋਆਰਡ੍ੀਨੇਟਰ 

ਸ਼ਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ 
905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca 

http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/#_blank
mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

