
 

 
 

 

 

 

மாகாண திட்ட வரைபடத்தின்படி,  ஜூன் 30 ஆம் தததி  நகரை மீண்டும் 

திறப்பதற்காக,  தனது இைண்டாவது அடிரை பாதுகாப்பாக எடுத்து ரவக்க 

ப்ைாம்ப்ட்டன் நகைம் தைாைாகிறது   

  

ப்ைாம்ப்ட்டன், ON (ஜூன் 24, 2021) – ஒன்ட்தடாிதைா அைசின் பபாது அறிவிப்பிரனத் பதாடர்ந்து, 

ஜூன் 30 ஆம் தததி, புதன்கிழரம முன்விடிைல் காரை 12.01 க்கு  ப்ைாம்ப்ட்டன் நகரை  மீண்டும் 

திறப்பதற்காக  மாகாணத்தின் திட்ட வரைபடத்தின்படி இைண்டாவது அடிரை பாதுகாப்பாக நகை 

நிர்வாகம் இன்ரறை தினம் எடுத்து ரவக்க தைாைாகிறது.  இந்த நடவடிக்ரகைானது திட்டமிட்டதற்கு 

இைண்டு நாள் முன்னதம வைவிருக்கிறது;  இதற்காக பபாது மக்களின் சுகாதாைத்தில் பதாடர்ச்சிைாக 

தமம்பாட்டிரன சுட்டிக்காட்டும் புள்ளிவிவைங்கள் மற்றும் உள்ளூர் பபாது சுகாதாை  பிாிவுகள், சுகாதாைப் 

பைாமாிப்பு கூட்டாளிகள், நகைாட்சிகள் ஆகிதைாருடன் இரணந்து தமற்பகாண்ட தடுப்பூசி பசலுத்தும் 

பணிகள் மற்றும் நமது சமூகத்தினாின் அர்ப்பணிப்பு ஆகிை எல்ைா தைப்புகளுக்கும் நன்றி கூற தவண்டும். 

 

ஜூன் 30 தததிப்படி, நகைத்ரத மீண்டும் திறப்பதற்கான  மாகாணத்தின் திட்ட வரைபடத்தின் 

இைண்டாவது படிைின் கீழாக  பின்வரும் விதிமுரறகள் மற்றும் தமல்நடவடிக்ரககள் அமலுக்கு வரும்: 

• திறந்தபவளி சமூகக் கூட்டங்கள்  மற்றும் ஏற்பாடு பசய்ைப்படும் பபாது நிகழ்ச்சிகளில் 25 

நபர்களுக்குள்ளாக மட்டுதம இருக்கைாம்  

• கட்டிடங்களுக்குள்ளான சமூகக் கூட்டங்கள்  மற்றும் ஏற்பாடு பசய்ைப்படும் பபாது நிகழ்ச்சிகளில் 

5 நபர்களுக்குள்ளாக மட்டுதம இருக்கைாம்  

• திறந்தபவளிைில் சாப்பிடுவதற்கான இடங்களில் ஒரு தமரஜக்கு  6 நபர்களுக்குள்ளாக மட்டுதம 

இருக்கைாம் 

• அத்திைாவசிை சில்ைரற விற்பரன  இடங்களில் அதன் பகாள் திறனில் 50 சதவீதம் தபர் மட்டுதம 

இருக்கைாம் 

• அத்திைாவசிைம் இல்ைாத சில்ைரற விற்பரன  இடங்களில் அதன் பகாள் திறனில் 25 சவீதம் தபர் 

மட்டுதம இருக்கைாம் 

• கட்டிடங்களுக்குள்ளாக மிகப்பபாிை மத தசரவகள், திருமணம் மற்றும் இறுதிக் காாிைங்கள் 

உள்ளிட்ட சடங்குகள் அல்ைது சம்பிைதாைங்களில் 25 சதவீதம் தபர் மட்டுதமயும், திறந்தபவளிைில் 

கூடுபவர்களின் எண்ணிக்ரக 2 மீட்டர் சமூக இரடபவளி விடும் வரகைில் கட்டுப்படுத்திை 

அளவிைான தபர்கள் மட்டுதமயும்  கூடைாம். 

• இைவு முழுக்கவுமான முகாம்கள் 

• தனி நபர் பைாமாிப்பு தசரவகளில் அதன் பகாள்திறனில் 25 சதவீதம் தபர், அதிகபட்சமாக 5 தபர் 

இருக்கைாம்; என்தனைமும் முகக் கவசம் அணிந்தபடி இருப்பதும் முன்பதிவு பசய்வது அவசிைம் 

• திறந்த பவளி கூட்டம் மற்றும் நிகழ்ச்சிகளுக்கான இடத்தில் 25 சதவீதம் தபர் மட்டுதம கூடைாம்; 

கட்டிடங்களுக்கு உள்ளாக  கூட்டம் மற்றும் நிகழ்ச்சிகள் நட்த்த அனுமதிைில்ரை 

• திறந்த பவளி தகளிக்ரக மற்றும் தண்ணீர் பூங்காக்களில் 25 சதவீதம் தபர் மட்டுதம கூடைாம் 



 

 

• திறந்த பவளி  உடற்பைிற்சி வகுப்புகளில் 3 மீட்டர் இரடபவளி விடும் பட்சத்தில்  அரவ 

அனுமதிக்கப்படுகின்றன 

• திறந்தபவளி விரளைாட்டுக்கள், பதாடுதல் இல்ைாமல் அல்ைது பதாடுதரைத் தவிர்க்கும்படிைான  

திருத்தங்கள் பகாண்டிருப்பின் சிை கட்டுப்பாடுகளுடன் அனுமதி உண்டு 

• திறந்த பவளி விரளைாட்டு லீக்-கள், ஆட்டங்கள் மற்றும் நிகழ்ச்சிகள் 25 சதவீதம் தபருக்கு 

மட்டுதம  என கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன 

• உள்ளைங்க விரளைாட்டு லீக்-கள், ஆட்டங்கள் மற்றும் நிகழ்ச்சிகள் னுமதிைில்ரை; இதில் பதாழில் 

ாீதிைான வீைர்கள்/குழுக்கள்/பகல் முகாம்களுக்கு விதிவிைக்கு உண்டு 

• திறந்தபவளி திரைைைங்குகள், நிகழ்த்து கரைகள், தநைடி இரச நிகழ்ச்சிகள் 25 சதவீதம் நபர்கள் 

இருக்கும் அளவுக்கு கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றனர். 

மீண்டும் திறப்பதற்காக  மாகாண திட்ட வரைபடம் என்பது, பபாது மக்களின் சுகாதாைத்தில் முக்கிை 

தமம்பாடுகள், பபாது சுகாதாைத்திற்கான தற்தபாரதை நிரைரை சுட்டிக்காட்டும் புள்ளிவிவைங்கள் மற்றும் 

மாகாணம் முழுவதிலுமாக தமற்பகாண்ட தடுப்பூசி பசலுத்திை விகிதம் ஆகிைவற்றின் அடிப்பரடைில் 

பபாது மக்கள் சுகாதாை நடவடிக்ரககரள படிப்படிைாக அகற்றி மாகாணத்ரத எச்சாிக்ரகயுடன்  மீண்டும் 

திறப்பதற்கான  3 நிரை திட்டமாகும்.  

 

மாகாணத்தின் பத்திாிக்ரகச் பசய்தி பவளியீட்ரட   இங்கு காணவும். 

  

நகாின் தசரவகள் மற்றும் வசதிைரமப்புக்கள் 

நகாின் திறந்தபவளி பபாழுதுதபாக்கு வசதிகள் 

நகைத்ரத மீண்டும் திறப்பதற்கான இைண்டாம் நிரைைின்தபாது கிரடக்கவிருக்கும் பவளிப்புற 

பபாழுதுதபாக்கு வசதிகளில், தகால்ஃப் ரமதானங்கள் மற்றும் ஓட்டுநர் பைிற்சி பவளிகள், கால்பந்து 

மற்றும் பிற விரளைாட்டுக் களங்கள், தபஸ்பால் டைமண்டுகள் மற்றும் தபட்டிங் 

பசய்வதற்கானகூண்டுகள், படன்னிஸ் மற்றும் கூரடப்பந்தாட்ட ரமதானங்கள், புல்பவளி பந்துவீச்சு 

மற்றும் தபாக்தக (bocce), பிஎம்எக்ஸ் (BMX ) மற்றும் ஸ்தகட் பூங்காக்கள் மற்றும் அரளந்து 

திாிவதற்கான குளங்கள் மற்றும் ஸ்பிளாஷ் தபட்கள் ஆகிைரவ அடங்கும். புபைாஃபபஸ்ஸர்’ஸ் தைக் பீச் 

மற்றும் எல்தடாைதடா பார்க் திறந்தபவளி நீச்சல் குளம் ஆகிைரவ  ஜூன் 30 ஆம் தததி வாக்கில்  

வானிரை மற்றும் நீர் நிரைரமகள் அனுமதிக்கின்ற பட்சத்தில், மீண்டும் திறக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 

 

மீண்டும் திறக்கும் காை அட்டவரண மற்றும் குறிப்பிட்ட நகை வசதிகளுக்கான தகாவிட்-19 சுகாதாை 

மற்றும் பாதுகாப்பு வைம்பு அளரவகள் பதாடர்பான விபைங்கரள  அறிை வருரக 

தைவும்: www.brampton.ca/summerfun. 

 

ஸ்ப்ளாஷ் தபட்கள் மற்றும் தவடிங் (Wading) குளங்கள்  

நகாின் ஸ்ப்ைாஷ் தபட்கள் தினமும் காரை 10 மணி முதல் இைவு 9 மணி வரை திறந்திருக்கும்.  ஜூன் 26 

ஆம் தததி காரை 10 மணி முதல் இைவு 8 மணி வரை வானிரை அனுமதிக்கும் பட்சத்தில் தினசாி 

வருரகக்காக சிங்க்வாகவ்ஸி பார்க் இல் உள்ள தவடிங் பூல் திறக்கப்படும். உடல் ாீதிைான சமூக விைகல் 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnews.ontario.ca%2Fen%2Frelease%2F1000399%2Fontario-moving-to-step-two-of-roadmap-to-reopen-on-june-30&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cd22d4810e0b34564a38608d937699026%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637601748807473992%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=T2XvrIzcDYNPNk51VvnorT9Ak8A39dK%2BhAAhKthtg7M%3D&reserved=0
http://www.brampton.ca/summerfun


 

 
 

 

 

அவசிைம் மற்றும் குடிைிருப்புவாசிகள் கைந்துபகாள்வதற்கு முன் COVID-19 அறிகுறிகளுக்கு சுை மதிப்பீடு 

பசய்து பகாள்ளுமாறு தகட்டுக்பகாள்ளப்படுகிறார்கள். ஸ்பிளாஷ் தபட் மற்றும் தவடிங் பூல் 

இருப்பிடங்கள் மற்றும் பசைல்படும் தநைங்களின் பட்டிைல்  இங்தக  இங்தக கிரடக்கிறது. 

 

தகாரடப்பருவ முகாம்கள் 

தநாில் கைந்துபகாள்ளும் முகாம்கள் 

குழந்ரதகள் மற்றும் இரளஞர்களுக்கான தநாில் கைந்துபகாள்ளும் தகாரடப்பருவ முகாம்கள் ஜூரை 5 

முதல் பதாடங்குகின்றன. பதிவுகள் இன்னமும் ஆன்ரைனில் www.brampton.ca/reccamps இல் 

பசய்ைப்படுகிறது. முகாம்களில் விரளைாட்டு, ஆட்டங்கள், ரகவிரனகள் மற்றும் பை நடவடிக்ரககள், 

திங்கள் முதல் பவள்ளி வரை காரை 8:45 மணி முதல் மாரை 5:15 மணி வரை  இருக்கும். ஆகஸ்ட் 2 இல் 

துவங்கும் வாைமானது பபாது விடுமுரற காைணமாக குறுகிை வாைமாக இைங்கும். கட்டணங்கள் 

மாறுபடும். பதிவு பசய்ை 311 ஐ அரழக்கவும் அல்ைது www.brampton.ca/reccamps  க்கு வருரக தைவும். 

 

பமய்நிகர் முகாம்கள் 

பமய்நிகர் முகாம்கள் என்பரவ, அதில் பங்தகற்கின்ற 4 முதல் 6 மற்றும் 6 முதல் 10 வைது 

வரைைிைானவர்களுக்கு புதிை நட்ரப வளர்ப்பதற்கும், சமூக திறன்கரள அதிகாிப்பதற்கும், தங்கள் 

சகாக்கள் மற்றும் குடும்பத்தினருடன் நிகழ்தநைத்தில் பமய்நிகைாகத் பதாடர்பு பகாள்ளும்தபாது தங்கள் 

பசாந்த தவகத்தில் உற்சாகமான திட்டங்களில் பங்கு பபறவும் வாய்ப்பளிக்கின்றன. அரனவரையும் உள் 

தசர்க்கும் பமய்நிகர் முகாம்கள் 6 முதல் 13 வைது மற்றும் 14 முதல் 20 வைது வரைைிைான 

பங்தகற்பாளர்களுக்கும் கூட கிரடக்கிறது. அரனத்து திட்டங்களும் பவப்எக்ஸ் (WebEx) தளத்ரதப் 

பைன்படுத்தி பைிற்சி பபற்ற சிட்டி ஆஃப் பிைாம்ப்டன் பைிற்றுநர்களால் வழிகாட்டுதல் பசய்ைப்படும். 

பதிவுகரள www.brampton.ca/recathome  இல் பசய்துபகாள்ளைாம். 

 

தடுப்பூசி பசலுத்திக்பகாள்ளுதல் 

 

பீல் நகாில் வசிக்கின்ற, பணிபுாிகின்ற, அல்ைது 12 அல்ைது அதற்கு தமற்பட்ட வைதுரடை எவரும் தங்கள் 

முதல் மருந்தளவுக்கான முன்பதிவு பசய்து பகாள்ளைாம். 

முதல் மற்றும் இைண்டாவது மருந்தளவுகளுக்கு இரடைிைான காை இரடபவளிைானது, 18 வைது மற்றும் 

அதற்கு தமற்பட்டவர்களுக்கு குரறந்தது 28 நாட்களாகவும், 12 முதல் 17 வைதுரடை இரளஞர்களுக்கு 

குரறந்தது 8 வாைங்களாகவும் இருக்க தவண்டும். 

ஜூன் 27 தததிப்படி, 12 முதல் 17 வைதுரடை இரளஞர்கள் தங்கள் இைண்டாவது மருந்தளவுக்காக 

முன்பதிவு பசய்ைைாம் அல்ைது மறுதததி அரமத்துபகாள்ளைாம் 

COVID-19 தடுப்பூசிகள் குறித்த மிகவும் புதுப்பித்த தகவல்களுக்கு, மாகாணத்தின் தடுப்பூசி முரனைத்ரத 

பார்ரவைிடவும். 

https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Programs-Activities/Pages/Spray-Pads-and-Wading-Pools.aspx
http://www.brampton.ca/reccamps
http://www.brampton.ca/reccamps
http://www.brampton.ca/recathome
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid-19.ontario.ca%2Fcovid-19-vaccines-ontario&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cd22d4810e0b34564a38608d937699026%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637601748807483987%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=h1K8aqWBLG8baybwbPwJd0kGN%2B3cofIh5yu7W3rRtcU%3D&reserved=0


 

 

 

லின்குகள்  

• ப்ைாம்ப்ட்டன் நகை தகாவிட்-19 நிகழ்ச்சி நிைல் அரமத்தல் மற்றும் தசரவ பற்றிைபுது தகவல்கள் 

(City of Brampton COVID-19 programming and service updates) 

• ப்ைாம்ப்ட்டன் நகைம் – என்னபவல்ைாம் திறந்திருக்கிறது, என்னபவல்ைாம் மூடிைிருக்கிறது ( City of 

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

• தகாவிட் -19 அறிகுறிகள் (COVID-19 symptoms) 

• தகாவிட்-19 தடுப்பூசி (COVID-19 vaccine_ 

• ப்ைாம்ப்ட்டன் நகாில் தசாதரன பசய்துபகாள்ளுதல் (Testing in Brampton) 

• சுைமாக தனிரமப்படுத்திக் பகாள்வது எப்படி (How to self-isolate) 

• தகாவிட்-19 இன் தபாது வணிக இடங்கள் பற்றும் பணிைிடங்கரள பாதுகாப்பாக ரவத்தல் 

(Keeping businesses and workplaces safe during COVID-19) 

• பீல் பிைாந்திைத்தில் தகாவிட்-19 (Cases of COVID-19 in Peel)  
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ஊடக பதாடர்பு 

தமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிரணப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாை 

ஈடுபாடு 

யுக்தி ாீதிைான தகவல் பதாடர்பு  

ப்ைாம்ப்ட்டன் நகைம் 

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%7Cd22d4810e0b34564a38608d937699026%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637601748807493979%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2BJkbSPqZsdjaAkX0BMMqAKAbg6DWFzKZV4mRgdSAyXA%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%7Cd22d4810e0b34564a38608d937699026%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637601748807493979%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2BJkbSPqZsdjaAkX0BMMqAKAbg6DWFzKZV4mRgdSAyXA%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%7Cd22d4810e0b34564a38608d937699026%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637601748807493979%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=BiNH6b3%2BbhfTYWMLu4CysnpYyCoaA50FPaNREl3lGH4%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%7Cd22d4810e0b34564a38608d937699026%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637601748807493979%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=BiNH6b3%2BbhfTYWMLu4CysnpYyCoaA50FPaNREl3lGH4%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%7Cd22d4810e0b34564a38608d937699026%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637601748807503971%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=y%2BQWCshLlNjSM18G8T3TWjMJ%2BLHpk7ytrJX5I6Xnq%2FA%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%7Cd22d4810e0b34564a38608d937699026%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637601748807503971%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=y%2BQWCshLlNjSM18G8T3TWjMJ%2BLHpk7ytrJX5I6Xnq%2FA%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%7Cd22d4810e0b34564a38608d937699026%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637601748807503971%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=qJVEEIuHsJa6fIyeWra12%2BvilYMMQx670GuNAnb0%2BH4%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%7Cd22d4810e0b34564a38608d937699026%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637601748807503971%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=qJVEEIuHsJa6fIyeWra12%2BvilYMMQx670GuNAnb0%2BH4%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%7Cd22d4810e0b34564a38608d937699026%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637601748807513968%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=r55fcXJBlFKpYQUUhUKgtBaX0Sj8jCuAN0SF1I5ax0w%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%7Cd22d4810e0b34564a38608d937699026%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637601748807513968%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=r55fcXJBlFKpYQUUhUKgtBaX0Sj8jCuAN0SF1I5ax0w%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%7Cd22d4810e0b34564a38608d937699026%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637601748807513968%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=r55fcXJBlFKpYQUUhUKgtBaX0Sj8jCuAN0SF1I5ax0w%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%7Cd22d4810e0b34564a38608d937699026%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637601748807513968%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=LNs1s6ups3tGkDkftO45knHKE%2BjdwkeScS97%2FIIOxpA%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%7Cd22d4810e0b34564a38608d937699026%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637601748807513968%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=LNs1s6ups3tGkDkftO45knHKE%2BjdwkeScS97%2FIIOxpA%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

