
 

 

ஒன்ட்டேரிட ர அரசரங்கமரனது மரகரண அளவிலரன   

மூன்றரவது அவசர நிலலல  பிரகேனம் சசய்கிறது 

 ஏப்ரல் 8 முதல் வீட்டிடலட  இருக்கவும் எனும் மரகரணம் தழுவி  ஆலண  

ப்ரரம்ப்ட்ேன், ON (ஏப்ரல் 7, 2021) –  இன்லற  தினம், ஒன்ட்டேரிட ர அரசரங்கமரனது அவசர நிலல 

டமலரண்லம மற்றும் சபரது மக்கள் பரதுகரப்புச் சட்ேத்தின் [Emergency Management and Civil 

Protection Act (EMCPA) கீழரக, ஏப்ரல் 8 ஆகி  இன்று முதல்,  மூன்றரவது  அவசரநிலலல  

உேனடி ரக பிரகேனம் சசய்து, வீட்டிடலட  இருக்கவும் எனும் மரகரண அளவிலரன ஆலணல யும் 

அறிவிக்கிறது. 

இந்த வீட்டிடலட  இருக்கவும் எனும் ஆலண ரனது ஒவ்சவரருவரும் தங்கள் வீட்டிடலட  

இருந்துசகரள்ள டவண்டும் என ஆலண ிடுகிறது; இதில் மளிலகக்கலேக்கு, மருந்துக்கலேக்கு, 

உேல்நலப் பரரமரிப்பு டசலவகள் சபறச்சசல்வது, உேற்ப ிற்சி மற்றும் அத்தி ரவசி  டவலலகள் 

டபரன்றவற்றுக்கு சசல்ல தலே ில்லல. 

இந்த ஆலண, மற்றும் பிற புதி  அல்லது ஏற்சகனடவ இருக்கின்ற சபரதுமக்கள் சுகரதரர கட்டுப்பரடுகள் 

அலனத்தும், ஒவ்சவரரு வீட்ேரரும் தமது நேமரட்ேத்லதயும் மற்றும் தனக்கு அடுத்து இருப்பவர்களுேன் 

தினசரி சகரள்ளும் சதரேர்புகலளயும் குலறத்துக்சகரள்வலத இலக்கரக சகரண்ேதரகும். அத்தி ரவசி  

டதலவகளுக்கரக சவளி ில் சசல்வலதக் குலறப்பதுேன், தங்கள் பணி ரளர்கள் வீட்டிலிருந்தபடிட  

பணி ரற்ற முடியும் என்பவர்கலள அவரவர் வீட்டில் இருந்டத பணி ரற்றுவலத சதரழில் நிறுவனங்கள் 

உறுதி சசய்  டவண்டும். 

 

சில்லலற விற்பலன 

இத்துேன் கூடுதலரக,  மரகரணம் தழுவி  அவசர நிலல தலே ின் கீழரக, அத்தி ரவசி ம் அல்லரத 

சில்லலற விற்பலனகளுக்கரன பணி ிே பரதுகரப்பு நேவடிக்லககள் மற்றும் சபரது மக்கள் சுகரதரரம் 

ஆகி வற்லற மரகரண நிர்வரகம்  வலுப்படுத்துகிறது. இந்த நேவடிக்லககளில் அேங்குபலவ, ஆனரலும் 

இலவ மட்டுடம கிலே ரது: 

• சபரும்பரலரன சில்லலற விற்பலனக்கலேகளில் டபரகிறடபரக்கில் எட்ே இருந்து டசகரித்துக் 

சகரள்ளும் வலக ில், அவரவர் இேத்திற்டக சபரருட்கலளடசர்ப்பிக்கும் வலக ில் மட்டுடம, 

மற்றும் முன் பதிவின் டபரில் மட்டுடம வி ரபரரத்லத கட்டுப்படுத்துதல்; இதன்படி கரலல 7 மணி 

முதல் மரலல 8 மணி வலர இ ங்கலரம் மற்றும் சரக்குகலள வரடிக்லக ரளர்களுக்கு சகரண்டு 

டசர்ப்பித்தலல கரலல 6 மணி முதல் மரலல 9 மணி வலரசசய் லரம். மற்றும் இதர 

கட்டுப்பரடுகளும் உண்டு; 

• டபரகிறடபரக்கில் எட்ே இருந்து சபரருட்கலள எடுத்துச் சசல்லுதல் மற்றும் டசர்ப்பித்தல், முன் 

பதிந்த சந்திப்பு, ஷரப்பிங் மரல்-க்குள்ளரக ஒடர ஒரு நி மனம் சசய் ப்பட்ே அலமவிேம் 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid-19.ontario.ca%2Fzones-and-restrictions&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C3e8cdca997ce4a0e7d6e08d8fa167479%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637534321653217383%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=3Vz72WBa2odk9X9%2Bywlcurm0D91eXV%2F1SyonGNbsnoM%3D&reserved=0


 

 

சகரண்டிருத்தல் மற்றும் மரல் – க்கு சவளி ிலரக எத்தலன எண்ணிக்லக ிலுமரன நி மனம் 

சசய் ப்பட்ே அலமவிேம் சகரண்டிருத்தல் மற்றும் இதர கட்டுப்பரடுகள் உள்பே, ஷரப்பிங் மரல் - 

களுக்குள் குலறவரன குறிப்பிட்ே சில டநரக்கங்களுக்கு மட்டுடம ரன அணுகலலக் 

சகரண்டிருத்தல்  

• மளிலகப் சபரருட்களுக்கரன  தள்ளுபடி மற்றும் பிக் பரக்ஸ் கலேகளில் சில்லலற விற்பலன, 

சசல்லப்பிரரணிகளுக்கரன சபரருட்கள், வீட்டுபட ரக சுத்தப்படும் சபரருட்கள், 

மருந்தரளுலமப்சபரருட்கள், உேல்நலப் பரரமரிப்புப் சபரருட்கள் மற்றும் தனி நபர் சு  பரரமரிப்பு 

சபரருட்கள் ஆகி வற்றில் டநரடி பரிவர்த்தலனல  கட்டுப்படுத்தல்  

• பின் வரும் கலேகளில் முன் பதிந்த சந்திப்பு மூலமரக மட்டுடம டநரடி ரக நபர்கள் வந்து 

இ ங்குவதற்கு அனுமதித்தல், மற்றும் இதில் 25 சதவீத அளவுக்கு மட்டுடம நபர்கலள 

அனுமதித்தல் மற்றும் அனுமதிக்கப்படும் டநரங்கலள கரலல 7 மணி முதல் 8 மணி வலர என்று 

கட்டுப்படுத்தல்; இதில் சரக்குகலள வரடிக்லக ரளர்களுக்கு சகரண்டு டசர்ப்பிக்கும் டநரமரனது 

கரலல 6 மணி முதல் இரவு 9 மணி வலர அனுமதிக்கப்படுகிறது: 

o பரதுகரப்பு சபரருட்களுக்கரன கலேகள்; 

o தனி நபர்களுக்கு உதவி புரியும் வலக ிலரன சரதனங்கள்,  உதவிப் சபரருட்கள், 

நேமரடுவதற்கு உதவும் கருவிகள் அதற்கரன உபகரணங்கள் அல்லது மருத்துவ சரதனங்கள் 

அதற்கரன உபகரணங்கலள பிரதரனமரக விற்கின்ற, வரேலகக்கு விடுகின்ற, பழுது 

பரர்க்கின்ற  சதரழில்கள்; 

o வர்த்தக ரீதி ிலரன வரகனம் சரர்ந்த மற்றும் இலகுரக இ ந்திரவலககள் மற்றும் 

உபகரணங்கலள வரேலகக்கு விடுதல், குத்தலகக்கு விடுதல்; 

o சபரது மக்களுக்கு மருத்துவரின் பரிந்துலரச்சீட்டின் டபரில் கண் சரர்ந்த அணிகலன்கலள 

விற்கின்ற கண் கண்ணரடி கலேகள்; 

o டமரட்ேரர் வரகனங்கள், பேகுகள் மற்றும் நீரில் சசல்லும் வரகனங்கள் விற்கும் 

வி ரபரரங்கள்; 

o வரகனம் மற்றும் உபகரணம் பழுது பரர்த்தல் மற்றும் அத்தி ரவசி  பரரமரிப்பு மற்றும் 

வரகனம் மற்றும் உபகரணம்  வரேலகக்கு விடுதல் ; மற்றும் 

o சதரலலத்தகவல் சதரேர்பு டசலவ அளிப்பவருக்கரக, சில்லலற விற்பலன ில் டசலவ 

அளிப்பவர்; இதில் சபரதுமக்கள் ஒரு சசல்ஃடபரன் - ஐ வரங்கடவர அல்லது பழுது 

பரர்க்கடவர அல்லது சதரழில்நுணுக்க உதவி சபறடவர மட்டுடம கலேகளுக்குள் 

நுலழ லரம். 

• திறந்த சவளி டதரட்ேப்சபரருள் லம ங்கள் மற்றும் நரற்றுக்கள் விற்கும் இேங்கள், மற்றும் 

உள்ளரங்க பசுலம இல்லங்களில் சபரதுமக்களுக்கரன விற்பலனக்கு 25 சதவீதம் டபர்கலள 

மட்டுடம நுலழ  அனுமதிக்க டவண்டும்; பணிடநரமரனது கரலல 7 மணி முதல் மரலல 8 மணி 

வலர மட்டுடம என கட்டுப்பரடு விதிக்கப்படுகிறது. 

மூன்றரவது மரகரணம் தழுவி  அவசர நிலல பற்றி  இங்டக படிக்கவும்.  

 

நகரின் டசலவகள் மற்றும் வசதி அலமப்புகள் 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnews.ontario.ca%2Fen%2Frelease%2F61029%2Fontario-enacts-provincial-emergency-and-stay-at-home-order&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C3e8cdca997ce4a0e7d6e08d8fa167479%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637534321653217383%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Ps%2FUKiOXphcPVGN8UZDLQqNxdxD7PzcTCP271eCBQDw%3D&reserved=0


 

 

சிட்டி ஹரல் மற்றும் சபருநிறுவன வசதி லமப்புக்கள் 

சிட்டி ஹரல் மற்றும் சபருநிறுவன வசதி லமப்புக்கள் தனி நபர் டசலவகளுக்கரன முன்பதிவின் டபரில் 

மட்டுடம திறந்திருக்கும். டபரகிறடபரக்கில் நுலழவதற்கு அனுமதி ில்லல. முன்பதிவு சசய்வதற்கு இங்கு 

வருலக தரவும்: www.brampton.ca/skiptheline. 

நகரின் சபரழுதுடபரக்கு லம ங்கள் மற்றும் வசதிகள் 

ப்ரரம்ப்ட்ேன் நகரின் அலனத்து சபரழுதுடபரக்கு வசதி கட்டிேங்களும் சபரதுமக்கள் நுலழ  முடி ரதபடி 

மூேப்பட்டிருக்கும் மற்றும் உள்ளரங்க நிகழ்ச்சிகள்  ரவும் அடுத்த அறிவிப்பு வரும் வலர இலே 

நிறுத்தப்படுகின்றன. 

சமய்நிகர் நிகழ்ச்சிகள் 

சமய்நிகர் உேற்சபரருத்தம் 

உேலலக் கச்சிதமரக லவத்துசகரள்வதற்கரக, ப ிற்சி சபற்ற ப ிற்றுவிப்பரளர்களுேன், இலணந்து 30 

நிமிே டநர இலவச சமய்நிகர் உேற்ப ிற்சி வகுப்புகளில் டசர குடி ிருப்புவரசிகள் 

அலழக்கப்படுகின்றனர். 

55+ ப ிற்சிப் பட்ேலறகள் 

55 வ துக்கும் கூடுதலரன ப்ரரம்ப்ட்ேன் நகர வரசிகள் தங்கள் வீட்டின் சவுகரி த்தில் இருந்தபடிட  

இலவச சமய்நிகர் ப ிற்சிப் பட்ேலறகளுக்கு பதிவு சசய்து சகரள்ளலரம். பங்டகற்பரளர்கள் 

பரதுகரப்பரன கட்ேலமக்கப்பட்ே இேத்தில் இருந்தபடிட  ஆன்லலனின் இலணந்து புதி  நட்புக்கலள 

ஏற்படுத்திக்சகரள்ளலரம் மற்றும் சமூகத்தினருேன் பழகலரம் . 

அலனவலரயும் உள் டசர்க்கும் வலக ிலரன சமய்நிகர் சச ல்பரடுகள் மற்றும் ப ிற்சிப் பட்ேலறகள் 

இந்த சதரேரரனது, இ லரலம சகரண்ே, விதிவிலக்கரன பங்டகற்பரளர்கள் சச ல்பரடுகளில் டசர்ந்து, 

புதி  ஏதரவது விஷ த்லதக் கற்றுக்சகரண்டு, சகரக்களுேன் நீடித்த நட்லப வளர்க்கலரம். 

சமய்நிகர் நிகழ்ச்சிகள் வழங்குதல்,  மற்றும் அவற்றுக்கு பதிவு சசய்வது எப்படி என்பது உள்ளிட்ே டமலும் 

தகவல்கலள இங்கு கரணலரம்: www.brampton.ca/recreation. 

வீட்டில் சபரழுதுடபரக்கு 

சு மரக வழிக்கரட்டிக்சகரள்ளும்படி ரன கலலகள் மற்றும் லகவிலனப்சபரருட்கலளச் சசய்தல் பற்றி  

ப ிற்சி வகுப்புகள் ஆகி வற்லற கற்றுக்சகரண்டு வீட்டிடலட  சச லூக்கமரக இருக்கவும்: இந்த 

ப ிற்சிகள் 24/7 என்ற முலற ில் கிலேக்கின்றன! கரகிதங்களில் உருவம்/வடிவம் சசய்தல் எப்படி என 

கற்றுக்சகரள்ளுங்கள்; உங்கள் லகச ழுத்லத டமம்படுத்த ப ிற்சி சசய்யுங்கள்  அவற்றுக்கரன பல 

தரப்பட்ே வலககலள சதரிந்து சகரள்ள  இங்கு அணுகவும், இலவ ப்ரரம்ப்ட்ேன் ரிக்ரிச ஷன் 

அலமப்பினரல் பரசத்துேன் சசய் ப்பட்ேலவ ரகும். 

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


 

 

முகத்திலரகள் அணிவதன் கட்ேர ம் 

முகத்திலரகள் அணிதல் கட்ேர ம் எனும் உப சட்ேத்தின் கீழரக, ப்ரரம்ப்ட்ேன் நகரின் அலனத்து 

கட்டிேங்களின் உட்புறங்களிலும் மருத்துவம் அல்லரத முகக் கவசங்கள் அல்லது முகத்திலரகலள 

அணிவது அவசி மரகும். சபரது நிறுவன அலமப்புக்கள் மற்றும் சதரழில் அலமப்புக்கள்  ரவும் தங்கள் 

உள்புற பணி ிேங்களில் முகக் கவசங்கள் அல்லது முகத்திலரகலள அணிவலத கட்ேர ப்படுத்துவலத 

உறுதி சசய்  டவண்டும். 

 

இந்த உபசட்ேமரனது, மருத்துவ கரரணங்களுக்கரக முகத்திலர அல்லது முகக் கவசம் அணி  முடி ரத 

இந்த சில தனி நபர்கள் உள்ளிட்ேவர்களுக்கு விலக்கு அளிக்கிறது; இரண்டுக்கும் குலறவரன வ துலே  

குழந்லதகள்; அவசர ஆலணகளின் கீழரக விலள ரட்டு சச ல்பரடுகளில் ஈடுபடுபவர்கள். டமலும் 

தகவல்களுக்கு இங்கு வருலக புரி வும்.: www.brampton.ca/masks. 

டமலும் தகவல்களுக்கரகவும், டசலவ சபறும் டவண்டுடகரள்களுக்கரகவும், குடி ிருப்புவரசிகள் மற்றும் 

சதரழில் அலமப்புகள்  311 என்ற எண்லண அலழக்கலரம், visit www.311brampton.ca க்கு வருலக 

தரலரம் அல்லது 311 சமரலபல் சச லில  உபட ரகிக்கலரம். 

லின்குகள் 

இலவ பற்றி டமலும் சதரிந்து சகரள்ளவும்: 

• ப்ரரம்ப்ட்ேன் நகர டகரவிட்-19 நிகழ்ச்சி அலமப்பு மற்றும் டசலவகள் பற்றி  புது தகவல்கள் (City 

of Brampton COVID-19 programming and service updates) 

• ப்ரரம்ப்ட்ேன் நகரம் – என்னசவல்லரம் திறந்திருக்கும் , என்னசவல்லரம் மூேப்பட்டிருக்கும் (City of 

Brampton – what’s open, what’s closed) 

• டகரவிட்-19 அலே ரளங்கள் (COVID-19 Symptoms) 

• ப்ரரம்ப்ட்ேன் நகரில் டசரதித்துக் சகரள்ளுதல் (Testing in Brampton) 

• தனக்குத்தரடன எப்படி தனிலமப்படுத்திக் சகரள்ளுதல் (How to self-isolate) 

• டகரவிட்-19 சதரற்று பரவல் சம த்தில் சதரழிலகங்கள் மற்றும் பணி ிேங்கலள பரதுகரப்பரக 

லவத்தல் (Keeping businesses and workplaces safe during COVID-19) 

• பீல் பிரரந்தி த்தில் டகரவிட்-19 சதரற்று டநர ரளிகள் (Cases of COVID-19 in Peel) 

 

  

 

http://www.brampton.ca/masks
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.311brampton.ca%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C5845b6e090164653354208d8b7e85104%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637461555706463597%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=gSqJXZdmY2xastKtFIaNxHbfAtuqi6cgo1P4KWKCdxY%3D&reserved=0
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%7C5845b6e090164653354208d8b7e85104%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637461555706473595%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=R%2F%2BE6nl1sQ4eRGpUPWJSEsB1p2708EnZQoHyAH8z3uo%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%7C5845b6e090164653354208d8b7e85104%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637461555706473595%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=R%2F%2BE6nl1sQ4eRGpUPWJSEsB1p2708EnZQoHyAH8z3uo%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%7C5845b6e090164653354208d8b7e85104%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637461555706473595%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=3PNNmFuOTeoiHh21D8O9651q6HDYRuKmn7LWZfH1leY%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%7C5845b6e090164653354208d8b7e85104%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637461555706473595%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=3PNNmFuOTeoiHh21D8O9651q6HDYRuKmn7LWZfH1leY%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%7C5845b6e090164653354208d8b7e85104%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637461555706483590%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=NqVhVQmiuF46hvofFOvbdfIi1tAAg%2FkYykutrOLU%2F0E%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%7C5845b6e090164653354208d8b7e85104%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637461555706483590%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=NqVhVQmiuF46hvofFOvbdfIi1tAAg%2FkYykutrOLU%2F0E%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%7C5845b6e090164653354208d8b7e85104%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637461555706483590%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=vcq%2BaubtW7kkAfv2k94kVobfE4LJkPiIxHqY1UTwD54%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%7C5845b6e090164653354208d8b7e85104%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637461555706483590%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=vcq%2BaubtW7kkAfv2k94kVobfE4LJkPiIxHqY1UTwD54%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%7C5845b6e090164653354208d8b7e85104%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637461555706483590%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=vcq%2BaubtW7kkAfv2k94kVobfE4LJkPiIxHqY1UTwD54%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%7C5845b6e090164653354208d8b7e85104%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637461555706493582%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=EG1s%2BIpPQ1Trv0UphWnWA5NxVZT0ZlS0vE3ubfb6pO0%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%7C5845b6e090164653354208d8b7e85104%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637461555706493582%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=EG1s%2BIpPQ1Trv0UphWnWA5NxVZT0ZlS0vE3ubfb6pO0%3D&reserved=0
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ஊேகத் சதரேர்பு 

டமரனிக்கர துக்கல் 

ஒருங்கிலணப்பரளர், ஊேகம் & சமூக ஈடுபரடு 

யுக்திரீதி ரன தகவல் சதரேர்பு  

ப்ரரம்ப்ட்ேன் நகரம் 

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

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

