
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ 

 
 

ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ ਟਰੂਰਜ਼ਮ ਦਾ ਰ ਿਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨ ੀਂ ਕਾਰਜ ਯਜੋਨਾ ਨੰੂ ਪਰ ਾਨਗੀ ਰਦਿੱ ਤੀ 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (22 ਅਪਰੈਲ, 2021) – ਕਿੱਲਹ, ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ (City Council) ਨੇ, ਪੰਜ-ਿਾਲਾ ਟੂਰਰਜ਼ਮ ਿਟਰੈਟਜੀ (Tourism Strategy) ਨੰੂ 

ਪਰ ਾਨਗੀ ਰਦਿੱਤੀ, ਰਜਿਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਟੂਰਰਜ਼ਮ ਰਟਕਾਣਾ ਬ੍ਣਾਉਣਾ, ਲੋਕਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਰ ਿਤਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਿਨੰੂ  ਧਾਉਣਾ ਅਤੇ 
ਰਨ ਾਿੀਆਂ ਰ ਿੱਚ ਗੌਰ ਸ਼ਾਲੀ ਜਗਹਾ  ਜੋਂ ਰ ਕਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। 
 

ਟੂਰਰਜ਼ਮ ਿਟਰੈਟਜੀ ਰ ਿੱ ਚ ਕਲਾ ਅਤੇ ਿਿੱ ਰਿਆਚਾਰ; ਫੂਡ ਟੂਰਰਜ਼ਮ; ਖਾਿ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ; ਅਤੇ ਿਪੋਰਟ ਟੂਰਰਜ਼ਮ ਨੰੂ ਨਾਗਰਰਕਾਂ ਰ ਿੱਚ ਮਾਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 
ਆਉਣ  ਾਰਲਆਂ (ਰ ਜੀਟਰਾਂ) ਨੰੂ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਰ ਿੱਚ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਿਿ ਤੋਂ  ਿੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ  ਜੋਂ ਪਛਾਰਣਆ ਰਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਿਟਰੈਟਜੀ, ਬ੍ੈਰਨਰਕਨ 

ਟਰੈ ਲ (Bannikin Travel) ਅਤੇ ਟੂਰਰਜ਼ਮ ਅਤੇ ਰਕਉਰਲਨਰੀ ਟੂਰਰਜ਼ਮ ਅਲਾਈਿਂ (Culinary Tourism Alliance) ਦ ੇਿਰਹਯੋਗ ਨਾਲ ਰਤਆਰ 

ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
 

ਟੂਰਰਜ਼ਮ ਇੰਡਿਟਰੀ ਐਿੋਿੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਓਨਟੈਰੀਓ (Tourism Industry Association of Ontario) ਦ ੇਮੁਤਾਬ੍ਕ, ਕੋਰ ਡ (COVID) ਮਹਾਂਮਾਰੀ 
ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ, ਓਨਟੈਰੀਓ ਰ ਿੱ ਚ ਟੂਰਰਜ਼ਮ ਦਾ ਆਰਰਥਕ ਯੋਗਦਾਨ, ਖੇਤੀ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਖਾਣ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦ ੇਿੰਯੁਕਤ ਯੋਗਦਾਨ ਤੋਂ  ੀ  ਿੱਧ ਿੀ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ 

ਟੂਰਰਜ਼ਮ ਰਟਕਾਣੇ  ਜੋਂ ਰ ਕਰਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਰਨ ਾਿੀਆਂ  ਿੱਲੋਂ ਸ਼ਰਹਰ ਦੀ ਪਰਸ਼ੰਿਾ ਰ ਿੱਚ  ਾਧਾ ਹੋ ੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਕੋਰ ਡ-19 ਤੋਂ 
ਬ੍ਹਾਲੀ ਰ ਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। 
 

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਿਬੰ੍ਧੀ ਰਿਹਤ ਅਤੇ ਿੁਰਿੱ ਰਖਆ ਰਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਟਰੈ ਲ ਅਤੇ ਟੂਰਰਜ਼ਮ ਦ ੇਿਾਰੇ ਪਿੱਖਾਂ ਨੰੂ ਪਰਿਾਰ ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਿਦੇ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਹਾਈਪਰ-

ਲੋਕਲ ਟੂਰਰਜ਼ਮ ਤ ੇਰਧਆਨ ਕੇਂਦਰਰਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਡਿਟਰੀ ਦ ੇਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਰਕ ਆਉਣ  ਾਲੇ ਿਾਲਾਂ ਰ ਿੱਚ ਇਹ ਇ ੇਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।  
 

ਟੂਰਰਜ਼ਮ ਿਟਰੈਟਜੀ ਨੰੂ ਰ ਕਰਿਤ ਕਰਨ ਰ ਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਰਿਰਚ ਿੰਕੇਤ ਰਦੰਦੀ ਹੈ ਰਕ ਹੁਣ ਲੋਕ, ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨ ੇਂ ਅਨੁਿ ਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਰ ਿੱ ਚ ਹਨ। 
ਓਨਟੈਰੀਓ ਿਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣੇ ਰਜਹੇ ਹੀ ਿੂਬ੍ੇ ਦ ੇਅੰਦਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟੂਰਰਜ਼ਮ ਟੈਕਿ ਕਰੈਰਡਟ (Tourism Tax Credit) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ 

ਰੁਝਾਨ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਈ ਖੁਦ ਨੰੂ ਰਨ ਾਿੀਆਂ  ਾਿਤੇ ਅਤੇ ਰਿਟੀ ਦ ੇਿਿ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ ਗ ਾਂਢੀਆਂ  ਾਿਤੇ, ਟੂਰਰਜ਼ਮ ਰਟਕਾਣੇ  ਜੋਂ ਿੁਰਿੱ ਰਖਅਤ ਰੂਪ 

ਨਾਲ ਿਥਾਰਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਟੂਰਰਜ਼ਮ ਲਈ ਇਿੱਕ ਅਧਾਰ ਰਤਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਰਿਟੀ ਦੀ ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਰਰਕ ਰੀ ਿਟਰੈਟਜੀ 
(Economic Recovery Strategy) ਦ ੇਮੁਿੱ ਖ ਿਹਾਇਕ  ਜੋਂ, ਇਿਤੇ ਅਧਾਰਰਤ ਹੋ ੇਗਾ ਅਤੇ ਿਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਮਦਦ 

ਕਰੇਗਾ। 
 

ਹ ਾਲੇ 

 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਟੂਰਰਜ਼ਮ ਦ ੇਿੁਨਰਹਰੇ ਿਰ ਿੱਖ ਅਤੇ ਨ ੇਂ ਰਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ  ਾਲਾ ਇਿੱਕ ਮੋਜੈਕ ਹੈ। ਟੂਰਰਜ਼ਮ ਿਾਡੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਸ਼ਰਹਰ ਦੀਆਂ ਥਾ ਾਂ ਅਤੇ ਅਣਰਗਣਤ 

ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰ ਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਰ ਿੱ ਚ ਿਿ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ  ੰਨ-ਿੁ ੰਨੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰ ਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ  ਜੋਂ, ਇਿੱਥੇ ਕਲਾ, ਿੋਜਨ ਅਤੇ ਿਿੱ ਰਿਆਚਾਰਕ 

ਜਸ਼ਨਾਂ ਿਮੇਤ – ਰ ਆਪਕ ਸ਼ਰੇਣੀ ਰ ਿੱ ਚ ਅਿਲੀ ਿਿੱ ਰਿਆਚਾਰਕ ਪਰਗਟਾ ੇ ਹਨ, ਰਜਿਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬ੍ਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ ਰਕ ਅਿੀਂ 
ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਿੁਰਿੱ ਰਖਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ, ਿਾਡੇ ਖੂਬ੍ਿੂਰਤ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਿਾਰੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣ ਿਕਾਂਗੇ।”  

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

 

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Tourism-Brampton/Visitors/Pages/Tourism-Strategy.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Tourism-Brampton/Visitors/Pages/Tourism-Strategy.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.tiaontario.ca%2Fcpages%2Fhome&data=04%7C01%7CMarta.Marychuk%40brampton.ca%7Cf5ee86d9454143763e2208d9038d75ce%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637544728490323271%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=SaUKfJVFyu9vb8g2sA2Wunj4H8rTtMraylYhwPeb7M4%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.tiaontario.ca%2Fcpages%2Fhome&data=04%7C01%7CMarta.Marychuk%40brampton.ca%7Cf5ee86d9454143763e2208d9038d75ce%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637544728490323271%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=SaUKfJVFyu9vb8g2sA2Wunj4H8rTtMraylYhwPeb7M4%3D&reserved=0


 

 

“ਕਾਉਂਰਿਲ  ਿੱਲੋਂ ਪਰ ਾਨ ਕੀਤੀ ਿਟਰੈਟਜੀ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਿਾਡੇ ਸ਼ਰਹਰ ਲਈ ਟੂਰਰਜ਼ਮ ਰਟਕਾਣਾ ਬ੍ਣਾਉਣ ਅਤੇ  ਿੱ ਧ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਿਰ ਿੱ ਖ ਬ੍ਣਾਉਣ  ਿੱਲ ਅਿੱਗੇ 
 ਧਾ ੇਗੀ। ਇਹ ਿਾਡੀਆਂ ਿਾਰੀਆਂ ਿਹੂਲਤਾਂ ਨੰੂ ਦਰਿਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਿਾਡੇ ਰਨ ਾਿੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਰ ਿੱ ਚ ਮਾਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਰ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ 
ਉਿ ਮੌਕ ੇਨੰੂ ਉਜਾਗਰ ਕਰੇਗੀ, ਰਜਿ ਰ ਿੱਚ ਟੂਰਰਜ਼ਮ, ਰਿਟੀ ਨੰੂ ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਖਹੋਲਣ ਅਤੇ ਆਰਰਥਕ ਬ੍ਹਾਲੀ ਰ ਿੱਚ ਿੂਰਮਕਾ ਰਨਿਾ ਿਕਦਾ ਹੈ।” 

- ਮਾਰਰਟਨ ਮੇਡੇਇਰੋਿ (Martin Medeiros), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ,  ਾਰਡਿ  3 ਅਤੇ 4; ਚੇਅਰ, ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਰਡ ੈਲਪਮੈਂਟ, ਰਿਟੀ ਆਫ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

 

“ਇਹ ਟੂਰਰਜ਼ਮ ਿਟਰੈਟਜੀ, ਿਾਡੀ ਕਾਉਂਰਿਲ ਦੀ ਟਰਮ ਆਫ ਕਾਉਂਰਿਲ ਪਰਾਇਰਟੀ- ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਿੱਕ ਮੋਜੈਕ ਹੈ, ਦ ੇਮੁਤਾਬ੍ਕ ਹੈ ਅਤੇ ਰਨ ਾਿੀਆਂ ਅਤੇ 
ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਦੀ ਿਲਾਈ ਰ ਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਰਦੰਦੀ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਰਕ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਪਰਬੰ੍ਰਧਤ ਟੂਰਰਜ਼ਮ ਅਰਥਚਾਰਾ, ਿਾਡੇ ਸ਼ਰਹਰ ਰ ਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਨੰਦ 

ਮਾਣਨ  ਾਲੇ ਰਨ ਾਿੀਆਂ ਲਈ ਜੀ ਨ ਕੁਆਰਲਟੀ ਨੰੂ  ਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਆਰਰਥਕ  ਾਧੇ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਫੈਰਿਰਲਟੀਜ ਅਤੇ 
ਇੰਫਰਾਿਟਰਕਚਰ ਰ ਿੱਚ ਰਨ ੇਸ਼ ਰ ਿੱ ਚ  ੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।” 

- ਪਾਿੱਲ ਰ ਿੇਂਟ (Paul Vicente), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ,  ਾਰਡਿ 1 ਅਤੇ 5,  ਾਈਿ-ਚੇਅਰ, ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਰਡ ੈਲਪਮੈਂਟ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਿਿੱ ਰਿਆਚਾਰ, ਿੋਜਨ ਅਤੇ ਹਰੀਆਂ-ਿਰੀਆਂ ਥਾ ਾਂ ਅਤੇ ਮਨਪਰਚਾ ੇ ਿਬੰ੍ਧੀ ਿਹੂਲਤਾਂ, ਇਿਨੰੂ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਰਜਿਨੰੂ 

ਿਾਡੇ ਰਨ ਾਿੀ ਮਾਣ ਦ ੇਨਾਲ ਘਰ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਿਾਡੀ ਨ ੀਂ ਟੂਰਰਜ਼ਮ ਿਟਰੈਟਜੀ ਦ ੇਦੁਆਰਾ, ਅਿੀਂ ਇਹਨਾਂ ਰ ਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਾਡੀਆਂ 
ਫੈਰਿਰਲਟੀਜ ਅਤੇ ਇੰਫਰਾਿਟਰਕਚਰ ਰ ਿੱਚ ਹੋਰ ਰਨ ੇਸ਼ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ  ਚਨਬ੍ਿੱਧ ਹਾਂ, ਰਜ ੇਂ ਰ ਿਰਤਰਤ ਟਰਾਂਰਜ਼ਟ, ਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਖਾਿ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ 
 ਾਿਤੇ ਫੈਰਿਰਲਟੀਜ ਅਤੇ ਸ਼ਰਹਰੀ ਿੰੁਦਰਤਾ, ਜੋ ਟੂਰਰਜ਼ਮ ਨੰੂ ਰ ਕਰਿਤ ਹੋਣ ਰ ਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।” 

-       ਡੇਰ ਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਿਟਰੇਰਟ  ਅਫਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
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ਕਨੇੈਡਾ ਰ ਿੱ ਚ ਿਿ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਤਜੇ਼ੀ ਨਾਲ  ਧਣ  ਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ  ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਰਧਆਨ 

ਰ ਿੱਚ ਰਿੱਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡ ੇ ੰਨ-ਿੁ ੰਨੇ ਿਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨ ੇਸ਼ ਨੂੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ  ਾਤਾ ਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨ ੀਨਤਾ ਨੂੰ  ਅਿੱ ਗੇ 

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

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

ਮੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ 

ਮੋਰਨਕਾ ਦੁਿੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਿਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

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