
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ                     

 

ਸਰਰਿਸ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਰਨਿਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਿੇਾ ਰਿਿੱ ਚ ਿਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਸ਼ਆਉਟ ਨੋਟੀਰਿਕਸ਼ੇਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆ ਂ

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (27 ਜਨਿਰੀ, 2022) – ਸਰਰਿਸ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (Service Brampton) ਅਿੱਜ, 311brampton.ca ਤ ੇਅਤੇ 311 ਮੋਬ੍ਾਈਲ ਐਪ 

ਤ ੇਪੁਸ਼ਆਉਟ ਨੋਟੀਰਿਕੇਸ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਰਨਿਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਲਗਾਤਾਰ ਿਧੀ ਹੋਈ ਸੇਿਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਹੁਣ ਰਨਿਾਸੀ, ਜਮਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤਿੱਕ, ਸੇਿਾ ਬ੍ੇਨਤੀ (Service Request) ਦੀ ਸਰਿਤੀ ਬ੍ਾਰੇ ਪੁਸ਼ਆਉਟ ਨੋਟੀਰਿਕੇਸ਼ਨਸ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ 

ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਨਿਾਸੀ, 311 ਟੀਮ ਨੰੂ ਰਬ੍ਨਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤੇ, ਆਪਣੀ ਬ੍ੇਨਤੀ ਦੀ ਸਰਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। 

ਸਰਰਿਸ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇ311 ਮੋਬ੍ਾਈਲ ਐਪ ਅਤੇ ਿਬੈ੍ਸਾਈਟ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨਾ 

311 ਮੋਬ੍ਾਈਲ ਐਪ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਬ੍ੇਨਤੀਆਂ, ਹੇਠਾਂ ਰਲਖੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ, ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਬ੍ਰਮਸ਼ਨਸ ਅਤੇ ਬ੍ੇਨਤੀ ਟਰੈਰਕੰਗ ਤਿੱਕ ਅਸਾਨ ਮੋਬ੍ਾਈਲ ਪਹੰੁਚ 

ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ:  

• ਪਾਰਰਕੰਗ ਸੇਿਾਿਾਂ ਅਤੇ ਮੋਬ੍ਾਈਲ ਲਾਈਸੈਂਰਸੰਗ 

• ਪਰਾਪਰਟੀ ਸਬੰ੍ਧੀ ਰਚੰਤਾਿਾਂ ਅਤੇ ਰਮਊਰਨਰਸਪਲ ਐਨਿੋਰਸਮੈਂਟ 

• ਰਲਿੱ ਟਰ ਅਤੇ ਗਰਾਰਿਟੀ 
• ਪਾਰਕਸ ਅਤੇ ਟਰੇਲਸ 

• ਰੋਡਸ ਅਤੇ ਸਾਈਡਿਾਕਸ 

• ਸਾਈਨ ਬ੍ੋਰਡ ਅਤੇ ਸਟਰੀਟਲਾਈਟਸ 

• ਰੁਿੱ ਖ ਸਬੰ੍ਧੀ ਸੇਿਾਿਾਂ 
• ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਪਲੋ ਟਰੈਕਰ (Brampton Plow Tracker) ਅਤੇ ਸਨੋ ਸਾਿ ਕਰਨ ਸਬੰ੍ਧੀ ਸੇਿਾਿਾਂ 

311 ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਪ ਨੰੂ ਅਿੱਜ ਹੀ, ਐਪ ਸਟੋਰ (App Store) ਤ ੇਜਾਂ Google Play (ਗੂਗਲ ਪਲੇ) ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਨਿਾਸੀ, 
311brampton.ca ਤੇ ਿੀ ਇਸ ਨਿੀਂ ਟਰੈਰਕੰਗ ਰਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

ਜੜੁੇ ਰਹ ੋ

ਸਰਰਿਸ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤਿੱਕ, ਸਮਾਰਟਿੋਨ ਦੁਆਰਾ, ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਂ 311 ਤ ੇਿੋਨ ਕਰਕ ੇਜਲਦੀ ਅਤੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੰੁਰਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਸੇਿਾ, 
150 ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਰਿਿੱਚ, ਰਦਨ ਰਿਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਰਿਿੱ ਚ ਸਿੱਤ ਰਦਨ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹੈ।  

• ਔਨਲਾਈਨ 311Brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ 

• ਐਪ ਸਟੋਰ ਜਾਂ Google Play ਤ ੇ311 ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ 

• ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਸਟੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਿਾਂ ਦ ੇਅੰਦਰ 311 (ਰਸਟੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਿਾਂ ਦੇ ਬ੍ਾਹਰੋਂ 905.874.2000) ਡਾਇਲ ਕਰੋ 

• 311@brampton.ca ਤ ੇਈਮੇਲ ਕਰੋ 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.311brampton.ca%2F%3F_ga%3D2.163447420.1140830182.1643046188-1740773351.1609777697&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C36e792e7c3284e8301b208d9e1e94842%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637789214320062545%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Nbpi1DCOkU8w1iHxrSwwEjbP6Kkod0VKDkXqqQSVHPU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.311brampton.ca%2F%3F_ga%3D2.163447420.1140830182.1643046188-1740773351.1609777697&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C36e792e7c3284e8301b208d9e1e94842%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637789214320062545%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Nbpi1DCOkU8w1iHxrSwwEjbP6Kkod0VKDkXqqQSVHPU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.311brampton.ca%2F&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C36e792e7c3284e8301b208d9e1e94842%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637789214320062545%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ZBWbPsfFpbZngoyN3LJs%2Bl4OyuEwT2moyiDAk0%2BqrI0%3D&reserved=0
mailto:311@brampton.ca


 

 

 

ਰਨਿਾਸੀ, ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਬ੍ੇਨਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਰਰਜਸਟਰੇਸ਼ਨ, ਪਾਰਰਕੰਗ ਰਟਕਟ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਨਕਦੀ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਸਮੇਤ, ਕਈ 

ਿਿੱਖਰੀਆਂ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਰਿਸ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਰਹਰ ਦੀਆਂ ਿਾਿਾਂ ਤ ੇਸੁਰਿਧਾਜਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 
ਿਾਿਾਂ ਰਿਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:  

• ਰਸਟੀ ਹਾਲ (City Hall) 

• ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਸਰਿਕ ਸੈਂਟਰ (Brampton Civic Centre) 

• ਸੁਜੈਨ ਿੇਨਲ ਸਪੋਰਟਸਪਲੈਕਸ (Susan Fennel Sportsplex) 

• ਕੈਸੀ ਕੈਂਪਬ੍ੈਲ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਸੈਂਟਰ (Cassie Campbell Community Centre) 

• ਗੋਰ ਮੇਡੋਜ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਸੈਂਟਰ (Gore Meadows Community Centre)  

ਹਿਾਲੇ 

 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਿੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਸੰਚਾਰਲਤ ਸ਼ਰਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਨੰੂ ਰਬ੍ਹਤਰ ਸੇਿਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਰੋਜਾਨਾ ਸੰਚਾਲਨਾਂ ਰਿਿੱਚ, ਲਗਾਤਾਰ 

ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਰਪਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਰਨਿਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਸਲਾਹ ਰਦੰਦਾ ਹਾਂ ਰਕ 311brampton.ca ਅਤੇ 311 ਮੋਬ੍ਾਈਲ ਐਪ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ 
ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਮਊਰਨਰਸਪਲ ਲੋੜਾਂ ਿਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ 24/7, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਿਾ ਲਈ ਹਾਜਰ ਹਾਂ।” 

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

“ਸਾਡੀ ਸਰਰਿਸ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਮ, ਸਾਡੇ ਰਨਿਾਸੀਆਂ ਦ ੇਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੰੂ ਿਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਿਿੱਲੋਂ 
ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਿਾਲੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਨੰੂ ਅਸਾਨ ਬ੍ਣਾਉਣ ਿਾਸਤੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਨਿੇਂ ਤਰੀਕੇ ਲਿੱ ਭਦੀ ਰਰਹੰਦੀ ਹੈ। ਨਿੀਆਂ ਪੁਸ਼ਆਉਟ ਨੋਟੀਰਿਕੇਸ਼ਨਸ, 

ਰਨਿਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਿਾ ਬ੍ੇਨਤੀਆਂ ਬ੍ਾਰੇ ਤਾਜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਦੰਦੀਆਂ ਰਰਹਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਪਰਰਕਰਰਆ ਦ ੇਦੌਰਾਨ, ਪਤਾ ਲਿੱ ਗਦਾ 
ਰਹੇ ਰਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਰਕਿੱਿੇ ਸੇਿਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।” 

- ਰੋਏਨਾ ਸੈਨਟੋਸ (Rowena Santos), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਿਾਰਡਸ 1 ਅਤੇ 5, ਚੇਅਰ, ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਸਰਰਿਰਸਜ, ਰਸਟੀ ਆਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“ਰਸਟੀ ਆਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਖੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰਨਿਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰਿਧਾਜਨਕ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜਾਨਾ ਰਜੰਦਗੀਆਂ 
ਰਿਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸਮਰਰਪਤ ਸਰਰਿਸ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਮ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨਿਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸੂਰਚਤ ਰਿੱਖਣ 

ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਸਭ ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਸੁਰਿਧਾਨਜਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਰਰਹੰਦੀ ਹੈ। ਨਿੀਆਂ 311 ਪੁਸ਼ਆਉਟ ਨੋਟੀਰਿਕੇਸ਼ਨਸ, ਰਨਿਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਮੇਂ 
ਰਸਰ ਤਾਜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਅਨੁਭਿ ਰਿਿੱਚ ਿਾਧਾ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਪਰਭਾਿੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਿਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।” 

- ਸ਼ਾਰਮੇਨ ਰਿਲੀਅਮਸ (Charmaine Williams), ਰਸਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਿਾਰਡਸ 7 ਅਤੇ 8, ਿਾਈਸ ਚੇਅਰ, ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਸਰਰਿਰਸਜ, ਰਸਟੀ ਆਿ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“ਰਸਟੀ ਆਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਖੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ, ਟਰਮ ਆਿ ਕਾਉਂਰਸਲ ਪਰਾਇਰਰਟੀ: ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਿੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਸੰਚਾਰਲਤ ਸ਼ਰਹਰ ਹੈ, ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 

ਿਚਨਬ੍ਿੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਰਿਸ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਸ ਰਿਿੱਚ ਮਹਿੱਤਿਪੂਰਣ ਭੂਰਮਕਾ ਰਨਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। 311 ਿੈਬ੍ਸਾਈਟ ਅਤੇ 311 ਮੋਬ੍ਾਈਲ ਐਪ ਤੇ ਪੁਸ਼ਆਉਟ 

http://311brampton.ca/


 

 

ਨੋਟੀਰਿਕੇਸ਼ਨਸ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸੇਿਾ ਰਿਿੱ ਚ ਿਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਰਨਿਾਸੀ ਸੁਰਿਧਾਨਜਕ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਸੂਰਚਤ ਰਰਹ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬ੍ੇਨਤੀਆਂ ਤ ੇਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।” 

- ਡੇਰਿਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਿ ਐਡਰਮਰਨਸਟਰੇਰਟਿ ਅਫ਼ਸਰ, ਰਸਟੀ ਆਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

  

-30- 

ਕਨੇੈਡਾ ਰਿਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ ਿਧਣ ਿਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਿਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਿੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਿਿੱਚ ਰਿੱਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡ ੇਿੰਨ-ਸੁਿੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨਿੇਸ਼ ਨੂੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਿਾਤਾਿਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਨਿੀਨਤਾ ਨੂੰ  ਅਿੱ ਗੇ 

ਿਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਸਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਿਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਿਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਰਿੱ ਰਖਅਤ, ਸਰਿਰ ਅਤੇ ਸਿਲ ਹੋਿੇ। ਸਾਡ ੇਨਾਲ 

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

 

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਰਸਟੀ ਆਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਮੀਡੀਆ 

multiculturalmedia@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
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