
 

 
 
 
 
 
 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਪਰਫੋਸ਼ੈਨਲ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਨੇ ਨਵੇਂ ਫਾਇਰ ਕੈਂਪਸ ਮੈਮਰੋੀਅਲ 

ਵਾਸਤੇ 150,000 ਡਾਲਰ ਦਾ ਯਗੋਦਾਨ ਦਦਿੱ ਤਾ 
ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਦਮਰਤਕ ਫਾਇਰਫਾਈਟਰਾਂ ਦ ੇਸਨਮਾਨ ਦਵਿੱ ਚ ਸਮਾਰਕ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਦਾ ਦਦਿੱ ਤਾ ਦਗਆ 

 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (2 ਸਤੂੰਬ੍ਰ, 2021) – ਅਿੱਜ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਪਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ, ਆਈ.ਏ.ਐਫ.ਐਫ. ਲੋਕਲ 1068 (Brampton 

Professional Fire Fighters, IAFF Local 1068) ਨੇ ਨਵੇਂ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਦਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੂੰ  150,000 

ਡਾਲਰ ਦਾ ਚੈੈੱਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਦਮਰਤਕ ਫਾਇਰਫਾਈਟਰਾਂ ਦ ੇਸਨਮਾਨ ਦਵਿੱਚ ਬ੍ਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਦਜਹਨਾਂ ਨੇ ਦਡਊਟੀ ਕਰਦੇ 
ਸਮੇਂ ਵਿੱਡਾ ਬ੍ਦਲਦਾਨ ਦਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਨੇ ਦਸਟੀ ਵਿੱਲੋਂ ਪਦਹਲਾਂ ਹੀ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ 150,000 ਡਾਲਰ ਦਵਿੱਚ ਇਹ ਫੂੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 

ਸਮਾਰਕ ਬ੍ਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕ ਿੱ ਲ 300,000 ਡਾਲਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਖ ਦਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਦਿੱਤੀ।   
 

ਇਹ ਮੈਮੋਰੀਅਲ, ਦਵਲੀਅਮਸ ਪਾਰਕਵੇ (Williams Parkway) ਤ ੇਨਵੇਂ ਫਾਇਰ ਹੈੈੱਡਕ ਆਰਟਰਸ ਐਡਂ ਟਰੇਦਨੂੰ ਗ ਸੈਂਟਰ (Fire Headquarters and 

Training Centre) ਦਵਖੇ ਸਦਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ 2023 ਦ ੇਬ੍ਸੂੰਤ ਦਵਿੱਚ ਪ ਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਬ੍ਲਕ ਿੱ ਲ ਆਧ ਦਨਕ, ਕੇਂਦਰੀਦਕਰਤ ਫੈਦਸਦਲਟੀ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇ

ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈੈੱਡਕ ਆਰਟਰਸ (Fire and Emergency Services Headquarters), ਪਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਦਡਵੀਜਨ (Prevention 

Division), ਨਵੇਂ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ 203 (Fire Station 203), ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨਸ ਸੈਂਟਰ (Emergency Operations Centre), 

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੇਜਰਸ ਆਦਫਸ (Emergency Measures Office), ਇਨਡੋਰ ਅਤੇ ਆਊਟਡੋਰ ਫਾਇਰ ਟਰੇਦਨੂੰ ਗ ਫੈਦਸਦਲਟੀਜ ਲਈ ਘਰ ਹੋਵੇਗੀ।    
 

ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਿੱਦਾ 
 

ਦਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਨਵਾਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ (Brampton Fire and Emergency Services Memorial) ਬ੍ਣਾਉਣ 

ਵਾਸਤੇ, ਅਰਜੀਆਂ ਜਮਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਿੱਦਾ ਦਦੂੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਦਕ ਉਹ 

ਕਲਾਕਾਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਵਿੱਚ ਰਦਹੂੰਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਿੱਿੇ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਨ ੂੰ ਨੀ ਪਰਦਮਟ ਹੋਵੇ।   
 

ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਰਜੀਆਂ ਜਮਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਦਾ, ਦ-ੋਪੜਾਅ ਦੀ ਮ ਕਾਬ੍ਲੇਦਾਰ ਪਰਦਕਦਰਆ ਦਾ ਪਦਹਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ। 
• ਪੜਾਅ ਇਿੱਕ: ਪਰੋਜੈਕਟ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਦ ੇਚੋਣਵੇਂ ਪੈਨਲ ਵਿੱਲੋਂ ਅਰਜੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਦਖਆ। 
• ਪੜਾਅ ਦ:ੋ ਦਡਜਾਈਨ ਪਰਸਤਾਵ ਜਮਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂੰ ਦਖਪਤ ਸ ਚੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਦੇ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਤ ੇ

ਸਫਲ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
 

ਪੜਾਅ ਇਿੱਕ ਲਈ ਅਰਜੀਆਂ ਜਮਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਮਆਦ, 2 ਸਤੂੰਬ੍ਰ ਤੋਂ 14 ਅਕਤ ਬ੍ਰ, 2021, ਦ ਪਦਹਰ 2 ਵਜੇ ਸ਼ ਰ  ਹੋਵੇਗੀ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ 
ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਿੱਦਾ (Call to Artists) ਦਸਤਾਵੇਜ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ, brampton.ca/publicart ਤ ੇਜਾਓ।   

 

ਹਵਾਲੇ 

 

“ਅਸੀਂ ਆਈ.ਏ.ਐਫ.ਐਫ. ਲੋਕਲ 1068 ਦਵਖੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿੱਲੋਂ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖਹਿੱ ਲਦਦਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਬ੍ਹ ਤ ਧੂੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਮੋਰੀਅਲ 

ਉਹਨਾਂ ਸਾਦਰਆਂ ਨ ੂੰ  ਸਨਮਾਦਨਤ ਕਰੇਗਾ, ਦਜਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਡਾ ਬ੍ਦਲਦਾਨ ਦਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕਦਮਉਦਨਟੀ ਦੀ ਸ ਰਿੱ ਦਖਆ ਅਤੇ ਦਸਹਤ ਦ ੇਪਰਤੀ, ਸਾਡੀ ਫਾਇਰ 

ਟੀਮ ਦੀ ਸਦਿਰ ਵਚਨਬ੍ਿੱਧਤਾ ਦੀ ਰੋਜਾਨਾ ਯਾਦ ਦਦਵਾਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਦਵਦਸਜ ਲਈ ਇਹ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਸਮਾਰਕ  

 
 
 

ਤ ਰੂੰਤ ਦਰਲੀਜ ਲਈ 

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/CulturalSrvs/Pages/Public-Art.aspx


 

 
 
 
 
 
 

ਬ੍ਣਾਉਣ ਦਵਿੱ ਚ ਦਹਿੱ ਸਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਨ ੂੰ  ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਿੱਦਾ ਦਦੂੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਖ ਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ —  ਅਦਜਹੀ ਟੀਮ ਨ ੂੰ  ਸਨਮਾਦਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਚਮ ਿੱ ਚ 

ਦਜੂੰਦਗੀਭਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ਦਹਰ ਦਵਿੱਚ ਬ੍ਹ ਮ ਿੱ ਲੀ ਭ ਦਮਕਾ ਦਨਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।” 
− ਪੈਟਦਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਦਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਦਵਦਸਜ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੂੰ  ਦਸਹਤਮੂੰਦ ਅਤੇ ਸ ਰਿੱ ਦਖਅਤ ਕਦਮਉਦਨਟੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਦਵਿੱਚ ਮ ਿੱ ਖ ਭ ਦਮਕਾ ਦਨਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ 

ਕਲਾਤਮਕ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਿਾਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਕੈਂਪਸ ਦਵਿੱ ਚ ਅਰਿਪ ਰਣ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਦੀ ਸਮ ਿੱ ਚੀ ਦਸਹਤ ਦਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗਾ, 
ਜੋ ਰੋਜਾਨਾ ਸਾਡੀ ਕਦਮਉਦਨਟੀ ਲਈ ਇੂੰਨਾ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਅਤੇ ਸਵਾਰਿਹੀਣ ਕੂੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।” 

− ਰੋਏਨਾ ਸੈਨਟੋਸ (Rowena Santos), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਵਾਰਡਸ 1 ਅਤੇ 5; ਚੇਅਰ, ਕਦਮਉਦਨਟੀ ਸਰਦਵਦਸਜ, ਦਸਟੀ 
ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

 

“ਇਸ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਨ ੂੰ  ਦਵਕਦਸਤ ਕਰਨ ਦਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਦਹਯੋਗ ਨ ੂੰ  ਦੇਖਣਾ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕਦਮਉਦਨਟੀ ਲਈ 

ਬ੍ੇਹਿੱਦ ਮਹਿੱਤਵ ਰਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਦਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਵਿੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਸਮਾਰਕ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬ੍ਿੱਧਤਾ ਲਈ, ਆਈ.ਏ.ਐਫ.ਐਫ. ਲੋਕਲ 1068 ਦਵਖੇ 

ਸਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨ ੂੰ  ਧੂੰਨਵਾਦ ਦਦੂੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਕੂੰਮ ਨ ੂੰ  ਦਵਕਦਸਤ ਕਰਨ ਦਵਿੱ ਚ ਦਹਿੱ ਸਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ 
ਸਲਾਹ ਦਦੂੰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਨਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਫਾਇਰਫਾਈਦਟੂੰਗ ਕਦਮਉਦਨਟੀ ਲਈ ਇੂੰਨਾ ਦਜਆਦਾ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਹੈ।” 

− ਡੇਦਵਡ ਬ੍ੈਦਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਦਮਦਨਸਟਰੇਦਟਵ ਅਫ਼ਸਰ, ਦਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ   

 

“ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦ ੇਮੈਂਬ੍ਰ ਨਾ ਦਸਰਫ਼ ਸਦਹਕਰਮੀ ਹਨ, ਬ੍ਦਲਕ ਪਦਰਵਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸਮਾਰਕ, ਸਮ ਿੱ ਚੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 
ਸਰਦਵਦਸਜ ਟੀਮ ਲਈ ਬ੍ੇਹਿੱਦ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਾਨ ੂੰ  ਸਾਡੇ ਦਮਰਤਕ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਜੂੰਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗਾ। 
ਇਹ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਿਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਦਵਲੀਅਮਸ ਪਾਰਕਵੇ ਫਾਇਰ ਕੈਂਪਸ ਨ ੂੰ  ਸਚਮ ਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਖਾਸ ਿਾਂ ਬ੍ਣਾ ਦੇਵੇਗੀ।” 

− ਦਬ੍ਲ ਬ੍ੋਏਸ (Bill Boyes), ਚੀਫ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਦਵਦਸਜ 

 

“ਮੈਨ ੂੰ  ਸਾਡੇ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਦ ੇਮਾਣ ਹੈ, ਦਜਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਪਦਹਲਕਦਮੀ ਲਈ ਵੋਟ ਦਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਰ ਦਕਸੇ ਲਈ ਬ੍ੇਹਿੱਦ 

ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਨਮਾਦਨਤ ਕਰਨਾ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਹੈ, ਦਜਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਦਮਉਦਨਟੀ ਦੀ ਸ ਰਿੱ ਦਖਆ ਲਈ ਬ੍ਦਲਦਾਨ ਦਦਿੱਤਾ ਹੈ, 

ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਦਰਵਾਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਦਰਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜਾ ਕਰ ਸਕਣ।” 
− ਪਾਿੱਲ ਲੈਕੋਂਪਟੇ (Paul Lecompte), ਪਰੈਜੀਡੈਂਟ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਪਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ, ਆਈ.ਏ.ਐਫ.ਐਫ. ਲੋਕਲ 1068 
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ਕਨੇੈਡਾ ਦਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਦਹਰਾਂ ਦਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਦਧਆਨ ਦਵਿੱਚ ਰਿੱਖ 

ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡ ੇਵੂੰਨ-ਸ ਵੂੰ ਨੇ ਭਾਈਚਾਦਰਆਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹ ੂੰ ਦ ੇਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦਨਵੇਸ਼ ਨ ੂੰ  ਆਕਰਦਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬ੍ੂੰਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨ ੂੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ 

ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਅਦਜਹਾ ਦਸਹਤਮੂੰਦ ਸ਼ਦਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਦਵਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦ ੇਹਾਂ, ਜੋ ਸ ਰਿੱ ਦਖਅਤ, ਸਦਿਰ ਅਤ ੇਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਸਾਡ ੇਨਾਲ Twitter, Facebook, ਅਤ ੇInstagram ਤੇ 

ਜ ੜੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣ।ੋ 
 
 
 

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
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