
 

 

 

ਤਰੰੁਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ 

                   

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲ ਰਨਪਟਣ ਲਈ ਰਤਆਰੀ ਕਰਨ ਰ ਿੱ ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰੂਮਕਾ ਰਨਭਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 
ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਰੀਪਅੇਰਡਨੈਸ  ੀਕ, 3-9 ਮਈ, 2020 ਨੰੂ ਮਾਨਤਾ ਰਦਿੱ ਤੀ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (4 ਮਈ, 2020) – 3 ਤੋਂ 9 ਮਈ ਤਿੱਕ, ਰਸਟੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਰੀਪੇਅਰਡਨੈਸ  ੀਕ (ਈ.ਪੀ.ਡਬ੍ਲਯੂ) (Emergency 

Preparedness Week) (EPW) ਨੰੂ ਮਾਨਤਾ ਦ ੇਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ, COVID-19 (ਸੀ.ਓ. ੀ.ਆਈ.ਡੀ.-19) ਨੰੂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਰਸਟੀ ਰਨ ਾਸੀਆਂ ਨੰੂ 

ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਰਕ ਹੁਣ, ਇਹ ਪਰਹਲਾਂ ਤੋਂ  ੀ  ਿੱ ਧ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਹੈ ਰਕ ਅਸੀਂ ਸੁਰਿੱ ਰਖਅਤ ਰਰਹਣ ਰ ਿੱਚ ਅਤੇ ਹਰ ਸਰਿਤੀ ਨਾਲ ਰਨਪਟਣ ਲਈ ਰਤਆਰ 

ਰਰਹਣ ਰ ਿੱਚ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਭੂਰਮਕਾ ਰਨਭਾਈਏ। 

ਰਨ ਾਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਕ,ੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਕਾਇਮ ਰਿੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਪੀਲ ਪਬ੍ਰਲਕ ਹੈਲਿ (Peel Public Health) ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕ,ੇ 

COVID-19 ਨੰੂ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਰ ਿੱ ਚ, ਖੁਦ ਨੰੂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਸੁਰਿੱ ਰਖਅਤ ਰਿੱਖਣ ਰ ਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਸਟੀ ਰਨ ਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਸਲਾਹ ਰਦੰਦੀ ਹੈ 

ਰਕ ਉਹ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਸੁਰਿੱ ਰਖਅਤ ਰਿੱਖਣ ਲਈ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਰਹਣ। 

ਰਸਟੀ, ਆਪਣੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (Emergency Management) ਟੀਮ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਈ ਾਲਾਂ ਦੀ  ੀ ਧੰਨ ਾਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ 
ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾ ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ COVID-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਸੁਰਿੱ ਰਖਅਤ ਰਿੱਖਣ ਲਈ, ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਲ ਰਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ 

ਰਹੇ ਹਨ। 

ਹਰ ਸਾਲ, ਈ.ਪੀ.ਡਬ੍ਲਯੂ. (EPW), ਰਨ ਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਰਕ ਉਹ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਰੀਪੇਅਰਡਨੈਸ ਗਾਈਡ 

(Brampton’s Emergency Preparedness Guide) ਦੀ ਸਮੀਰਖਆ ਕਰਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਬ੍ੇਹਿੱਦ ਗਰਮ ਮੌਸਮ, ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਅਤੇ ਰਬ੍ਜਲੀ 
ਕਟੌਤੀ ਰਜਹੀਆਂ, ਹਰ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾ ੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਰਨਪਟਣ ਲਈ ਰਤਆਰ ਰਰਹਣ। ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, 

www.brampton.ca/prepared ਤ ੇਜਾਓ। 

ਹ ਾਲੇ 

“ਰਸਟੀ ਰ ਖੇ ਸਮੁਿੱ ਚੀ ਟੀਮ, COVID-19 ਨੰੂ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦ ੇਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱ ਰਖਆ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ, 

ਭਾਈ ਾਲਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਰਮਲ ਕੇ, ਰਬ੍ਨਾਂ ਿਿੱਕ ੇਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਰਕਸੇ ਨੰੂ ਸੂਚਨਾ ਰਦੰਦੇ ਰਰਹਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣਾ ਰਕ ਇਕਿੱ ਠੇ ਰਮਲ 

ਕੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਰਸਰ ਸਰਿਤੀ ਤ ੇਕਾਬ੍ੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਉਪਲਬ੍ਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰ ਿੱਚ ਰਕ COVID-19 ਨੰੂ ਫੈਲਣ ਤੋਂ 
ਰੋਕਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਰਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਰਫਸ ਅਤੇ ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ ਰ ਖੇ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ 
ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਟਾਫ ਦੀ ਪਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।” 

- ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“COVID-19 ਨੰੂ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਰ ਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਭੂਰਮਕਾ ਰਨਭਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਕਾਇਮ ਰਿੱਖ ਕੇ ਅਤੇ  ਾਇਰਸ ਨੰੂ ਫੈਲਣ ਤੋਂ 
ਰੋਕਣ ਰ ਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਕ,ੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਸੁਰਿੱ ਰਖਅਤ ਰਿੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਭੂਰਮਕਾ ਰਨਭਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਰਨ ਾਸੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨ ਾਦ।” 

- ਰੋਏਨਾ ਸੈਨਟੋਸ (Rowena Santos), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ,  ਾਰਡਸ 1 ਅਤੇ 5; ਚੇਅਰ, ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਸਰਰ ਰਸਜ ਕਮੇਟੀ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fu7061146.ct.sendgrid.net%2Fls%2Fclick%3Fupn%3D4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUaTERKiFXlXn7PlG8VySGiBOfPYNN1GkeuFQyJzgGiHPruYYx0Y6T-2B8MZblObytbeRQdrogRdcHbodzsNIxeWwqmwBYBF-2BWE7nlHt-2BC7JNAWp5DAHO9aGg4FBbLeBILCKw-3D-3DpylS_owvKMk-2Bv0MXNNhxeRqfbCQYMFXoly5TnIggl2Y-2BR4QYZTWsg9YVg5lzY2WvgjG-2Bx1IhW4TnYArGdDaz5ObVz8UXBbcTISRHTW2EEb8nFOOpURURxrnekMocajkw4GtswDCoRi2RIYlKbajoyYGb-2FUIT8FKJ8V2shh6grVksPpHJRqgT4hYSaSVLylBA5vAsqBiQjuIyf6m1uAgSoQhzoavLEUVNfXvRZmckq-2B9XHzdFEyrA3WT4jgWDUoOD4PWJYizj6ExeQ9cTDYpnTyRvyt8cMc-2Fj4lA11Xi-2BlQNO0fwk3w7832hWAJ4donlZ6WjoImNKFRD6OfAWEECfL08b6Z84wYqyhMg2FmK-2BW5dGIQpM-3D&data=02%7C01%7Cmonika.duggal%40brampton.ca%7C0661bfaf16a24f90862908d7f05bbfa2%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637242150054420950&sdata=NJUodTYYdO2ndRgbEd6Src9QpzfPiTqHx%2BS5W1UPvAg%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fu7061146.ct.sendgrid.net%2Fls%2Fclick%3Fupn%3D4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUaTERKiFXlXn7PlG8VySGiBOfPYNN1GkeuFQyJzgGiHPruYYx0Y6T-2B8MZblObytbeRQdrogRdcHbodzsNIxeWwqmwBYBF-2BWE7nlHt-2BC7JNAWp5DAHO9aGg4FBbLeBILCKw-3D-3DpylS_owvKMk-2Bv0MXNNhxeRqfbCQYMFXoly5TnIggl2Y-2BR4QYZTWsg9YVg5lzY2WvgjG-2Bx1IhW4TnYArGdDaz5ObVz8UXBbcTISRHTW2EEb8nFOOpURURxrnekMocajkw4GtswDCoRi2RIYlKbajoyYGb-2FUIT8FKJ8V2shh6grVksPpHJRqgT4hYSaSVLylBA5vAsqBiQjuIyf6m1uAgSoQhzoavLEUVNfXvRZmckq-2B9XHzdFEyrA3WT4jgWDUoOD4PWJYizj6ExeQ9cTDYpnTyRvyt8cMc-2Fj4lA11Xi-2BlQNO0fwk3w7832hWAJ4donlZ6WjoImNKFRD6OfAWEECfL08b6Z84wYqyhMg2FmK-2BW5dGIQpM-3D&data=02%7C01%7Cmonika.duggal%40brampton.ca%7C0661bfaf16a24f90862908d7f05bbfa2%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637242150054420950&sdata=NJUodTYYdO2ndRgbEd6Src9QpzfPiTqHx%2BS5W1UPvAg%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fu7061146.ct.sendgrid.net%2Fls%2Fclick%3Fupn%3DTeZUXWpUv-2B6TCY38pVLo9hhZTvW8-2Bth47MHXxAzHs-2B-2FSgem7f3OPwlofMh1IONRJlQfa_owvKMk-2Bv0MXNNhxeRqfbCQYMFXoly5TnIggl2Y-2BR4QYZTWsg9YVg5lzY2WvgjG-2Bx1IhW4TnYArGdDaz5ObVz8UXBbcTISRHTW2EEb8nFOOpURURxrnekMocajkw4GtswDCoRi2RIYlKbajoyYGb-2FUIT8FKJ8V2shh6grVksPpHJRqgT4hYSaSVLylBA5vAsqBiQjuIyf6m1uAgSoQhzoapyzp58TLBBnq-2FSPPdKAPGhua2tbjR-2F4P4aAnm7jOilbfUrTzzL27Z55CfasifkxGt-2BTBtqE3-2BWQ-2FxXVnCLfpB9Moe0VlH70rShC9xQgphnTo9FcyC91FoPft71ugslWTug4yor1nBV7MSH23LJgwtY-3D&data=02%7C01%7Cmonika.duggal%40brampton.ca%7C0661bfaf16a24f90862908d7f05bbfa2%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637242150054430942&sdata=uJ%2F%2FccPREDdBgrgd8MrJoaLnJVADHQCGMkP1b%2FoEh%2Fg%3D&reserved=0


 

 

“COVID-19 ਨੰੂ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਰਸਟੀ ਦ ੇਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ, ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਾਲਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਰਮਲ ਕੇ ਰਤਆਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ 
ਉਸਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਬੰ੍ਧੀ ਯੋਜਨਾ ਾਂ ਤ ੇਅਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਰਤਆਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ 
ਗਤੀਰ ਧੀਆਂ ਤਿੱਕ, ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਰਫਸ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਰਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰ ਿੱਚ ਰਕਸੇ  ੀ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲ 

ਰਨਪਟਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਧਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।” 

- ਜੈਫ ਬ੍ੋਮੈਨ (Jeff Bowman), ਰਸਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ,  ਾਰਡਸ 3 ਅਤੇ 4; ਮੈਂਬ੍ਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਰੋਗਰਾਮ ਕਮੇਟੀ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

“ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਰੀਪੇਅਰਡਨੈਸ  ੀਕ ਪਰਹਲਾਂ  ਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਕਉਂਰਕ ਸਾਡੀ ਟੀਮ COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸਿੱਚਾਈ ਨਾਲ ਰਨਪਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ 

 ਾਇਰਸ ਨੰੂ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟੀਮ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਯੋਜਨਾਬੰ੍ਦੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ  ਾਲੇ ਯਤਨਾਂ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ, ਸਾਡ ੇ

ਰਨ ਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ  ਚਨਬ੍ਿੱਧਤਾ ਦ ੇਕਾਰਨ, ਅਸੀਂ ਆਉਣ  ਾਲੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਰਸਟੀ ਨੰੂ ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਖੋਲਹਣ ਤੇ ਰ ਚਾਰ 

ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬ੍ੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਕ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਰਤਆਰੀ ਰਿੱਖਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਰਖਆ ਅਤੇ ਸਰਿਤੀ ਨਾਲ ਰਨਪਟਣ ਦੀ 
ਤਾਕਤ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ, ਰਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੇਸ਼ਾ ਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਰਰਹਣ।” 

- ਡੇਰ ਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਸਟਰੇਰਟ  ਅਫਸਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  
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ਕਨੇੈਡਾ ਰ ਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਤਜੇ਼ੀ ਨਾਲ  ਧਣ  ਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਜੋ  ੀ ਕਰਦ ੇਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਰਧਆਨ 

ਰ ਿੱਚ ਰਿੱਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡ ੇ ੰਨ-ਸੁ ੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨ ੇਸ਼ ਨੂੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ  ਾਤਾ ਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਨ ੀਨਤਾ ਨੂੰ  ਅਿੱ ਗੇ 

 ਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਸਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰ ਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈ ਾਲੀ ਕਰਦ ੇਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਰਿੱ ਰਖਅਤ, ਸਰਿਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋ ੇ। ਸਾਡ ੇਨਾਲ 

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

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਮੋਰਨਕਾ ਦੁਿੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਸਟੀ 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

