
 

  

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ  

 

ਗਟੈ ਬੈਕ ਟੂ ਬਟੈਰ। ਵਕੈਸੀਨੇਟ ਬਰੈਂਪਟਨ। 

ਰਸਟੀ ਨੇ ਰਨਵਾਸੀਆ ਂਨੰੂ ਵਕੈਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਸਤ ੇਉਤਸ਼ਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕੈਸੀਨੇਟ ਬਰੈਂਪਟਨ ਮਰੁਿੰਮ ਸ਼ਰੁ ੂਕੀਤੀ 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (2 ਜੂਨ, 2021) – ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਅਰਿਕਾਰਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ (ਰੋਲਆਊਟ) ਜਾਰੀ ਿੈ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦ ੇਮੁਤਾਬਕ - ਇਸ ਗਰਮੀ ਦੂਜ ੇ

ਸ਼ੌਟਸ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦ ੇਸੂਬੇ ਦ ੇਐਲਾਨ ਦ ੇਬਾਅਦ ਰਸਟੀ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਪੀਲ (Peel) ਰਵਿੱ ਚ ਦੇਖੀ ਗਈ ਗਤੀ ਦ ੇਆਿਾਰ ਤ,ੇ ਆਪਣੀ “ਗੈਟ ਬੈਕ ਟ ੂ

ਬੈਟਰ। ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਬਰੈਂਪਟਨ।” (“Get Back to Better. Vaccinate Brampton”.) ਮੁਰਿੰਮ ਸ਼ਰੂ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ। 

“ਗੈਟ ਬੈਕ ਟ ੂਬੈਟਰ। ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਬਰੈਂਪਟਨ।” ਮੁਰਿੰਮ, ਉਿਨਾਂ ਰਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਤ ੇਰਿਆਨ ਕੇਂਦਰਰਤ ਕਰਦੀ ਿੈ ਰਕ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆ ਂਲੋਕਲ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਿਸਤੀਆਂ 
ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਕਉਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਦਾਿਰਨਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਦਿੱਸਦੀ ਿੈ ਰਕ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਉਪਲਬਿ ਿੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ 
ਉਿਨਾਂ ਦ ੇਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਨਾਲ, ਕਰਮਉਨਟੀ ਰਕਸ ਤਰਹਾਂ ਉਿਨਾਂ ਦ ੇਆਸਪਾਸ ਦ ੇਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸੁਰਿੱ ਰਖਅਤ ਰਿੱਖ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਉਿ ਪਰਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਰਜੰ਼ਦਗੀ ਜੀ 
ਸਕਣਗੇ, ਰਜਸਦੀ ਘਾਟ ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਕੋਰਵਡ-19 (COVID-19) ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਦ ੇਕਾਰਨ ਮਰਿਸੂਸ ਿੋਈ। 

ਵੈਕਸੀਨ, ਸਾਡੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਰਵਿੱਚ ਬੈਕ ਟ ੂਬੈਟਰ (Back to Better) ਦੇ ਰਨਰਮਾਣ ਰਵਿੱ ਚ ਮਿਿੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਰਮਕਾ ਰਨਭਾਉਂਦੀ ਿੈ। ਕੋਰਵਡ-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਰ 

ਕੋਈ, ਅਲਗ-ਅਲਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਪਰਭਾਰਵਤ ਿੋਇਆ ਿੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਦ ੇਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਦ ੇਆਪਣ ੇਰਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨ ਿਨ। 

ਵੈਕਸੀਨ 

25 ਮਈ, 2021 ਤਿੱਕ, 357,008 ਜਾਂ – 52.3 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ – ਕੋਰਵਡ-19 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਲਗਵਾ ਲਈ ਿੈ। 12 

ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿੱਿ ਉਮਰ ਦ ੇਰਵਅਕਤੀ, ਜੋ ਪੀਲ ਰਵਿੱਚ ਰਰਿੰਦੇ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਿਨ, ਉਿ ਿੁਣ ਪੀਲ ਰੀਜਨ (Peel Region) ਰਵਿੱ ਚ ਆਪਣੀ ਪਰਿਲੀ 
ਵੈਕਸੀਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁਿੱ ਕ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਿਨ। 

28 ਮਈ, 2021 ਨੰੂ, ਓਨਟੈਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਕ ਉਿ ਗਰਮੀ ਰਵਿੱ ਚ ਦ-ੋਖੁਰਾਕ ਦ ੇਟੀਚ ੇਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸ਼ੌਟਸ ਦੀ ਅਰਿਕਾਰਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਗਤੀ 
ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ (accelerating the rollout of second shots targeting a two-dose summer)। ਜੇਕਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਿੋਵ,ੇ 

ਤਾਂ ਇਿ ਸੰਭਾਵਨਾ ਿੈ ਰਕ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਓਨਟੈਰੀਓ ਦ ੇਕਾਫੀ ਰਨਵਾਸੀ, ਗਰਮੀ ਦ ੇਅੰਤ ਤਿੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਯੋਗ 

ਿੋਣਗੇ। 

ਇਸ ਵੇਲੇ, ਪੀਲ ਦ ੇ80 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵਿੱ ਿ ਉਮਰ ਦ ੇਰਨਵਾਸੀ, ਸੀਰਮਤ ਅੰਤਰਾਲ ਰਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਬੁਿੱ ਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਿਨ। ਿੋਰ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਿੱਥੇ (here) ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ।  

ਰਸਿਤ ਅਤੇ ਸਰੁਿੱ ਰਖਆ ਸਬੰਿੀ ਰਰਮਾਈਡਂਰ  

ਭਾਵੇਂ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਲਈ ਿੋਵੇ, ਰਫਰ ਵੀ ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਰਕ ਰਸਿਤ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱ ਰਖਆ ਸਬੰਿੀ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ, ਸਾਡੀ 
ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਨੰੂ ਸੁਰਿੱ ਰਖਅਤ ਰਿੱਖਣ ਅਤੇ ਕੋਰਵਡ-19 ਨੰੂ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਿਨ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਮਾਸਕ ਪਰਿਨਣ, ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਰਿੱਖਣ, ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ 
ਸਫਾਈ ਰਿੱਖਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਿ ਬੀਮਾਰ ਮਰਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿੇ ਿੋਣ ਤਾਂ ਘਰ ਰਵਿੱਚ ਿੀ ਰਰਿਣ ਵਰਗੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੈ। 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnews.ontario.ca%2Fen%2Frelease%2F1000217%2Fontario-accelerates-rollout-of-second-shots-targeting-a-two-dose-summer&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cdd2195fbc8cc4beea2e108d925f005d1%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637582535099149625%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2BsjBvDnjg2b5dvscM3%2FX0VTq7EfvlaEAGNlhyZ8OVAk%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnews.ontario.ca%2Fen%2Frelease%2F1000217%2Fontario-accelerates-rollout-of-second-shots-targeting-a-two-dose-summer&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cdd2195fbc8cc4beea2e108d925f005d1%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637582535099149625%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2BsjBvDnjg2b5dvscM3%2FX0VTq7EfvlaEAGNlhyZ8OVAk%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnews.ontario.ca%2Fen%2Frelease%2F1000217%2Fontario-accelerates-rollout-of-second-shots-targeting-a-two-dose-summer&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cdd2195fbc8cc4beea2e108d925f005d1%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637582535099149625%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2BsjBvDnjg2b5dvscM3%2FX0VTq7EfvlaEAGNlhyZ8OVAk%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnews.ontario.ca%2Fen%2Frelease%2F1000217%2Fontario-accelerates-rollout-of-second-shots-targeting-a-two-dose-summer&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cdd2195fbc8cc4beea2e108d925f005d1%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637582535099149625%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2BsjBvDnjg2b5dvscM3%2FX0VTq7EfvlaEAGNlhyZ8OVAk%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fvaccine%2Fgetting-the-vaccine%2F%23rebook&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cdd2195fbc8cc4beea2e108d925f005d1%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637582535099159625%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=tjKc4dfRa2qGChgpxK%2BGA%2FI2G%2Fm%2FoXF9DOk6iyBdhpI%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fvaccine%2Fgetting-the-vaccine%2F%23rebook&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cdd2195fbc8cc4beea2e108d925f005d1%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637582535099159625%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=tjKc4dfRa2qGChgpxK%2BGA%2FI2G%2Fm%2FoXF9DOk6iyBdhpI%3D&reserved=0


 

  

 

ਖੁਦ ਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਰਪਆਰਰਆਂ ਦੀ ਰਿੱ ਰਖਆ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜ ੇਤਿੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਬੁਿੱ ਕ ਨਿੀਂ ਕਰਵਾਈ ਿੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਰਿਲੀ ਕੋਰਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਬੁਿੱ ਕ 

ਕਰਵਾਓ। ਸੂਬ ੇਦ ੇਵੈਕਸੀਨ ਬੁਰਕੰਗ ਪੋਰਟਲ (vaccine booking portal) ਤ ੇਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਿੋ ਅਤੇ 
ਰਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਿੋ ਸਕ,ੇ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨ ਬੁਿੱ ਕ ਕਰੋ। ਇਕਿੱ ਠੇ ਰਮਲ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਰਵਡ-19 ਨੰੂ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਿਾਂ। 

ਰਲੰਕ 

• ਵੈਬਸਾਈਟ – ਗੈਟ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਟਰ। ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਬਰੈਂਪਟਨ। (Website – Get Back to Better. Vaccinate Brampton.) 

• ਵੀਡੀਓ – ਗੈਟ ਬੈਕ ਟ ੂਬੈਟਰ। ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਬਰੈਂਪਟਨ। (Video – Get Back to Better. Vaccinate Brampton.) 

• ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ ਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਬੁਰਕੰਗ ਪੋਰਟਲ (Region of Peel vaccine booking portal) 

• ਓਨਟੈਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਬੁਰਕੰਗ ਪੋਰਟਲ (Government of Ontario vaccine booking portal) 

• ਰਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਕੋਰਵਡ-19 ਨੰੂ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦ ੇਯਤਨ (The City of Brampton’s response to COVID-19) 

• ਪੀਲ ਰਵਿੱਚ ਕੋਰਵਡ-19 ਦ ੇਕੇਸ (Cases of COVID-19 in Peel) 

ਿਵਾਲਾ 

“ਿੁਣੇ ਰਜਿੇ ਰਨਿੱਘੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿੋਣ ਨਾਲ, ਮੈਨੰੂ ਪਤਾ ਿੈ ਰਕ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਰਨਵਾਸੀ ਅਿੱਗੇ ਚੰਗੇ ਰਦਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਦੇਖ ਰਿੇ ਿਨ। ਆਪਣੇ ਰਪਆਰਰਆਂ 
ਨਾਲ ਰਮਲਣਾ-ਜੁਲਣਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਨਪਸੰਦ ਗਰੁਿੱਪ ਅਤੇ ਆਉਟਡੋਰ ਗਤੀਰਵਿੀਆਂ ਰਵਿੱਚ ਰਿਿੱ ਸਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣਾ ਬੇਿਿੱ ਦ 

ਮਿਿੱਤਵਪੂਰਣ ਿੈ। ਉਿਨਾਂ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਿੰਨਵਾਦ, ਰਜਿਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਲਗਵਾ ਲਈ ਿੈ ਅਤੇ ਰਜਿਨਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਿੀਂ ਲਗਵਾਈ ਿੈ ਅਤੇ 
ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਿਨ, ਉਿ ਰਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁਿੱ ਕ ਕਰ ਲੈਣ। ਗਰਮੀ ਰਵਿੱਚ ਦ-ੋਖੁਰਾਕਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਅਤੇ ਰਸਿਤ ਅਤੇ 
ਸੁਰਿੱ ਰਖਆ ਸਬੰਿੀ ਸਾਰੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਰਵਿੱ ਚ ‘ਗੈਟ ਬੈਕ ਟ ੂਬੈਟਰ’ ਵਿੱਲ ਵਿ ਰਿੇ ਿਾਂ।” 

- ਪੈਟਰਰਕ ਬਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ 
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਿ ਤਜੇ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਿਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬਰੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ75,000 ਕਾਰਬੋਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਿ।ੈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਰਿਆਨ ਰਵਿੱਚ 

ਰਿੱਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਿਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਿੰੁਦੇ ਿਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੂੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਿਾਂ ਅਤ ੇਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਿੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਵਿਾਉਣ ਦੇ 

ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਿਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਿਾ ਰਸਿਤਮੰਦ ਸ਼ਰਿਰ ਬਣਾਉਣ ਰਵਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦ ੇਿਾਂ, ਜੋ ਸੁਰਿੱ ਰਖਅਤ, ਸਰਥਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਿੋਵੇ। ਸਾਡ ੇਨਾਲ Twitter, Facebook, ਅਤੇ 
Instagram ਤੇ ਜੁੜੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਿੋਰ ਜਾਣੋ। 
 
 

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ  

ਮੋਰਨਕਾ ਦੁਿੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ  

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