
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ 

 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ COVID-19 ਦੀ ਪਰਤੀਰਿਰਰਆ ਰ ਿੱ ਚ ਰਿਟੀ ਦੀ ਮਾਲਿੀ  ਾਲੀਆ ਂਫਰੈਿਰਲਟੀਜ ਰ ਿੱ ਚ ਰਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ 
ਗੈਰ-ਲਾਭ ਿੰਗਠਨਾਂ ਨ ੰ  ਰਿਰਾਏ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਰਦਾਨ ਿੀਤੀ  

 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (1 ਅਪਰੈਲ, 2020) – ਅਿੱਜ, ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਿ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਿੀਤੀ ਰਿ ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਰਿਟੀ ਦੀਆਂ 41 ਫੈਰਿਰਲਟੀਜ ਰ ਿੱਚ 

ਛੋਟੇ ਿਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਲਾਭ ਿੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਰਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਰਿਰਾਏ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਰਦਾਨ ਿਰੇਗੀ।  
 

COVID-19 (ਿੀ.ਓ. ੀ.ਆਈ.ਡੀ.-19) ਨ ੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਿਣ ਰ ਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ, ਪੀਲ ਪਬ੍ਰਲਿ ਹੈਲਥ (Peel Public Health) ਦ ੇਰਨਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ, 

ਰਿਟੀ ਦੀਆਂ ਿਾਰੀਆਂ ਫੈਿੀਰਲਟੀਜ ਅਗਲੇ ਨੋਰਟਿ ਤਿੱਿ ਬੰ੍ਦ ਰਰਹਣਗੀਆਂ। ਇਿ ਬ੍ੇਹਿੱਦ ਮੁਸ਼ਿਲ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪ ਰਣ ਿਮੇਂ ਿਾਰਨ ਰਿਟੀ, ਰਿਟੀ ਦੀਆਂ 
ਫੈਿੀਰਲਟੀਜ ਦ ੇਰਿਰਾਏਦਾਰ ਿਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਿੰਗਠਨਾਂ ਤ ੇਪੈਣ  ਾਲੇ ਆਰਰਥਿ ਅਿਰ ਨ ੰ  ਿਮਝਦੀ ਹੈ। 
 

ਰਿਟੀ ਿਟਾਫ਼ (City Staff) ਦੀ ਰਿਫਾਰਰਸ਼ ਦ ੇਅਧਾਰ ਤ,ੇ ਰਿਟੀ ਰਤੰਨ ਮਹੀਰਨਆਂ ਤਿੱਿ ਦੀ ਰਮਆਦ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗੈਰ-ਲਾਭ ਿੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਿਾਰੋਬ੍ਾਰੀ 
ਰਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਰਿਰਾਏ ਦ ੇਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਿਥਰਗਤ ਿਰੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਆਪਣ ੇਗੈਰ-ਲਾਭ ਰਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨ ੰ  3 ਮਹੀਰਨਆਂ ਤਿੱਿ ਦੀ ਰਮਆਦ ਲਈ, 

ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ੇਗੀ, ਜੋ ਨ ੇਂ ਫੈਡਰਲ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤਿੱਿ ਪਹੰੁਚ ਰ ਿੱ ਚ ਅਿਮਰਿੱਥ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਹਤ, ਰਿਟੀ ਦੇ 81 ਰਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਰ ਿੱਚੋਂ ਅਿੱ ਰਧਆਂ ਤੋਂ  ਿੱਧ ਨ ੰ  
ਿਰਹਯੋਗ ਦੇ ੇਗੀ। 
 

ਰਿਟੀ ਦ ੇਰਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਦਾ ਿਰਥਤੀ ਇਹ ਹੈ ਰਿ ਿੁਝ ਰਿਰਾਏਦਾਰ, ਗੈਰ-ਜ਼ਰ ਰੀ ਿਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰ੍ਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦ ੇਿ ਬ੍ਾਈ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਿਾਰਨ 

ਆਪਣੇ ਿੰਮ ਬੰ੍ਦ ਿਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬ੍ ਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਰਿ ਿੁਝ ਰਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਿਰੀਰਿ ਦ ਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਿਾਰੋਬ੍ਾਰ ਬੰ੍ਦ ਿਰ ਰਦਿੱਤੇ 
ਹਨ।  
 

ਿਾਉਂਰਿਲ ਨ ੰ  ਇਿ ਫੈਿਲੇ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ, 8 ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਿਾਉਂਰਿਲ ਦੀ ਮੀਰਟੰਗ ਰ ਿੱਚ ਇਿੱਿ ਰਰਪੋਰਟ ਦ ੇਤੌਰ ਤੇ ਰਮਲੇਗੀ।  
ਰਿਟੀ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਰਨ ਾਿੀਆਂ ਨ ੰ  ਿ ਚਨਾ ਾਂ ਰਦੰਦੇ ਰਰਹਣ ਲਈ  ਚਨਬ੍ਿੱਧ ਹੈ। ਇਹ COVID-19  ਾਿਤੇ ਰਿਟੀ ਦੀ ਪਰਤੀਰਿਰਰਆ ਬ੍ਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਿਾਰੀ 
ਦ ੇਉਪਲਬ੍ਧ ਹੰੁਦੇ ਹੀ ਰਨ ਾਿੀਆਂ ਨ ੰ  ਉਹ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖੇਗੀ। ਉਪਰੋਿਤ ਫੈਿਰਲਆਂ ਬ੍ਾਰੇ ਅਤੇ COVID-19 ਦੀ ਪਰਤੀਰਿਰਰਆ ਰ ਿੱ ਚ 

ਭਾਈਚਾਰੇ ਨ ੰ  ਿਰਹਯੋਗ ਿਰਨ ਦੇ ਰਿਟੀ ਦ ੇਿਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca/COVID19 ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 
@CityBrampton ਨ ੰ  Twitter, Facebook ਅਤੇ Instagram ਤ ੇਫਾਿੱਲੋ ਿਰੋ।   
ਿੰਖਪੇ ਤਿੱਥ 

 

• ਇਿ  ੇਲੇ, ਰਿਟੀ ਦੀਆਂ 41 ਫੈਰਿਰਲਟੀਜ ਰ ਿੱਚ 81 ਰਿਰਾਏਦਾਰ ਹਨ। 
• ਮੌਜ ਦਾ ਤੌਰ ਤ,ੇ ਰਿਟੀ ਇਿੱਿ ਮਹੀਨੇ ਰ ਿੱਚ $302,134.68 ਰਿਰਾਇਆ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਟੀ ਦੀ ਮਾਲਿੀ  ਾਲੀਆਂ ਰਬ੍ਲਰਡੰਗਾਂ ਦ ੇਅੰਦਰ ਿਾਰੇ ਗੈਰ-

ਲਾਭ ਿੰਗਠਨਾਂ ਨ ੰ  ਰਤੰਨ ਮਹੀਰਨਆਂ ਤਿੱਿ ਦੀ ਰਿਰਾਏ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਾਲ ਰਿਟੀ ਉੱਤੇ $202K ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਪ ੇਗਾ। 
• ਇਿ  ੇਲੇ, ਰਿਟੀ ਨੇ ਰਿਿੇ  ੀ ਰਿਰਾਏ  ਾਲੀ ਥਾਂ ਤਿੱਿ ਪਹੰੁਚ ਤ ੇਪਾਬੰ੍ਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਿ ਬ੍ਾਰੇ ਗਿੱਲ ਿੀਤੀ ਹੈ ਰਿ 

ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਫੈਿਲਾ ਹੈ ਰਿ ਉਹ ਆਪਣ ੇਿੰਮ ਬੰ੍ਦ ਿਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਉਂਰਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਰਿਟੀ ਪਹੰੁਚ ਨ ੰ  ਅਿਾਨ 

ਬ੍ਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਰਿ, ਬ੍ੇਹਿੱਦ ਮੁਸ਼ਿਲ ਮੌਜ ਦਾ ਿਰਥਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਿੁਝ ਰਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬੰ੍ਦੀ ਦੀ ਰਮਆਦ ਦ ੇਦੌਰਾਨ 

ਰਿਰਾਏ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦ ੇਿਬੰ੍ਧ ਰ ਿੱ ਚ ਪੁਿੱ ਛਰਗਿੱਛ ਿਰਨੀ ਸ਼ੁਰ  ਿਰ ਰਦਿੱਤੀ ਹੈ।  
 
 

http://www.brampton.ca/COVID19


 

 

ਹ ਾਲੇ 

 

“ਿਾਡੇ ਛੋਟੇ ਿਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਲਾਭ ਭਾਈਚਾਰਿ ਿੰਗਠਨਾਂ ਨ ੰ  ਿਰਹਯੋਗ ਿਰਨਾ, ਅਰਥਚਾਰੇ ਦ ੇਇਿ ਮੁਸ਼ਿਲ ਿਮੇਂ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਮਹਿੱਤ ਪ ਰਣ ਹੈ। 
ਹਾਲਾਂਰਿ ਰਿਟੀ ਹਾਲ ਅਤੇ ਰਿਟੀ ਦੀਆਂ ਫੈਿੀਰਲਟੀਜ ਅਗਲੇ ਨੋਰਟਿ ਤਿੱਿ ਬੰ੍ਦ ਹਨ, ਰਿਟੀ ਨੇ ਰ ਿਰੇਤਾ ਾਂ ਲਈ, 30 ਰਦਨਾਂ ਤੋਂ 14 ਰਦਨਾਂ ਤਿੱਿ ਿਾਡੇ 
ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬ੍ਦਲ ਰਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਿੱਜ, ਅਿੀਂ ਰਿਟੀ ਦ ੇਛੋਟੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਲਾਭ ਿੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਰਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਰਿਰਾਏ ਤੋਂ ਰਿਿੱ ਧੀ ਰਾਹਤ ਦਾ 
 ਾਧ  ਉਪਾਅ ਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਿੀਂ ਇਹਨਾਂ ਿਮ ਹਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਿਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਿਰਹਯੋਗ ਿਰ ਿਿੀਏ, ਜੋ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਭਾਈਚਾਰਿ ਢਾਂਚ ੇਦਾ 
ਮਹਿੱਤ ਪ ਰਣ ਰਹਿੱ ਿਾ ਹਨ।”    

- ਪੈਟਰਰਿ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ    

 

“ਰਿਟੀ ਦੀਆਂ 41 ਫੈਰਿਰਲਟੀਜ ਰ ਿੱਚ ਿਾਡੇ ਛੋਟੇ ਿਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ ਦ ੇਅਤੇ ਗੈਰ-ਲਾਭ ਿੰਗਠਨਾਂ ਦ ੇਰਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ, ਰਿਟੀ ਇਿੱਿ ਿਰਹਯੋਗੀ ਭਾਈ ਾਲ ਹੈ। 
ਜਦਰਿ ਰਿਟੀ ਦੀਆਂ ਫੈਰਿਰਲਟੀਜ, ਿ ਬ੍ੇ ਦ ੇਅਤੇ ਪਬ੍ਰਲਿ ਹੈਲਥ ਦੇ ਰਨਰਦੇਸ਼ ਤ ੇਬੰ੍ਦ ਹਨ, ਰਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਿਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਿੰਗਠਨਾਂ ਨ ੰ  ਰਾਹਤ ਪਰਦਾਨ 

ਿਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਿਟੀ ਲਈ ਮਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਲਾਭਿਾਰੀ ਿਰੋਤ ਹਨ। ਅਿੱਜ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ, COVID-19 ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਿਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਲੋੜਾਂ 
ਰ ਿੱਚ ਿਰਹਯੋਗ ਿਰਦੀ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਆਉਣ  ਾਲੇ ਮਹੀਰਨਆਂ ਰ ਿੱ ਚ ਿਰਹਯੋਗਪ ਰਣ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਮਲ ਿੇ ਿੰਮ ਿਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਾਂਗੇ।”  

-  ਡੇਰ ਡ ਬ੍ੈਰਰਿ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਿਟਰੇਰਟ  ਅਫ਼ਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

 

“ਹੁਣ ਪਰਹਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਤੇ  ਿੱਧ, ਇਹ ਮਹਿੱਤ ਪ ਰਣ ਹੈ ਰਿ ਿਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਿਾਂ ਲਈ, ਲਗਾਤਾਰ ਿੁਰਿੱ ਰਖਅਤ ਅਤੇ ਿਰਹਯੋਗਾਤਮਿ ਥਾਂ ਪਰਦਾਨ 

ਿਰਦਾ ਰਹੇ, ਜੋ COVID-19 ਦ ੇਅਿਰਾਂ ਦੇ ਪਰਤੀ ਿਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਿੰ ੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਅਿੱਜ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ, ਅਰਜਹਾ ਿਰਨ ਰ ਿੱਚ ਬ੍ ਾਇਜ ਐਡਂ ਗਰਲਿ ਿਲਿੱ ਬ੍ 

ਆਫ ਪੀਲ ਦੀ ਮਦਦ ਿਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਿ ਿਮੇਂ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਨੌਜ ਾਨਾਂ ਲਈ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਿਾਉਂਰਿਲ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਿਰਹਯੋਗ ਅਤੇ 
ਰਿਰਪਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਹੁਤ-ਬ੍ਹੁਤ ਧੰਨ ਾਦ ਅਤੇ ਪਰਸ਼ੰਿਾ ਿਰਦਾ ਹਾਂ।”  

- ਮਾਈਿਲ ਜੇ. ਰਗਓ ੇ (Michael J. Gyovai), ਐਗਜੀਰਿਉਰਟ  ਡਾਇਰੈਿਟਰ, ਬ੍ ਾਇਜ ਐਡਂ ਗਰਲਿ ਿਲਿੱ ਬ੍ ਆਫ ਪੀਲ  

 

“ਿਪੋਰਟਰਫਿਿ ਿਾਡੇ ਰਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਰਿਰਰਆਸ਼ੀਲ ਭਾਈ ਾਲ ਨ ੰ  ਪੇਸ਼ਾ ਰ ਿਪੋਰਰਟੰਗ ਿੇ ਾ ਾਂ ਪਰਦਾਨ ਿਰਦੇ ਹੋਏ, 30 ਿਾਲਾਂ ਤੋਂ  ਿੱਧ ਿਮੇਂ ਤੋਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  
ਆਪਣਾ ਘਰ ਿਰਹੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਰਿ COVID-19 ਦੇ ਨਤੀਜੇ  ਜੋਂ, ਿਾਊਥ ਫਲੈਚਰਿ ਿਪੋਰਟਿਪਲੈਿਿ ਰ ਖੇ ਿਾਡੀ ਮ ਲ ਥਾਂ ਨ ੰ  ਮੁਸ਼ਿਲ ਿਮੇਂ ਦਾ 
ਿਾਹਮਣਾ ਿਰਨਾ ਪੈ ਰਰਹਾ ਹੈ, ਰਫਰ  ੀ ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  ਿੱਲੋਂ ਅਿੱਜ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ, ਇਿ ਚੁਣੌਤੀਪ ਰਣ ਿਮੇਂ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਬ੍ੇਹਿੱਦ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਪਰਦਾਨ 

ਿਰਨ ਰ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਿਰੇਗੀ।”  
- ਮਾਈਿਲ ਗਾਉਟ (Michael Gout), ਮਾਰਲਿ, ਿਪੋਰਟਰਫਿਿ  
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ਿਨੇੈਡਾ ਰ ਿੱ ਚ ਿਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਤਜੇ਼ੀ ਨਾਲ  ਧਣ  ਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਿ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋਿਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਿਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ  ੀ ਿਰਦ ੇਹਾਂ, ਲੋਿਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ 

ਰ ਿੱਚ ਰਿੱਖ ਿੇ ਿਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡ ੇ ੰਨ-ਿੁ ੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨ ੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਿਰਰਸ਼ਤ ਿਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਿਨੀਿ ਅਤੇ  ਾਤਾ ਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨ ੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗੇ 

 ਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇਿੱਿ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰ ਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈ ਾਲੀ ਿਰਦ ੇਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰਿੱ ਰਖਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋ ੇ। ਿਾਡ ੇਨਾਲ 

Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁੜੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

 

 

ਮੀਡੀਆ ਿੰਪਰਿ  

ਮੋਰਨਿਾ ਦੁਿੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਿੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਿਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਿਟਰੈਟਰਜਿ ਿਰਮਉਰਨਿੇਸ਼ਨ  

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

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

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

