
 

 

ஒன்ட்டேரிட ர அரசரங்கமரனது,  வீட்டிடேட  இருக்கவும் எனும் 

உத்தரவை ஜூன் 2 ஆம் டததி ைவர நீட்டிக்கிறது 

ப்ரரம்ப்ட்ேன், ON (டம 13, 2021) – ஒன்ட்டேரிட ர அரசரங்கமரனது, வீட்டிடேட  இருக்கவும் எனும் 

தனது உத்தரவை ஜூன் 2 , 2021 புதன்கிழவம ைவர நீட்டிப்பதரக இன்வற  தினம் அறிைித்தது. 

பபரதுமக்களுக்கரன சுகரதரர நேைடிக்வககள் 

டகரைிட்-19 பதரற்று பரைவே தடுத்து நிறுத்துைதில் உதவுைதற்கரக மரகரண அளைிேரன  அைசரநிவே 

பிரகேனம் மற்றும் வீட்டிடேட  இருக்கவும் எனும் இரண்டு உத்தரவுகள் இன்னும் இரண்டு ைரரங்களுக்கு 

நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளன. வீட்டிடேட  இருக்கவும் எனும் உத்தரைரனது, மளிவக அல்ேது 

மருந்துக்கவேகளுக்கு பசல்லுதல், உேல் சுகரதரரப் பரரமரிப்பு டசவைகளுக்கு, உேற்ப ிற்சிக்கு அல்ேது 

அத்தி ரைசி மரன பணிகள் டபரன்ற மிகவும் அத்தி ரைசி மரன டநரக்கங்களுக்கு பசல்ைது 

டபரன்றைற்வறத் தைிர்த்து, ஒவ்பைரருைரும் வீட்டிடேட  இருக்க டைண்டும் என்று ஆவண ிடுகிறது. 

பபரது மக்கள் சுகரதரரம் மற்றும் பணி ிேப் பரதுகரப்புக்கரன பின்ைரும் நேைடிக்வககள் அமலில் 

இருக்கும்: 

• திறந்தபைளி சமூகக் கூட்ேங்கள் மற்றும்  ஏற்பரடு பசய் ப்பட்ே பபரது நிகழ்ச்சிகள்  அவனத்தும் 

தவே பசய் ப்பட்டுள்ளன; இதில்  ஒடர வீட்டில் ைசிக்கும் குடும்ப உறுப்பினர்கள் அல்ேது அந்த 

வீட்டினர் அல்ேரத  பைளி ில் தனி ரக ைசிக்கும் ஒற்வற நபர் அல்ேது வீட்டிலிருக்கும் ஒருைருக்கு 

பரரமரிப்பு அளிக்கும் நபர் ஆகிட ரருக்கு ைிதிைிேக்கு உண்டு; 

• கட்டிேங்கள் கட்டுமரன ைவக ில், அவனத்து அத்தி ரைசி ம் இல்ேரத பணி ிேங்கள் 

மூேப்பட்டே இருக்கும்; 

• கவேக்குள்ளரக ைந்து பபரருள் ைரங்கும் சில்ேவற ைிற்பவன கங்களில் அைற்றின் பகரள்திறனில் 

25 சதவீதம் டபர் மட்டுடம ைரேரம்/இருக்கேரம் என்னும் ைரம்பு அமலில் இருக்கும்.  இைற்றில், 

சிறப்பங்கரடிகள், மளிவகக் கவேகள், ைசதிப்பபரருள் ைிற்கும் கவேகள், உள்ளக 

ைிைசர ப்பபரருள் சந்வதகள், உணவு மற்றும் மருந்துப்பபரருள் ைிற்கும் பிற கவேகள்  அேங்கும்; 

• டகரல்ஃப் வமதரனம், கூவேப்பந்து வமதரனம், மற்றும் கரல்பந்து வமதரனம் டபரன்றஅவனத்து 

திறந்தபைளி வமதரனங்கள் ைிவள ரட்டுக் களங்களும் மூேப்பட்டே இருக்கும்; மற்றும்  

• திருமணங்கள், இறுதி ஊர்ைேங்கள் மற்றும் மத டசவைகள், சேங்குகள் அல்ேது சம்பிரதர ங்களில் 

திறந்த பைளி அல்ேது உள்ளகம் எதுைரகினும் 10 டபருக்கு டமல் அனுமதி ில்வே. ஒடர வீட்டில் 

ைசிக்கும் குடும்ப உறுப்பினர்கள் அல்ேது அந்த வீட்டினர் அல்ேரத  பைளி ில் தனி ரக ைசிக்கும் 

ஒற்வற நபர் அல்ேது வீட்டிலிருக்கும் ஒருைருக்கு பரரமரிப்பு அளிக்கும் நபர் ஆகிட ரருக்கரன 

ைிதிைிேக்கு தைிர்த்து, ைரடைற்பு நிகழ்ச்சிகள் டபரன்ற சமூகக் கூட்ேம் பதரேர்பரன  டசவைகள் 

அவனத்தும் தவே பசய் ப்பட்டுள்ளன; ைரகனத்தில் அமர்ந்தபடி ைரங்கிச்பசல்ைது 

அனுமதிக்கப்படுகிறது. 



 

 

மரகரண அளைிேரன அைசரநிவே தவே ின் கீழரக (அதரைது தடுப்புக்கு அப்பரல் இருந்தபடி 

எடுத்துக்பகரள்ளுதல் மற்றும் டசர்ப்பித்தல் மட்டுடம) அவனத்து பபரது சுகரதரர மற்றும் பணி ிேப் 

பரதுகரப்பு நேைடிக்வககள் பதரேர்ந்து பச ல்பரட்டில் இருக்கும். 

டமலும் படிக்க  இங்கு ைரவும். 

நகரின் டசவைகள் மற்றும் ைசதி அவமப்புகள் 

சிட்டி ஹரல் மற்றும் பபருநிறுைன ைசதி வமப்புக்கள் 

சிட்டி ஹரல் மற்றும் பபருநிறுைன ைசதி வமப்புக்கள் தனி நபர் டசவைகளுக்கரன முன்பதிைின் டபரில் 

மட்டுடம திறந்திருக்கும். டபரகிறடபரக்கில் நுவழைதற்கு அனுமதி ில்வே. முன்பதிவு பசய்ைதற்கு இங்கு 

ைருவக தரவும்: www.brampton.ca/skiptheline. 

 

நகரின் பபரழுதுடபரக்கு வம ங்கள் மற்றும் ைசதிகள் 

ப்ரரம்ப்ட்ேன் நகரின் அவனத்து பபரழுதுடபரக்கு ைசதி கட்டிேங்களும் பபரதுமக்கள் நுவழ  முடி ரதபடி 

மூேப்பட்டிருக்கும் மற்றும் உள்ளரங்க நிகழ்ச்சிகள்  ரவும் அடுத்த அறிைிப்பு ைரும் ைவர 

நிறுத்தப்படுகின்றன. 

டகரல்ஃப் வமதரனம், கூவேப்பந்து வமதரனம், மற்றும் கரல்பந்து வமதரனம் டபரன்றஅவனத்து 

திறந்தபைளி வமதரனங்கள் ைிவள ரட்டுக் களங்களும் மூேப்பட்டே இருக்கும். ைிவள ரட்டு 

வமதரனங்களும் மூேப்பட்டே இருக்கும். 

பூங்கரக்கள் மற்றும் நவேபரவதகள் திறந்திருக்கும். கழிப்பவற ைசதிகள் சிங்க்ைரகவ்ஸி பூங்கர மற்றும் 

எல்டேரரடேர பூங்கரைில் மட்டுடம கிவேக்கும். 

பமய்நிகர் நிகழ்ச்சிகள் 

பமய்நிகர் உேற்பபரருத்தம் 

உேவேக் கச்சிதமரக வைத்துபகரள்ைதற்கரக, ப ிற்சி பபற்ற ப ிற்றுைிப்பரளர்களுேன், இவணந்து 30 

நிமிே டநர இேைச பமய்நிகர் உேற்ப ிற்சி ைகுப்புகளில் டசர குடி ிருப்புைரசிகள் 

அவழக்கப்படுகின்றனர். 

55+ ப ிற்சிப் பட்ேவறகள். 

55 ை துக்கும் கூடுதேரன ப்ரரம்ப்ட்ேன் நகர ைரசிகள் தங்கள் வீட்டின் சவுகரி த்தில் இருந்தபடிட  

இேைச பமய்நிகர் ப ிற்சிப் பட்ேவறகளுக்கு பதிவு பசய்து பகரள்ளேரம். பங்டகற்பரளர்கள் 

பரதுகரப்பரன கட்ேவமக்கப்பட்ே இேத்தில் இருந்தபடிட  ஆன்வேனின் இவணந்து புதி  நட்புக்கவள 

ஏற்படுத்திக்பகரள்ளேரம் மற்றும் சமூகத்தினருேன் பழகேரம் .. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid-19.ontario.ca%2Fzones-and-restrictions&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C91f87efe774a4667f96208d9166e9804%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637565486530956734%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ogmbN1bciXU%2Bub5w6nNsh8Jr270PtL7WoJeFHQXDKyA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnews.ontario.ca%2Fen%2Frelease%2F1000124%2Fontario-extending-stay-at-home-order-until-june-2&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C91f87efe774a4667f96208d9166e9804%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637565486530966730%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=xAObYynEF8SklRv6xM5a%2Fctt43sQHoV2mXwSG4xk7QU%3D&reserved=0
http://www.brampton.ca/skiptheline


 

 

அவனைவரயும் உள் டசர்க்கும் ைவக ிேரன பமய்நிகர் பச ல்பரடுகள் மற்றும் ப ிற்சிப் பட்ேவறகள் 

இந்த பதரேரரனது, இ ேரவம பகரண்ே, ைிதிைிேக்கரன பங்டகற்பரளர்கள் பச ல்பரடுகளில் டசர்ந்து, 

புதி  ஏதரைது ைிஷ த்வதக் கற்றுக்பகரண்டு, சகரக்களுேன் நீடித்த நட்வப ைளர்க்க மிகப்பபரி  

ைரய்ப்பரகும். 

பமய்நிகர் நிகழ்ச்சிகள் ைழங்குதல்,  மற்றும் அைற்றுக்கு பதிவு பசய்ைது எப்படி என்பது உள்ளிட்ே டமலும் 

தகைல்கவள இங்கு கரணேரம்: . 

வீட்டில் பபரழுதுடபரக்கு 

சு மரக ைழிக்கரட்டிக்பகரள்ளும்படி ரன கவேகள் மற்றும் வகைிவனப்பபரருட்கவளச் பசய்தல் பற்றி  

ப ிற்சி ைகுப்புகள் ஆகி ைற்வற கற்றுக்பகரண்டு வீட்டிடேட  பச லூக்கமரக இருக்கவும்: இந்த 

ப ிற்சிகள் 24/7 என்ற முவற ில் கிவேக்கின்றன! கரகிதங்களில் உருைம்/ைடிைம் பசய்தல் எப்படி என 

கற்றுக்பகரள்ளுங்கள்; உங்கள் வகப ழுத்வத டமம்படுத்த ப ிற்சி பசய்யுங்கள்  அைற்றுக்கரன பே 

தரப்பட்ே ைவககவள பதரிந்து பகரள்ள  இங்கு அணுகவும், இவை ப்ரரம்ப்ட்ேன் ரிக்ரிப ஷன் 

அவமப்பினரல் பரசத்துேன் பசய் ப்பட்ேவை ரகும். 

முகத்திவரகள் அணிைதன் கட்ேர ம் 

முகத்திவரகள் அணிதல் கட்ேர ம் எனும் உப சட்ேத்தின் கீழரக, ப்ரரம்ப்ட்ேன் நகரின் அவனத்து 

கட்டிேங்களின் உட்புறங்களிலும் மருத்துைம் அல்ேரத முகக் கைசங்கள் அல்ேது முகத்திவரகவள 

அணிைது அைசி மரகும். பபரது நிறுைன அவமப்புக்கள் மற்றும் பதரழில் அவமப்புக்கள்  ரவும் தங்கள் 

உள்புற பணி ிேங்களில் முகக் கைசங்கள் அல்ேது முகத்திவரகவள அணிைவத கட்ேர ப்படுத்துைவத 

உறுதி பசய்  டைண்டும். 

 

இந்த உபசட்ேமரனது, மருத்துை கரரணங்களுக்கரக முகத்திவர அல்ேது முகக் கைசம் அணி  முடி ரத 

இந்த சிே தனி நபர்கள் உள்ளிட்ேைர்களுக்கு ைிேக்கு அளிக்கிறது; இரண்டுக்கும் குவறைரன ை துவே  

குழந்வதகள்; அைசர ஆவணகளின் கீழரக ைிவள ரட்டு பச ல்பரடுகளில் ஈடுபடுபைர்கள். டமலும் 

தகைல்களுக்கு இங்கு ைருவக புரி வும்.: www.brampton.ca/masks. 

டமலும் தகைல்களுக்கரகவும், டசவை பபறும் டைண்டுடகரள்களுக்கரகவும், குடி ிருப்புைரசிகள் மற்றும் 

பதரழில் அவமப்புகள்  311 என்ற எண்வண அவழக்கேரம், visit www.311brampton.ca க்கு ைருவக 

தரேரம் அல்ேது 311 பமரவபல் பச லிவ  உபட ரகிக்கேரம். 

தடுப்பூசிகள் 

18 ை துக்கு  டமற்பட்ே அவனைரும் டகரைிட்-19  தடுப்பூசி பசலுத்திக்பகரள்ைதற்கரன முன்பதிவு பசய்து 

பகரள்ள தகுதி பபறுகிறரர்கள். டகரைிட்-19 தடுப்பூசி பசலுத்திக்பகரள்ளுதல் பற்றி  மிக சமீபத்தி  

தகைல்கள் மற்றும் பதிவு பசய்துபகரள்ைதற்கரன தகைல்களுக்கு, மகரணத்தின் இந்த ைவேப்பக்கத்திற்கு 

ைருவக புரி வும்:  தடுப்பூசி ைவேப்பக்கம். 

https://www.brampton.ca/EN/Residents/Recreation/Programs-Activities/Pages/At-Home-Adventures-with-Arts-Crafts.aspx
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
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid-19.ontario.ca%2Fbook-vaccine%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C91f87efe774a4667f96208d9166e9804%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637565486530976723%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=FsbkToCJ1GQ9Gf1fzxYrvzyvkW1Rb34AJ%2FgNDdMbQew%3D&reserved=0


 

 

லின்குகள் 

 

இவை பற்றி டமலும் பதரிந்து பகரள்ளவும்: 

• ப்ரரம்ப்ட்ேன் நகர டகரைிட்-19 நிகழ்ச்சி அவமப்பு மற்றும் டசவைகள் பற்றி  புது தகைல்கள் (City 

of Brampton COVID-19 programming and service updates) 

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

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

• டகரைிட்-19 அவே ரளங்கள் (COVID-19 Symptoms) 

• ப்ரரம்ப்ட்ேன் நகரில் டசரதித்துக் பகரள்ளுதல் (Testing in Brampton) 

• தனக்குத்தரடன எப்படி தனிவமப்படுத்திக் பகரள்ளுதல் (How to self-isolate) 

• டகரைிட்-19 பதரற்று பரைல் சம த்தில் பதரழிேகங்கள் மற்றும் பணி ிேங்கவள பரதுகரப்பரக 

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

• பீல் பிரரந்தி த்தில் டகரைிட்-19 பதரற்று டநர ரளிகள் (Cases of COVID-19 in Peel) 
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ஊேகத் பதரேர்பு 

டமரனிக்கர துக்கல் 

ஒருங்கிவணப்பரளர், ஊேகம் & சமூக ஈடுபரடு 

யுக்திரீதி ரன தகைல் பதரேர்பு  

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

