
 
 

 

 

ஒன்ட்டேரிடயர அரசரங்கம் ஏப்ரல் 3 ஆம் டேேி துவங்கி மரகரணம் ேழுவிய 

ஊரேங்கினை அறிவிக்கிறது 

ப்ரரம்ப்ட்ேன், ON (ஏப்ரல் 1, 2021) –ஒன்ட்டேரிடயர அரசரங்கம் ஏப்ரல் 3 ஆம் டேேி துவங்கி மரகரணம் 

ேழுவிய ஊரேங்கினை இன்று அறிவித்ேது; இந்ே ஊரேங்கரைது ரீஜன் ஆஃப் பீல் உள்ளிட்ே 

ஒன்ட்டேரிடயர பகுேியில் குனறந்ேது நரன்கு வரரங்களுக்கு அமலில் இருக்கும். 

கீழக்கண்ேனவ உள்பே, ஆைரல் இனவ மட்டுடம அல்லரே பரதுகரப்பு நேவடிக்னககள் 

டமற்ககரள்ளப்படும்: 

• கட்டிேங்களுக்கு உட்புறமரக ஏற்பரடு கசய்யப்படும்  கபரது நிகழ்வுகள் மற்றும் சமூகக் 

கூட்ேங்கனளத் ேனே கசய்ேல்; ேைியரக வசிப்பவர்கள் இன்னும் ஒடரகயரரு வீட்ேரடரரடு 

டசர்ந்ேிருக்க அனுமேிக்கப்படுகிறரர்கள்; 

• ேிறந்ேகவளியில் ஏற்பரடு கசய்யப்படும்  கபரது நிகழ்வுகள் அல்லது சமூகக் கூட்ேங்களில் 

கூடுகின்ற நபர்கனள அேிகபட்சமரக 5 டபர்களுக்குள் கட்டுப்படுத்துேல், ஒடர வீட்டில் வசிக்கின்ற 

குடும்ப உறுப்பிைர்கள் ககரண்ே (உங்களுேன் வசிக்கும் நபர்கள்) கூட்ேங்கனளத் ேவிர; 

• சில்லனற விற்பனை கசய்கின்ற சூப்பர் மரர்க்ககட்டுகள், மளினகக் கனேகள், சுய வசேிக்கரை 

கபரருள்கள் விற்கும் கனேகள், கட்டிேங்களுக்கு உள்ளரக இயங்குகின்ற விவசரயிகளுக்கரை 

சந்னேகள், மற்றும் முேன்னமப் கபரருளரக உணவு மற்றும் மருந்துகனள விற்கும் கனேகளில் 

அேிகபட்சம் 50 சேவீேம் வரடிக்னகயரளர்கள் மட்டுடம ககரண்ேபடி கட்டுப்படுத்துேல் , மற்றும் 

பிற சில்லனற விற்பனை  கனேகளில்  25 சேவீேம் வரடிக்னகயரளர்கள் மட்டுடம வரும் வனகயில்  

கட்டுப்படுத்துேல் . இத்துேன் கூேடவ, பிற கபரது சுகரேரரம் மற்றும் பணியிே பரதுகரப்பு 

நேவடிக்னககளும் கூேள் பின்பற்றப்படுேல் டவண்டும்; 

• ேைிநபர் பரரமரிப்பு டசனவகள் மூேப்பேடவண்டும்; 

• கட்டிேங்களுக்கு உட்புறமரகடவர மற்றும் ேிறந்ேகவளியிடலர உணவு பரிமரறுேல் மற்றும் 

உண்ணுேனல ேனே கசய்ேல். உணவகங்கள், பரர்கள் மற்றும் பிற உணவு அல்லது பரை 

நிறுவைங்களில் இருந்து  உணவு/பரைங்கனள எடுத்துச் கசன்றுவிடுேல்,  வரகைத்ேில் அமர்ந்ேபடி 

வரங்கிச்கசல்லுேல் மற்றும் அவரவர் இேங்களுக்கு ககரண்டு டசர்த்ேல் மூலம் மட்டுடம கசயல்பே 

அனுமேிக்கப்படும்; 

• கட்டிேங்களுக்கு உட்புறமரகடவர மற்றும் ேிறந்ேகவளியிடலர வினளயரட்டு மற்றும் 

கபரழுதுடபரக்கு உேற்பயிற்சிக்கரை (எ.கர., ஜிம்கள்) வசேிகளில், நன்கு வனரயறுக்கப்பட்ே 

விேிவிலக்குகளுேன் பயன்படுத்துவனேக் கட்டுப்படுத்ேல்; 

• பகல் டநர முகரம் மூேப்பே டவண்டும்; மற்றும், 



 

 

• ேிருமணங்கள், இறுேிச் சேங்குகள் மற்றும் மே டசனவகள், சம்பிரேரயங்கள் அல்லது விழரக்களில் 

ஒரு அனறக்குள் அேன் ககரள்ேிறைில் 15 சேவிகிேம் டபர் மட்டுடம இருத்ேல், மற்றும் ேிறந்ே 

கவளியில் இரண்டு மீட்ேர் உேல் தூரத்னே பரரமரிக்கக்கூடிய அளவிலரை  ேைிநபர்களின் 

எண்ணிக்னக ஆகியவற்னறக் கட்டுப்படுத்துேல். கட்டிேங்களுக்கு உள்ளரக  வரடவற்பு 

னவபவங்கள் டபரன்ற இந்ே டசனவகளுேன் கேரேர்புனேய சமூகக் கூட்ேங்கள் இேில் இல்னல, 

அனவ கட்டிேங்களுக்கு உள்ளரக  அனுமேிக்கப்படுவேில்னல மற்றும் ேிறந்ே கவளியில் ஐந்து 

டபர்கள் மட்டுடம இருக்கலரம். 

முேன்னம மருத்துவ சுகரேரர அேிகரரியின் ஆடலரசனையின் டபரில், குடியிருப்பரளர்கள் உணவு, மருந்து, 

மருத்துவகம் கசல்வேற்கரை முன் சந்ேிப்புக்கள், பரேிப்புக்கு உள்ளரகக்கூடிய சமூக உறுப்பிைர்களுக்கு 

ஆேரவளித்ேல் அல்லது ேங்கள் வீட்டு உறுப்பிைர்களுேன் கவளியில் கசன்று உேற்பயிற்சி கசய்வது 

டபரன்ற டேனவகளுக்கரக வீட்னே விட்டு கவளிடய  கசல்ல டவண்டிய பயணங்கனள குனறத்துக் 

ககரள்ளுமரறு டகட்டுக்ககரள்ளப்படுகிறரர்கள். அனைத்து கேரழில் நிறுவைங்களிலும் உள்ள 

முேலரளிகள், ேங்கள் ஊழியர்கனள வீட்டிலிருந்ேபடிடய டவனல கசய்வனே அனுமேிக்க, அனைத்து 

முயற்சிகனளயும் எடுக்க டவண்டும். 

 

நகர நிர்வரகத்ேின் டசனவகள் மற்றும் கட்டிேங்கள் 

 

நகர் மன்றம் மற்றும் கபருநிறுவை கட்டிேங்கள் 

நகர் மன்றம் மற்றும் கபருநிறுவை கட்டிேங்கள் முன் பேிவின் டபரிலரை டசனவகளுக்கு  மட்டுடம 

ேிறந்ேிருக்கும்.  டபரகிறடபரக்கில் வருவது அனுமேிக்கப்படுவேில்னல. முன்பேிந்ே சந்ேிப்புக்கரை ஏற்பரடு 

கசய்துககரள்ள, வருனக ேரவும்: www.brampton.ca/skiptheline. 

 

நகரின் கபரழுது டபரக்கு னமயங்கள் 

அடுத்ே அறிவிப்பு வரும் வனர, ப்ரரம்ப்ட்ேன் நகரின் அனைத்து கபரழுதுடபரக்கு னமயங்களும் 

கபரதுமக்கள் வரரமலிருக்கும் வனகயில்  மூேப்படும் மற்றும் உள்ளரங்க நிகழ்ச்சிகள் யரவும்  

இனேநிறுத்ேம் கசய்யப்படும். 

கமய்நிகர் நிகழ்வுகள் 

கமய்நிகர் உேற்கபரருத்ேம் 

பயிற்றுவிப்பரளரரல் வழிநேத்ேப்படுகின்ற 30 நிமிே கமய்நிகர் உேற்கபரருத்ே வகுப்புகள் இலவசம்; 

இந்ே  டநரனல உேற்பயிற்சிகளில் பங்டகற்க குடியிருப்புவரசிகள் அனழக்கப்படுகின்றைர். 

55+ பட்ேனறகள் 

http://www.brampton.ca/skiptheline


 
 

 

 

55 வயதுக்கு டமற்பட்ே ப்ரரம்ப்ட்ேன் குடியிருப்புவரசிகள் ேங்கள் வீட்டில் இருக்கும் வசேிப்படி, இலவச 

கமய்நிகர் பட்ேனறகளுக்கு பேிவு கசய்துககரள்ளலரம்.  சமூகத்ேிைருேன் பழகவும் மற்றும் புேிய நட்னப 

உருவரக்குவேற்கும் ஆன்னலைில் பரதுகரப்பரை மற்றும் கட்ேனமக்கப்பட்ே சூழலில் இனணவேற்கும் 

பங்டகற்பரளர்களுக்கு வரய்ப்பு கினேக்கும். 

அனைவனரயும் உள்ளேக்கிய கமய்நிகர் கசயல்பரடுகள் மற்றும் பட்ேனறகள் 

குனறபரடுகள் மற்றும் விேிவிலக்கரை ேன்னமகள் ககரண்ே பங்டகற்பரளர்களும்கூே,  ஏடேனும் சில 

நேவடிக்னககளில் டசரவும், புேிேரக ஒன்னறக் கற்றுக்ககரள்ளவும், சகரக்களுேன் நீடித்ே நட்னப 

உருவரக்கவும் இந்ேத் கேரேர் நிகழ்ச்சியரைது, ஒரு சிறந்ே வரய்ப்பரகும். 

பேிவு கசய்துககரள்வது எப்படி என்பது உள்பே, கமய்நிகர் நிகழ்ச்சிகள் கேரேர்பரை டமலும் ேகவல்கனள 

இங்கு கரணலரம்: www.brampton.ca/recreation. 

கரக் அட் ட ரம் (Rec At Home) 

சுயமரக கற்றுக்ககரள்வேற்கரை, வழிகரட்டுேலின் டபரிலரை, ஆன்னலன் கனலகள் மற்றும் னகவினை 

பயிற்சிகனள, 24/7 என்னும் வனகயில் அணுகலரம் ! கரகிேங்களரலரை  இேயம் மற்றும் பல 

உருவவடிவங்கனள எவ்வரறு உருவரக்குவது, உங்கள் னககயழுத்து  ேிறன்களுக்கு கமருகூட்டும் 

வனகயில்  பயிற்சி கசய்வது, மற்றும் பலவற்னற அறியவும். ப்ரரம்ப்ட்ேன் ரிக்ரிடயஷன் மூலம் 

கசய்யப்பட்ே பல்டவறு வனகயரை கரக் அட் ட ரம் கசயல்பரடுகளுக்கு,  இங்கு  அணுகவும். 

ப்ரரம்ப்ட்ேன் நூலகம் 

ப்ரரம்ப்ட்ேன் நூலகமரைது சிங்க்வரகவ்ஸி, ஃடபரர் கரர்ைர்ஸ் மற்றும் ஸ்பிரிங்டேல் ஆகிய கினளகளில் 

மட்டுடம வனரயறுக்கப்பட்ே  டசனவகனள வழங்குகிறது. சிரில் கிளரர்க், டகரர் கமடேரஸ், மவுண்ட் 

ப்களசண்ட் வில்டலஜ், சவுத் ஃப்களட்சர்ஸ் மற்றும் சவுத்கவஸ்ட் ஆகிய கினள நூலகங்களில் டபரகிற 

டபரக்கில் புத்ேகங்கள் எடுத்துக்ககரள்ளும் வசேி கினேக்கிறது. ேற்டபரனேய கசயல்பரட்டு டநரம், 

பரதுகரப்பு கநறிமுனறகள் மற்றும் புத்ேகங்கனள னவப்பது/எடுப்பது எப்படி என்பனே அறிய இங்டக க்ளிக் 

கசய்க . ேற்டபரது, நூலக கினள டசனவகளில் புத்ேகங்கள் எடுத்ேல்/னவத்ேல், பரிவர்த்ேனை 

டநரக்கங்களுக்கரக நூலக கணிைிகனள ஒரு நரனளக்கு அேிகபட்சம் ஒரு மணிடநரம் வனர 

பயன்படுத்துேல், மற்றும் வனரயறுக்கப்பட்ே அச்சிடுேல், மற்றும் புனகப்பே நகல் டசனவகள் ஆகியனவ 

மட்டுடம கினேக்கும். நூலகத்ேினுள் அமர்ந்து படிக்க  இேம் கினேக்கரது மற்றும் ேைி நபர் சரேைங்கனள 

ககரண்டு வந்து டவனல கசய்ய அல்லது படிக்க, அல்லது பயன்படுத்ே இந்ே சமயத்ேில் 

அனுமேிக்கப்படுவேில்னல. அனைத்து கினளகளிலும் 24 மணி டநரமும் கவளிப்புறமரக னவக்கப்பட்ே,  

புத்ேகத்னே இட்டுச்கசல்லும் கபட்டிகள் மூலம், ஊழியர்களரல் டேர்ந்கேடுக்கப்பட்ே ’கிரரப் அண்ட் டகர’ 

னபகனள உபடயரகித்து  நூலகப் கபரருட்கள் மற்றும் இேர கபரருட்கனள பரதுகரப்பரகவும் எளிேரகவும் 

http://www.brampton.ca/recreation
https://www.brampton.ca/EN/Residents/Recreation/Programs-Activities/Pages/At-Home-Adventures-with-Arts-Crafts.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Residents/Recreation/Programs-Activities/Pages/At-Home-Adventures-with-Arts-Crafts.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Residents/Recreation/Programs-Activities/Pages/At-Home-Adventures-with-Arts-Crafts.aspx


 

 

ககரண்டு கசன்று ேிருப்பித்ேரும் முனறனயக் கண்ேறியவும். அடுத்ே அறிவிப்பு வரும் வனர 

அேிகப்படியரை அபரரேம் வசூலிக்கப்பேரது. 

 லின்குகள் 

 

இனவ பற்றி அறிந்துககரள்ளவும்: 

• ப்ரரம்ப்ட்ேன் நகர டகரவிட் -19 நிகழ்ச்சி ேிட்ேமிடுேல் மற்றும் டசனவ பற்றிய புது கசய்ேிகள் (City 

of Brampton COVID-19 programming and service updates) 

• ப்ரரம்ப்ட்ேன் நகரில் – எது ேிறந்ேிருக்கும் , எது மூேப்பட்டிருக்கும்  (City of Brampton – what’s 

open, what’s closed) 

• டகரவிட் – 19 அறிகுறிகள் (COVID-19 symptoms) 

• டகரவிட் – 19 ேடுப்பூசி (COVID-19 vaccine) 

• ப்ரரம்ப்ட்ேன் நகரில் மருத்துவ டசரேனை கசய்து ககரள்ளுேல் (Testing in Brampton) 

• ேன்னைத்ேரடை ேைினமப்படுத்ேிக் ககரள்வது எப்படி (How to self-isolate) 

• டகரவிட்- 19 கேரற்று பரவல் சமயத்ேில் வியரபரர இேங்கள் மற்றும் பணியிேங்கனள 

பரதுகரப்பரக னவத்ேிருத்ேல் (Keeping businesses and workplaces safe during COVID-19) 

•  பீல் பகுேியில் டகரவிட் – 19 டநரயரளிகள் (Cases of COVID-19 in Peel) 
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ஊேக கேரேர்பு 

டமரைிக்கர துக்கல் 

ஒருங்கினணப்பரளர், ஊேகம் & சமுேரய 

ஈடுபரடு 

யுக்ேிரீேியரை ேகவல் கேரேர்பு  

ப்ரரம்ப்ட்ேன் நகரம் 

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

http://www.brampton.ca/COVID19
http://www.brampton.ca/COVID19
http://www.brampton.ca/COVID19
http://www.brampton.ca/reopening
http://www.brampton.ca/reopening
http://www.brampton.ca/reopening
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fprevention%2F%23about&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cf5d3be7f1d5945e2b02008d8f55daddb%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637529129996574569%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=X8AUxGZVWjV0kXxcC8K7DI6jsnx3Pg5jtIXjuzbDm20%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fprevention%2F%23about&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cf5d3be7f1d5945e2b02008d8f55daddb%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637529129996574569%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=X8AUxGZVWjV0kXxcC8K7DI6jsnx3Pg5jtIXjuzbDm20%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fvaccine%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cf5d3be7f1d5945e2b02008d8f55daddb%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637529129996574569%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Wc1%2BkUK1hQoC6l%2Fj1QOuh942SXrBpKj7kFj6PVfTRWs%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fvaccine%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cf5d3be7f1d5945e2b02008d8f55daddb%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637529129996574569%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Wc1%2BkUK1hQoC6l%2Fj1QOuh942SXrBpKj7kFj6PVfTRWs%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Ftesting%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cf5d3be7f1d5945e2b02008d8f55daddb%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637529129996584563%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Xzb4HQ59bw2Stbic4KX1PM%2B2XdOhv7qfy1w8uI18O34%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Ftesting%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cf5d3be7f1d5945e2b02008d8f55daddb%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637529129996584563%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Xzb4HQ59bw2Stbic4KX1PM%2B2XdOhv7qfy1w8uI18O34%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Ftranslated-resources%2Fself-isolation%2FSelf_isolation_guidelines_English.pdf&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cf5d3be7f1d5945e2b02008d8f55daddb%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637529129996584563%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=BGHtNAK%2Fva1gpxBnRPRwWLEN6CmGz1KPtzcOD8RFx3s%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Ftranslated-resources%2Fself-isolation%2FSelf_isolation_guidelines_English.pdf&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cf5d3be7f1d5945e2b02008d8f55daddb%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637529129996584563%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=BGHtNAK%2Fva1gpxBnRPRwWLEN6CmGz1KPtzcOD8RFx3s%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fbusiness%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cf5d3be7f1d5945e2b02008d8f55daddb%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637529129996594556%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=rRat7WOySfIJ1pn2%2BaAEZCNU%2BbUnV93%2Fppf%2Bz1YBJ74%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fbusiness%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cf5d3be7f1d5945e2b02008d8f55daddb%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637529129996594556%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=rRat7WOySfIJ1pn2%2BaAEZCNU%2BbUnV93%2Fppf%2Bz1YBJ74%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fbusiness%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cf5d3be7f1d5945e2b02008d8f55daddb%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637529129996594556%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=rRat7WOySfIJ1pn2%2BaAEZCNU%2BbUnV93%2Fppf%2Bz1YBJ74%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fcase-status%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cf5d3be7f1d5945e2b02008d8f55daddb%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637529129996594556%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ItzB8Tul%2B4hpsr2ACVOkbfRDwNJnGGuZSm%2BkPt1KVDU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fcase-status%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cf5d3be7f1d5945e2b02008d8f55daddb%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637529129996594556%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ItzB8Tul%2B4hpsr2ACVOkbfRDwNJnGGuZSm%2BkPt1KVDU%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

