
 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ    

   

ਰਿਟੀ ਨ ੰ  ਿਜੁਨੈ ਫਨੇਲ ਿਪਰੋਟਿਪਲੈਕਿ ਰ ਿੱ ਚ ਊਰਜਾ-ਪਰਭਾ ੀ ਅਿੱਪਗ੍ਰਡੇਿ ਲਈ  

ਕਨੇੈਡਾ ਿਰਕਾਰ ਤੋਂ 15.7 ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ  ਿੱਧ ਦੀ ਫੰਰਡੰਗ੍ ਰਿਲੀ ਹ ੈ

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (19 ਜੁਲਾਈ, 2022) – ਅਿੱਜ, ਰਿਰਨਿਟਰ ਆਫ ਇੰਟਰਗ੍ ਰਨਿੈਂਟਲ ਅਫਅੇਰਿ, ਇੰਫਰਾਿਟਰਕਚਰ ਐਡਂ ਕਰਿਉਰਨਟੀਜ, 

ਿਨਿਾਨਯੋਗ੍ ਡੋਰਿਰਨਕ ਲੇਬ੍ਲਾਂਕ (Dominic LeBlanc) ਦੇ  ਿੱਲੋਂ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿਾਊਥ ਲਈ ਿੈਂਬ੍ਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਆਿੈਂਟ, ਿੋਨੀਆ ਰਿਿੱ ਧ  (Sonia Sidhu) 

ਅਤੇ ਿੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown) ਨੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ ਿੁਜਨੈ ਫੇਨਲ ਿਪੋਰਟਿਪਲੈਕਿ (Susan Fennell Sportsplex) ਰ ਿੱ ਚ ਡੀਪ 

ਐਨਰਜੀ (Deep Energy) ਿੋਧਾਂ ਲਈ, 15.7 ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ  ਿੱਧ ਦੀ ਫੰਰਡੰਗ੍ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।   

ਇਹ ਫੰਰਡੰਗ੍, ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਿ ਗੈ੍ਿ ਰਨਕਾਿੀਆਂ ਨ ੰ  ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਿਪੋਰਟਿਪਲੈਕਿ ਦੀ ਊਰਜਾ ਪਰਭਾਰ ਕਤਾ ਨ ੰ   ਧਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਅਿੱਪਗ੍ਰੇਡਿ ਰ ਿੱ ਚ 

ਿਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗ੍ੀ। ਇਿ ਕੰਿ ਰ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਿਲ ਹੈ, ਫਰੈਿਰਲਟੀ ਦੇ ਰੈਫਰੀਜਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟਿ, ਐਚ.ਏ. ੀ.ਿੀ. (HVAC) ਰਿਿਟਿਾਂ, ਰਬ੍ਲਰਡੰਗ੍ ਆਟੋਿੇਸ਼ਨ 

ਰਿਿਟਿ ਅਤੇ ਲਾਈਰਟੰਗ੍ ਨ ੰ  ਅਿੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ। ਇਿ ਰ ਿੱ ਚ ਇਲੈਕਟਰੀਰਿਟੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗ੍ਤਾਂ ਨ ੰ  ਰੋਕਣ  ਾਿਤੇ, ਬ੍ੈਟਰੀ ਊਰਜਾ ਿਟੋਰੇਜ ਰਿਿਟਿ ਅਤੇ ਹੀਟ 

ਟਰਾਂਿਫਰ ਦੇ ਿਾਧਨ  ਜੋਂ, ਧਰਤੀ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਰੈਿਰਲਟੀ ਨ ੰ  ਗ੍ਰਿ ਅਤੇ ਠੰਡਾ ਕਰਨ  ਾਿਤੇ, ਰਜਓਥਰਿਲ ਰਿਿਟਿ ਦੀ ਇੰਿਟਾਲੇਸ਼ਨ  ੀ 
ਸ਼ਾਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਿੋਧ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈ੍ਿ ਖਪਤ ਨ ੰ  ਅਤੇ ਇਿ ਫਰੈਿਰਲਟੀ ਨ ੰ  ਨ ੈੱਟ ਜੀਰ ੋਫਰੈਿਰਲਟੀ ਰ ਿੱ ਚ ਬ੍ਦਲਣ  ਾਿਤੇ, ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਿ ਗੈ੍ਿ ਰਨਕਾਿੀਆਂ ਨ ੰ  
ਕਾਫੀ ਹਿੱਦ ਤਿੱਕ ਘਟਾਉਣਗੇ੍। 

ਇਿ  ਲੇੇ ਿੁਜੈਨ ਫੇਨਲ ਿਪੋਰਟਿਪਲੈਕਿ ਦੇ ਇਿੱਕ ਰਹਿੱ ਿੇ ਨ ੰ , ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਿੈਂਟਰ ਦਾ ਪੁਨਰ ਰਨਰਿਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਿਾਰੀ  ਾਿਤੇ ਪਬ੍ਰਲਕ ਲਈ 

ਬੰ੍ਦ ਕੀਤਾ ਰਗ੍ਆ ਹੈ। ਿੁਜੈਨ ਫੇਨਲ ਿਪੋਰਟਿਪਲੈਕਿ ਰ ਖ ੇਉਿਾਰੀ ਦਾ ਿਾਰਗ੍ਦਰਸ਼ਨ, ਪਾਰਕਿ ਐਡਂ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਿਾਿਟਰ ਪਲਾਨ (ਪੀ.ਆਰ.ਐਿ.ਪੀ.) 
(Parks and Recreation Master Plan) (PRMP)  ਿੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ, ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਨ ੰ  ਰਬ੍ਹਤਰ ਿੇ ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ 

ਿੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ ਰਨਰਿਾਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਪਲਾਨ ਦਾ ਰਹਿੱ ਿਾ ਹੈ। 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਜੀਰ ੋਕਾਰਬ੍ਨ ਿੋਧ  ਾਿਤੇ ਿੁਜੈਨ ਫੇਨਲ ਿਪੋਰਟਿਪਲੈਕਿ ਦੀ ਚੋਣ ਇਿਲਈ ਕੀਤੀ ਿੀ ਰਕਉਂਰਕ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਿੈਂਟਰ, ਹਰ ਿਾਲ 

ਲਗ੍ਭਗ੍ 1,135 ਟਨ ਕਾਰਬ੍ਨ ਡਾਈਆਕਿਾਈਡ ਛਿੱਡਦਾ ਹੈ, ਜ ੋਲਗ੍ਭਗ੍ 240 ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ  ਾਲੀਆਂ ਜੀ.ਐਚ.ਜੀ. (GHG) ਰਨਕਾਿੀਆਂ ਦੇ 

ਬ੍ਰਾਬ੍ਰ ਹੈ।  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਿੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ਨਰ ਆਉਣ ਪਲਾਨ ਬ੍ਾਰ,ੇ ਇਿੱ ਥੇ (here) ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਕੈਨੇਡਾ ਿਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਐਡਂ ਇਨਕਲ ਰਿ  

ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਰਬ੍ਲਰਡੰਗ੍ਿ (Green and Inclusive Community Buildings) ਪਰੋਗ੍ਰਾਿ ਬ੍ਾਰ,ੇ ਇਿੱ ਥੇ (here) ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ।  

ਹ ਾਲੇ 

“ਿੁਜੈਨ ਫੇਨਲ ਿਪੋਰਟਿਪਲੈਕਿ ਲਈ ਊਰਜਾ-ਪਰਭਾ ੀ ਅਿੱਪਗ੍ਰੇਡਿ ਲਈ ਕਨੇੈਡਾ ਿਰਕਾਰ ਰ ਖ ੇਿਾਡੇ ਭਾਈ ਾਲਾਂ ਦੇ ਰਨ ੇਸ਼ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨ ਾਦ। 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਰਿਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿੀਂ, ਿਾਡੇ ਕਾਰਬ੍ਨ ਫੁਿੱ ਟਰਪਰੰ ਟ ਨ ੰ  ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਿਰਥਰਤਾ ਰ ਿੱ ਚ ਲੀਡਰ ਬ੍ਣਨ ਲਈ  ਚਨਬ੍ਿੱਧ ਹਾਂ। ਇਹ ਰਨ ੇਸ਼, ਬ੍ਾਲਣ 

ਖਪਤ ਨ ੰ  ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਿ ਗੈ੍ਿ ਰਨਕਾਿੀਆਂ ਨ ੰ  ਘਿੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਾਡੇ ਰਨ ਾਿੀਆਂ ਨ ੰ  ਇਿੱਕ ਆਧੁਰਨਕ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਪਰਭਾ ੀ ਫੈਰਿਰਲਟੀ ਪਰਦਾਨ 

ਕਰਨ ਰ ਿੱ ਚ ਿਾਡੀ ਿਦਦ ਕਰੇਗ੍ਾ, ਰਜਿੱ ਥੇ ਉਹ ਿਾਡੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨਲ ਪਰੋਗ੍ਰਾਿਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਿਾਣ ਿਕਣ ਅਤੇ ਰਿਹਤਿੰਦ ਅਤੇ ਰਕਰਰਆਸ਼ੀਲ 

ਜੀ ਨਸ਼ੈਲੀ ਕਾਇਿ ਰਿੱਖ ਿਕਣ।” 

https://www.brampton.ca/EN/business/planning-development/parks-natural-areas/parks-recreation-master-plan/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/business/planning-development/parks-natural-areas/parks-recreation-master-plan/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Pages/Recreation-Revitalized.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.infrastructure.gc.ca%2Fgicb-bcvi%2Findex-eng.html&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cf1a0bc8d71cc4cae082908da69ca04f1%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637938613631889678%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=6thkpD5bCpCtR%2BfqXvf1KdyEY3ZfXgkNoH2SsWKqqEk%3D&reserved=0


 

 

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

“ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਿਾਡੇ ਰਨ ਾਿੀਆਂ ਲਈ ਲਚਕਤਾ  ਾਲੀਆਂ, ਿਲਟੀ-ਯ ਜ, ਿਲਟੀ-ਜੈਨਰੇਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਿਲਟੀ-ਿੀਜਨ ਫੈਰਿਰਲਟੀਜ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ 

ਲਈ, ਿਰਥਰਤਾ ਤੇ ਰਧਆਨ ਕੇਂਦਰਰਤ ਕਰਕ ੇਿਾਡੇ  ਿੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਰਕੇਰੀਏਸ਼ਨ ਿੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ ਰਨਰਿਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਿਿਰਰਪਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ ੋਉਹ ਰਿਹਤਿੰਦ 

ਅਤੇ ਰਕਰਰਆਸ਼ੀਲ ਜੀ ਨਸ਼ੈਲੀ ਕਾਇਿ ਰਿੱਖ ਿਕਣ। ਅਿੀਂ, ਿੁਜੈਨ ਫੇਨਲ ਿਪੋਰਟਿਪਲੈਕਿ ਰ ਿੱ ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਿਰਕਾਰ ਦੇ ਰਨ ੇਸ਼ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨ ਾਦ 

ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਿੀਂ ਇਿ ਫੈਰਿਰਲਟੀ ਰ ਖ ੇਬ੍ਾਲਣ ਖਪਤ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਿ ਗੈ੍ਿ ਰਨਕਾਿੀਆਂ ਨ ੰ  ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੰਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।” 

- ਪਾਿੱਲ ਰ ਿੇਂਟ (Paul Vicente), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ,  ਾਰਡਿ 1 ਅਤੇ 5; ਚੇਅਰ, ਪਬ੍ਰਲਕ  ਰਕਿ ਐਡਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਰੰਗ੍, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“ਗ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਰਿਹਤਿੰਦ ਅਤੇ ਿੁਰਿੱ ਰਖਅਤ ਸ਼ਰਹਰ  ਜੋਂ, ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ ਰਨ ਾਿੀਆਂ ਲਈ ਆਧਰੁਨਕ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨਲ ਿੌਕ ੇਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਰਥਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ 

ਿਾਡੀਆਂ ਫੈਰਿਰਲਟੀਜ ਦੇ ਪੁਨਰ ਰਨਰਿਾਣ ਤੇ ਿਭ ਤੋਂ  ਿੱਧ ਰਧਆਨ ਦੇਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰਰਤ ਹਾਂ। ਿੁਜੈਨ ਫੇਨਲ ਿਪੋਰਟਿਪਲੈਕਿ ਲਈ ਊਰਜਾ-ਪਰਭਾ ੀ ਅਿੱਪਗ੍ਰਡੇਿ 

ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਿਰਕਾਰ ਦੇ ਰਨ ੇਸ਼ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨ ਾਦ। ਅਿੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ ਰਨ ੇਸ਼ ਰਲਆਉਣ ਲਈ ਿਾਡੇ ਭਾਈ ਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਿ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ 
ਰਿੱਖਾਂਗੇ੍।” 

- ਪਾਿੱਲ ਿੋਰਰਿਨ (Paul Morrison), ਇੰਟਰਰਿ ਚੀਫ ਐਡਰਿਰਨਿਟਰਰੇਟ  ਅਫਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“ਿੁਜੈਨ ਫੇਨਲ ਿਪੋਰਟਿਪਲੈਕਿ ਰ ਿੱ ਚ ਅਿੱਪਗ੍ਰੇਡਿ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਰਨ ਾਿੀਆਂ ਨ ੰ  ਆਧੁਰਨਕ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਪਰਭਾ ੀ ਫੈਰਿਰਲਟੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ੍, ਰਜਿੱ ਥੇ ਉਹ 

ਇਕਿੱ ਠੇ ਹੋ, ਪਰੋਗ੍ਰਾਰਿੰਗ੍ ਤਿੱਕ ਪਹੰੁਚ ਅਤੇ ਰਕਰਰਆਸ਼ੀਲ ਰਰਹ ਿਕਣ। ਿਾਡੀ ਿਰਕਾਰ, ਅਰਜਹ ੇਇੰਫਰਾਿਟਰਕਚਰ ਪਰਜੋੈਕਟਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਰਨ ੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ 
ਰਿੱਖੇਗ੍ੀ, ਜ ੋਿਾਡੀਆਂ ਕਰਿਉਰਨਟੀਜ ਨ ੰ  ਿਜਬ੍ ਤ ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਾਡੇ ਅਰਥਚਾਰ ੇਰ ਿੱ ਚ  ਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।” 

- ਿੋਨੀਆ ਰਿਿੱ ਧ  (Sonia Sidhu), ਰਿਰਨਿਟਰ ਆਫ ਇੰਟਰਗ੍ ਰਨਿੈਂਟਲ ਅਫਅੇਰਿ, ਇੰਫਰਾਿਟਰਕਚਰ ਐਡਂ ਕਰਿਉਰਨਟੀਜ, ਿਨਿਾਨਯੋਗ੍ ਡੋਰਿਰਨਕ 

ਲੇਬ੍ਲਾਂਕ (Dominic LeBlanc) ਦੇ  ਿੱਲੋਂ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿਾਊਥ ਲਈ ਿੈਂਬ੍ਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਆਿੈਂਟ 
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ਕੈਨੇਡਾ ਰ ਿੱ ਚ ਿਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ  ਧਣ  ਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤੌਰ ਤ,ੇ ਬ੍ਰ ੈਂਪਟਨ 70,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ  ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ 

ਰ ਿੱਚ ਰਿੱਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ  ੰਨ-ਿੁ ੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਿਰਗ੍ਰਿ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨ ੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ  ਾਤਾ ਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨ ੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅਿੱਗ੍ੇ 
 ਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਿੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰ ਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈ ਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰਿੱ ਰਖਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋ ੇ। ਿਾਡੇ ਨਾਲ 

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

ਿੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿਲਟੀਕਲਚਰਲ ਿੀਡੀਆ 

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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