
 
 

 

 

FOR IMMEDIATE RELEASE  

 

புது தகவல் 3: ப்ராம்ப்ட்டன் மாநகர நிர்வாகமானது, ககாவிட் – 19 (COVID-19) வவரஸ்-க்கு எதிரான 

கூடுதல் சுகாதார மற்றும் பாதுகாப்பு நடவடிக்வககவை எடுத்து வருகிறது – நகாின் அரங்கம் மற்றும் இதர 

வசதியவமப்புக்கள் மூடப்பட்டு, நிகழ்ச்சிகள் நடப்பதும் ரத்து சசய்யப்பட்டன. 

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (March 13, 2020) – பீல் பிரகதசத்வத பாதுகாக்கும் ககாவிட் -19 (COVID-19) க்கான 

கூடுதல் முன்சனச்சாிக்வககவைத் சதாடர்ந்து  பீல் பப்ைிக் செல்த் (Peel Public Health) இன் இன்வறய 

அறிவிப்பிவனத் சதாடர்ந்து ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்வாகமானது கசவவகள் அைிப்பது மற்றும் 

நிகழ்ச்சிகவை ஏற்பாடு சசய்வதில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்கவைச் சசய்துள்ைது; இது நமது சமுதாயத்தின் 

ஆகராக்கியம் மற்றும் நல் வாழ்வவ காப்பதற்கக ஆகும். 

 

நகர நிர்வாகத்தினால் நடத்தப்படும் நிகழ்ச்சிகள்  

 

மார்ச் 14 மற்றும் ஏப்ரல் 5 ஆகிய கததிகளுக்கு இவடயில் நடக்கும் நிகழ்ச்சிகள் அவனத்தும் ரத்து 

சசய்யப்பட்டன. இந்தக் கால இவடசவைியில் நிகழவிருந்த சமுதாய நிகழ்ச்சிகள் அவனத்தும் ரத்து 

சசய்யப்படும்.  

 

சபாழுதுகபாக்கு நிகழ்ச்சி அவமத்தல்  & மார்ச் மாத விடுமுவறக்காலம் 

 

மார்ச் 16 திங்கட்கிழவம முதல் மார்ச் மாத விடுமுவற நிகழ்ச்சிகள் ஏற்பாடு சசய்தலும் ரத்து 

சசய்யப்பட்டன. கூடுதலாக, மார்ச் 16 முதல் ஏப்ரல் 5 வவரயிலான சபாழுதுகபாக்கு நிகழ்ச்சி 

அவமத்தலும் ரத்து சசய்யப்படுகின்றன. சசலுத்தப்பட்ட முழு கட்டணங்களும் திருப்பி அைிக்கப்படும் 

கமலும் தகவல்களுக்கு சதாடர்பு சகாள்ை: recconnects@brampton.ca . 

 

நகாின் வசதியவமப்புக்கள் மூடப்படுதல் 

 

ககாவிட்-19 (COVID-19) வவரஸ் சதாற்று பரவுவவதத் தடுப்பதில் உதவுவதற்காக, மார்ச் 16 முதல் ஏப்ரல் 

5 உள்ைிட்ட கததிவவரயில் நகாின் அரங்கம், சபாழுதுகபாக்கு மற்றும் சமுதாயக் கூடங்கள், கவல 

நிகழ்ச்சிகள் நடத்தும் அரங்குகள், மற்றும் ப்ராம்ப்ட்டன் நூலகக் கிவைகள் உள்ைிட்ட நகாின் 

வசதியவமப்புகள் அவனத்தும் மூடியிருக்கும்.  

 

மன்றக்குழு கூட்டங்கள்  
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மார்ச் 16 முதல் ஏப்ரல் 5 உள்ைிட்ட கததிவவரயில், நகர்மன்றம், மன்றத்தினர் அடங்கிய குழு மற்றும் 

சாிப்படுத்தல் குழு (Committee of Adjustment) ஆகியவற்றின் அவனத்து கூட்டங்களும் ரத்து 

சசய்யப்பட்டன. 

 

கராஸ் ப்ராம்ப்ட்டன் 

 

2020 ஆம் ஆண்டு மார்ச் 16 முதல் ஏப்ரல் 5  கததி வவரயில் கராஸ் ப்ராம்ப்ட்டன் (The Rose Brampton) 

உள்ைிட்ட  கவல நிகழ்ச்சிகள் நடத்துமிடங்கைில் ஏற்பாடு சசய்யப்பட்ட அவனத்து நிகழ்ச்சிகளும் ரத்து 

சசய்யப்பட்டன அல்லது கததி தள்ைி வவக்கப்பட்டன. ஏப்ரல் 5, 2020 வவர கவல நிகழ்ச்சிகள் 

நடக்குமிடங்கள் மூடப்பட்டன. 

 

கமலும் தகவல்களுக்கு அலுவல் கநரங்கைில் (திங்கள் முதல் சனிக்கிழவம வவர காவல 10 மணி முதல் 

மாவல 6 மணி வவர) சதாடர்பு சகாள்ைவும்:  905 874 2800 எக்ஸ்சடன்ஷன். 62803 மற்றும் 62804 

அல்லது மின்னஞ்சல் boxoffice@brampton.ca. 

 

 

மிக முக்கியமான கசவவகள் 

 

நமது சமுதாயத்தினருக்கு ஆதரவு தரும் விதமாக தீத்தடுப்பு மற்றும் அவசரகால கசவவகள், ப்ராம்ப்ட்டன் 

கபாக்குவரத்து துவற, கபாக்குவரத்து சீரவமப்பு கசவவகள், சட்ட அமலாக்கத்துவற, சாவலப்பராமாிப்பு, 

பாதுகாப்பு கசவவகள், விலங்குகளுக்கான கசவவகள் மற்றும் POA  நீதிமன்றங்கள் சதாடர்ந்து 

சசயல்படும்.  

 

நமது பணியாைர்கள் மற்றும் குடியிருப்பு வாசிகவைப் பாதுகாப்பதில் உதவுவதற்காக நகர நிர்வாகமானது  

கபருந்துகைின் கமற்பரப்பு மற்றும் இருக்வககள், வசதியவமப்புக்கள், மற்றும் கபருந்து முவனயங்கைில் 

அடிக்கடி தூய்வமப்படுத்தல் மற்றும் கிருமிநாசினி சதைித்தவல கமற்சகாள்கிறார்கள் 

 

அவசரகால இயக்க சசயல்களுக்கான வமயம் – ப்ராம்ப்ட்டன் நகர அவசரகால சசவிசாய்ப்புத் திட்டம் 

சசயல்பாட்டுக்கு சகாண்டுவரப்படுகிறது 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்வாகமானது,  பீல் பப்ைிக் செல்த் (Peel Public Health) இன் ஆகலாசவனவய 

பின்பற்றுகிறது.  ககாவிட்-19 (COVID-19)  பற்றிய அதிகாரபூர்வமான அவசர நிவல எவதயும் நகர 

நிர்வாகம்அறிவிக்கவில்வல என்றாலும், ப்ராம்ப்ட்டன் அவசரகால கமலாண்வம அலுவலகமானது 

(Brampton’s Emergency Management Office) ப்ராம்ப்ட்டன் நகர அவசரகால 
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சசவிசாய்ப்புத்திட்டத்திற்கான  ”நிவல 2” ஐ சசயல்பாட்டுக்கு சகாண்டு வந்துள்ைது.   முன் கூட்டிய 

தடுப்பு மற்றும் கட்டுக்குள் சகாண்டுவருவதற்கான, குறிப்பான ஆதாரவைங்கவை அர்ப்பணிப்பு 

சசய்யவும், அதிவிவரவான சசவிசாய்ப்பு சகாடுக்கவும், இந்த முடிவு ஏதுவாக்குகிறது.  

 

ககாவிட்- 19 (COVID-19) மதிப்பீட்டு வமயம் – பீல் சமகமாாியல் 

 

வில்லியம் ஆஸ்லர் செல்த் சிஸ்டம் அவமப்பானது (William Osler Health System) ககாவிட் - 19 (COVID-

19) மதிப்பீட்டு வமயத்திவன பீல் சமகமாாியல் வமயத்தில் (Peel Memorial Centre) திறந்திருக்கிறார்கள்; 

இந்த ஒருங்கிவணந்த சுகாதாரம் மற்றும் நல்வாழ்வுக்கான வமயமானது  ககாவிட் - 19 (COVID-19) 

வவரஸ்-க்கான சாத்தியமான அவடயாைங்கவை அனுபவிக்கின்ற மக்கவை கநாய்கண்டறிந்து மதிப்பீடு  

சசய்யகவ ஆகும்.  ஆஸ்லர் மதிப்பீட்டு வமயம் (Osler Assessment Centre) என்பது உடனடியாக 

மருத்துவம் அைிக்கும் வமயம் கிவடயாது. மதிப்பீடு வமயத்தின் அலுவல் கநரம் பிற்பகல் 2 மணி முதல் 

மாவல 8 மணி வவரயாகும்; வாரம் ஏழு நாட்களும் கவவல சசய்யும். இந்த வசதியவமப்பானது பீல் 

சமகமாாியல் (Peel Memorial) வமயத்தில், தனிவமப்படுத்திய ஒரு பகுதியாகும் மற்றும் இகத வமயத்தில், 

அவசரப் பராமாிப்பு வமயத்திற்கு அல்லது சவைி கநாயாைிகள் பிாிவுக்கு வரும் கநாயாைிகளுக்கு  பாதிப்பு 

உண்டாக்காது. கநாய்ப்பராமாிப்பு சபறுவதற்கு ஆஸ்லர் (Osler) சதாடர்ந்து ஒரு பாதுகாப்பான 

இடமாககவ இருக்கும். 

 

நகரத்தில் நவடசபறும் நிகழ்ச்சிகைில் கலந்துசகாள்ளும் தனி நபர்கள்  பீல் பப்ைிக் செல்த் (Peel Public 

Health) இன் பாிந்துவரக்கப்பட்ட  சுகாதார பழக்கங்கவைக் (recommended hygiene 

practices)கவடப்பிடிக்க ககட்டுக்சகாள்ைப்படுகிறார்கள்: 

• சுய கண்காணிப்பு (self-monitor), சசய்துசகாள்ளுமாறு நீங்கள் ககட்டுக்சகாள்ைப்பட்டால், 

உங்களுக்கு உடல்நலப்பராமாிப்பு அைிப்பவர் கூறும் ஆகலாசவனகவை தயவு சசய்து 

பின்பற்றுங்கள். 

• உங்கள் வககவை கசாப்பு மற்றும் தண்ணீர் சகாண்டு கழுவுங்கள் அல்லது ஆல்கொல் 

அடிப்பவடயிலான வக சானிட்வடசவர உபகயாகிங்கள். 

• கூடுமானவவரயில், கண்கள், வாய் மற்றும் மூக்கிவன   வககைால் சதாடுவவதத் தவிருங்கள். 

• கநாய் சகாண்ட மக்கள் மற்றும் அவர்கைின் சபாருட்கவைத் சதாடுவவத தவிருங்கள். 

• நீங்கள் இருமும்கபாதும், தும்மும்கபாதும் அவத ஒரு டிஷ்ஷூ கபப்பரால் மவறயுங்கள். உங்கள் 

வகவசம் ஒரு டிஷ்ஷூ கபப்பர் இல்வல என்றால்,  உங்கள் முழங்வக மடிப்பில் இருக்கும் 

ஆவடயில் முகம் புவதத்து தும்முங்கள் அல்லது இருமுங்கள்; உங்கள்  வககவை உபகயாகிக்க 

கவண்டாம். இருமியபின்னகரா அல்லது தும்மிய பின்னகரா உங்கள் வககவைக் கழுவுங்கள். 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2F%23protect&data=02%7C01%7CNatalie.Stogdill%40brampton.ca%7Cdbdd1e118c0c4530d10308d7c6e60be0%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637196563772205227&sdata=CUgEE5m7gtRXIjLOKUQeQuJHEHFmzc8ekBfo%2B4IhkRk%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2F%23protect&data=02%7C01%7CNatalie.Stogdill%40brampton.ca%7Cdbdd1e118c0c4530d10308d7c6e60be0%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637196563772205227&sdata=CUgEE5m7gtRXIjLOKUQeQuJHEHFmzc8ekBfo%2B4IhkRk%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2F%23protect&data=02%7C01%7CNatalie.Stogdill%40brampton.ca%7Cdbdd1e118c0c4530d10308d7c6e60be0%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637196563772205227&sdata=CUgEE5m7gtRXIjLOKUQeQuJHEHFmzc8ekBfo%2B4IhkRk%3D&reserved=0
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet-covid-19-self-monitor.pdf?la=en


 

 

• ஆகராக்கியமான வாழ்க்வகப் பாவவனவய கவடப்பிடியுங்கள்; இதில் ஆகராக்கியமான 

உணவுமுவற, உடற்பயிற்சி மற்றும் கபாதுமான உறக்கம் ஆகியவவ உங்கள் உடலின் கநாய் 

எதிர்ப்பு சக்திவய கமம்படுத்தும். 

• சைிக்காய்ச்சலுக்கான ஒரு தடுப்பு ஊசி மருந்து சசலுத்திக்சகாள்ளுங்கள். ககாவிட் 19 (COVID-19 ) 

வவரஸ்-ஐ காட்டிலும் சைிக்காய்ச்சல் உங்கவைப் பீடித்து உங்கள் உடலின் கநாய் எதிர்ப்பு 

சக்திவயக் குவறத்து பிற கிருமிகைின் தாக்கத்திற்கு வழி வகுக்கும். 

• உங்கவை நீங்ககை தனிவமப்படுத்திக்சகாள்ளும் அவசியம் ஏற்பட்டால், உங்களுக்கு 

ஆகராக்கியப் பராமாிப்பு அைிப்பவாின் ஆகலாசவனவய சபறவும். 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்வாகமானது ககாவிட்-19 (COVID-19) வவரஸ் பற்றிய கூடுதல் கவனம் எடுத்து பீல் 

ப்ப்ைிக் செல்த் (Peel Public Health) தரும் ஆகலாசவனகவை சதாடர்ந்து பின்பற்றுகிறது. மிக சமீபத்திய 

தகவல்கள் கிவடக்குமிடம்: www.peelregion.ca/coronavirus.  

 

கமயர் கபட்ாிக் ப்ரவுன் அவர்கைிடமிருந்து சசய்தி 

 

“ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்வாகமானது, கசவவகள் மற்றும் வசதியவமப்புக்கவை மூடுகின்ற கூடுதல் 

நடவடிக்வககவை எடுத்து வருவதுடன், ககாவிட்-19 (COVID-19) வவரஸ் பரவுதவலக் 

கட்டுப்படுத்துவதற்காக நிகழ்ச்சிகள் ஏற்பாடு சசய்தவல ரத்து சசய்கின்றது அல்லது கததி 

தள்ைிப்கபாடுகின்றது. இந்த முக்கியமான நடவடிக்வககள் ப்ராம்ப்ட்டன் நகரவாசிகைின் பாதுகாப்பு 

மற்றும் ஆகராக்கியத்வத காத்து நிற்கும்.  இப்படி மூடப்படுவதால், குடியிருப்புவாசிகளுக்கு ஏற்படும் 

தாக்கம் பற்றி  நாங்கள் அறிந்தகபாதும், இந்த நிவலவமயச் சமாைிக்க நாங்கள் சதாடர்ந்து மதிப்பாய்வு 

சசய்து ஆவன சசய்து வருகிகறாம். சிபாாிசு சசய்யப்பட்ட சுகாதாரப் பழக்கங்கவைக் கவடப்பிடிக்கவும், 

ப்ராம்ப்ட்டன் கபாக்குவரத்து வாகனங்கைில் பயணிப்பவதக் வகவிடுமாறும் நாங்கள் குடியிருப்பு 

வாசிகளுக்கு உற்சாகமூட்டுகிகறாம்.” 

 

 

கமலும் தகவல்களுக்கு: 

• ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்வாகம் (City of Brampton) ககாவிட் -19 (COVID-19) 

• புது தகவல் 2: ககாவிட் -19 (COVID-19) க்கு எதிராக  ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்வாகம்  கூடுதல் 

நடவடிக்வககவை எடுத்து வருகிறது 

• பீல் ப்ப்ைிக் செல்த் (Peel Public Health)   – நாவல் சகாகரானா வவரஸ் (Novel 

Coronavirus)ககாவிட்-19  (COVID-19) 

• ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்வாகம் – கசவவத்தகவல் புதுப்பிப்பு 1 

http://www.peelregion.ca/coronavirus
http://www.brampton.ca/covid19
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Service-and-Information-Update.aspx/183
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Service-and-Information-Update.aspx/183
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fpeelregion.ca%2Fcoronavirus%2F&data=02%7C01%7CNatalie.Stogdill%40brampton.ca%7Cdbdd1e118c0c4530d10308d7c6e60be0%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637196563772215224&sdata=uQUrAiuzatkugYN1u4GmexrXgkaoJVPp%2BYT2ziqlQ%2Bw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fpeelregion.ca%2Fcoronavirus%2F&data=02%7C01%7CNatalie.Stogdill%40brampton.ca%7Cdbdd1e118c0c4530d10308d7c6e60be0%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637196563772215224&sdata=uQUrAiuzatkugYN1u4GmexrXgkaoJVPp%2BYT2ziqlQ%2Bw%3D&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Service-and-Information-Update.aspx/182


 
 

 

 

•  ஒருங்கிவணந்த சுகாதாரம் மற்றும் நல் வாழ்வுக்கான பீல் சமகமாாியல் வமயம்  (Peel 

Memorial Centre for Integrated Health and Wellness) இல் இருக்கும் ககோவிட் – 19 

(COVID-19 ) மதிப்பீடட்ு மமயம் 

• ஒன்ட்கடாிகயா பிரகதசம்: சுகாதார அவமச்சகம் – நாவல் சகாகரானா வவரஸ் (Novel 

Coronavirus)ககாவிட்-19  (COVID-19) 

• கனடா நாட்டு அரசாங்கம் (Government of Canada) - சகாகரானா வவரஸ் (Novel 

Coronavirus)ககாவிட்-19  (COVID-19) புது தகவல் 

• Wஉலக சுகாதார நிறுவனம் (World Health Organization) – சகாகரானா வவரஸ் (Novel 

Coronavirus)ககாவிட்-19  (COVID-19) புது தகவல் 
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ஊடகத் சதாடர்பு 

கமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிவணப்பாைர், ஊடகம் & சமுதாய ஈடுபாடு  

யுக்திாீதியான தகவல்சதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் மாநகரம் 

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

 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.williamoslerhs.ca%2Fabout-osler%2Fnews-media%2Fmedia-releases%2F2020-media-releases%2Fosler-opens-covid-19-assessment-centre-at-peel-memorial-centre-for-integrated-health-and-wellness&data=02%7C01%7CNatalie.Stogdill%40brampton.ca%7Cdbdd1e118c0c4530d10308d7c6e60be0%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637196563772215224&sdata=t0snIW7QqjF5yw7sKFiq9Q%2BcjFxc065mpD%2Bw2cGU4Bk%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.williamoslerhs.ca%2Fabout-osler%2Fnews-media%2Fmedia-releases%2F2020-media-releases%2Fosler-opens-covid-19-assessment-centre-at-peel-memorial-centre-for-integrated-health-and-wellness&data=02%7C01%7CNatalie.Stogdill%40brampton.ca%7Cdbdd1e118c0c4530d10308d7c6e60be0%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637196563772215224&sdata=t0snIW7QqjF5yw7sKFiq9Q%2BcjFxc065mpD%2Bw2cGU4Bk%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ontario.ca%2Fpage%2F2019-novel-coronavirus&data=02%7C01%7CNatalie.Stogdill%40brampton.ca%7Cdbdd1e118c0c4530d10308d7c6e60be0%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637196563772225221&sdata=GHPLgHv6B4Dyexfq0nSGPY8XKjq6rWhVuCRDkHcPDwg%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ontario.ca%2Fpage%2F2019-novel-coronavirus&data=02%7C01%7CNatalie.Stogdill%40brampton.ca%7Cdbdd1e118c0c4530d10308d7c6e60be0%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637196563772225221&sdata=GHPLgHv6B4Dyexfq0nSGPY8XKjq6rWhVuCRDkHcPDwg%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.canada.ca%2Fen%2Fpublic-health%2Fservices%2Fdiseases%2F2019-novel-coronavirus-infection.html&data=02%7C01%7CNatalie.Stogdill%40brampton.ca%7Cdbdd1e118c0c4530d10308d7c6e60be0%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637196563772225221&sdata=PkCSJ5OBpR9Vhzhe9B5FWJwwPBcrR0LzKu6U7tntNBs%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.canada.ca%2Fen%2Fpublic-health%2Fservices%2Fdiseases%2F2019-novel-coronavirus-infection.html&data=02%7C01%7CNatalie.Stogdill%40brampton.ca%7Cdbdd1e118c0c4530d10308d7c6e60be0%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637196563772225221&sdata=PkCSJ5OBpR9Vhzhe9B5FWJwwPBcrR0LzKu6U7tntNBs%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.who.int%2Femergencies%2Fdiseases%2Fnovel-coronavirus-2019&data=02%7C01%7CNatalie.Stogdill%40brampton.ca%7Cdbdd1e118c0c4530d10308d7c6e60be0%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637196563772235217&sdata=eSZbizbjpzwQ%2Fedj0Z9UOHd1m7FmnpWm%2BCA1LttSCdY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.who.int%2Femergencies%2Fdiseases%2Fnovel-coronavirus-2019&data=02%7C01%7CNatalie.Stogdill%40brampton.ca%7Cdbdd1e118c0c4530d10308d7c6e60be0%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637196563772235217&sdata=eSZbizbjpzwQ%2Fedj0Z9UOHd1m7FmnpWm%2BCA1LttSCdY%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca


 

 

 

 

 

 

 

 

 


