
 

 

 

ஜூலை 16 ஆம் தேேியன்று நகரத்லே மீண்டும் ேிறப்பேற்கான மாகாண 

அரசாங்க ேிட்ட வலரபடத்ேின்படி மூன்றாவது அடியிலன பாதுகாப்பாக 

எடுத்துலவக்க ப்ராப்ட்டன் நகரம்  ேயாராகிறது  

  

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஜூலை 9, 2021) – ஒன்ட்தடாிதயா அரசாங்கத்ேின் பபாது அறிவிப்பிலனத் 

போடர்ந்து, ஜூலை 16 ஆம் நாள், பவள்ளிக்கிழலம அேிகாலை 12:01 மணிக்கு  நகரத்லே மீண்டும் 

ேிறப்பேற்கான மாகாண அரசாங்க ேிட்ட வலரபடத்ேின்படி மூன்றாவது அடியிலனப் பாதுகாப்பாக 

எடுத்து லவக்க  ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் ேயாராகி வருகிறது. இந்ே நடவடிக்லக எடுக்க உேவியலமக்காக 

நமது சமுோயத்ேினர், மற்றும் ஒன்ட்தடாிதயா மாகாண சுகாோரப் பராமாிப்பில் இருந்து ஒத்துலழப்பு ேந்ே 

அலனவருக்கும் நன்றி உாித்ோகட்டும். ஜூலை 8, 2021 நிைவரப்படி, 12 மற்றும் அேற்கு தமற்பட்ட 

வயதுலடய 77 சேவீேத்ேிற்கும் தமற்பட்ட மக்கள் ேங்களுக்கான தகாவிட்-19 ேடுப்பூசியின் முேைாவது 

மருந்ேளவிலனப் பசலுத்ேிக்பகாண்டனர் மற்றும் 50சேவீேத்ேிற்கும் தமற்பட்ட மக்கள் ேங்களின் 

இரண்டாவது மருந்ேளவிலன பசலுத்ேிக்பகாண்டனர். மாகாணம் முழுக்கவுமாக 16.6 மில்லியனுக்கும் 

அேிகமான தகாவிட்-19 ேடுப்பூசி மருந்ேளவுகள் பசலுத்ேப்பட்டுவிட்டன. 

ஜூலை 16 தேேிப்படி,  12:01 மணிக்கு  நகரத்லே மீண்டும் ேிறப்பேற்கான மாகாண அரசாங்க ேிட்ட 

வலரபடத்ேின் மூன்றாவது அடிலய எடுத்து லவக்க, பின்வரும் விேிமுலறகள் மற்றும் 

தமல்நடவடிக்லககள் அமலில் இருக்கும்: 

• ேிறந்ேபவளி சமூகக் கூட்டங்கள்,  மற்றும் ஏற்பாடு பசய்யப்படும் பபாது நிகழ்ச்சிகளில், 100 

நபர்களுக்குள்ளாக மட்டுதம இருக்கைாம்  

• கட்டிடங்களுக்குள்ளான சமூகக் கூட்டங்கள்  மற்றும் ஏற்பாடு பசய்யப்படும் பபாது நிகழ்ச்சிகளில் 

25 நபர்களுக்குள்ளாக மட்டுதம இருக்கைாம்  

• கட்டிடங்களுக்குள்ளாக  மே தசலவகள், ேிருமணம் மற்றும் இறுேிக் காாியங்கள் உள்ளிட்ட 

சடங்குகள் அல்ைது சம்பிரோயங்களில்  சமூக இலடபவளி விடும் வலகயில் 

அனுமேிக்கப்படுகிறது. 

• கட்டிடங்களுக்கு உள்ளாக சாப்பிடுவேற்கான இடங்களில் கூடும் நபர்களின் என்ணிக்லகயில் 

வரம்பு ஏதுமில்ைாமல் தமலஜகளில் சமூக இலடபவளி விடும் வலகயில் அமர்ந்து சாப்பிடைாம்; 

இேர கட்டுப்பாடுகள் அமலில் இருந்துவரும்; 

• உள்ளரங்க விலளயாட்டு மற்றும் பபாழுதுதபாக்கு வசேிகள் அவற்றின் 50 சேவீே பகாள்ேிறன்  

அளவுக்கு எனும் பட்சத்ேில் ேிறக்கைாம். உள்ளரங்க பார்லவயாளர்களுக்கான அரங்கில் 

வழக்கமான பகாள்ேிறனில் 50 சேவீேம் அல்ைது  1,000 தபர் இேில் எது குலறதவா அந்ே 

எண்ணிக்லகயிைான பார்லவயாளர்கள் மட்டுதம இருக்கைாம். ேிறந்ேபவளி அரங்குகளில் அேன் 

பகாள்ளளவில் 75 சேவீேம் அல்ைது  15,000 தபர் இேில் எது குலறதவா அந்ே 

எண்ணிக்லகயிைான பார்லவயாளர்கள் மட்டுதம இருக்கைாம்; 
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• உள்ளரங்க கூட்டங்கள்  மற்றும் நிகழ்ச்சிகளுக்கு  உடல் ாீேியான சமூக இலடபவளி விடுேல் 

மற்றும் பிற கட்டுப்பாடுகளுடன் பசயல்பட அனுமேிக்கப்படுகின்றன மற்றும் பகாள்ேிறனில் 50 

சேவிகிேம் அல்ைது 1,000 தபருக்கு மிகாமல் இருக்க தவண்டும், (இேில் எது குலறதவா அது); 

• அத்ேியாவசிய மற்றும் அத்ேியாவசியம் அல்ைாே  சில்ைலற கலடகளில் இரண்டு மீட்டர் 

உடல்ாீேியான தூரத்லே பராமாிக்கக்கூடிய நபர்களின் எண்ணிக்லகயுடன், வரம்பு பகாண்ட 

விற்பலன ; 

• முகக் கவசத்லே அகற்ற தவண்டிய தேலவ பகாண்ட தசலவகள் உள்ளிட்ட ேனிநபர் பராமாிப்பு 

தசலவகள், இரண்டு மீட்டர் தூரத்லே பராமாிக்கக்கூடிய எண்ணிக்லக பகாண்ட நபர்களுடன் 

பசயல்படைாம்; 

• அருங்காட்சியகங்கள், ஓவியக் காட்சியகங்கள், வரைாற்று ேளங்கள், மீன்காட்சி சாலைகள், 

உயிாியல் பூங்காக்கள், அலமவிடம் காட்டுவேற்கான அலடயாள கட்டிடங்கள், ோவரவியல் 

பூங்காக்கள், அறிவியல் லமயங்கள், சூோட்ட விடுேிகள் / பிங்தகா அரங்குகள், பபாழுதுதபாக்கு 

பூங்காக்கள், கண்காட்சிகள் மற்றும் கிராமப்புற கண்காட்சிகள், ேிருவிழாக்கள் ஆகியவற்றில் 

ேிறந்ே பவளியில் 75 சேவீே தபர்களுடனும் மற்றும் கட்டிடங்களுக்கு உள்ளாக 50 சேவீேத்ேிற்கு 

மிகாமல்  பார்லவயாளர்கலள அனுமேிக்கைாம். 

• இலசக்கச்தசாி அரங்குகள், ேிலரயரங்குகள், நாடக பகாட்டலககள் இவ்வாறு பசயல்படைாம்: 

o கட்டிடங்களுக்கு உள்ளாக வழக்கமான பகாள்ேிறனில் 50 சேவீேம் தபர் அல்ைது  1,000 

தபர் வலரயிைான, (இேில் எது குலறதவா அந்ே) எண்ணிக்லக பகாண்ட நபர்கள் 

உட்காரைாம் 

o ேிறந்ே பவளிகளில் இருக்லககள் இல்ைாே இடங்களில் 75 சேவீேம் அல்ைது  5,000 தபர் 

(இேில் எது குலறதவா அந்ே) எண்ணிக்லக பகாண்ட நபர்கள் இருக்கைாம்; நிலைத்ே 

இருக்லககள் பகாண்ட இடங்களில் 75 சேவீேம் தபர் அல்ைது அேிகபட்சமாக 15,000 தபர் 

(இேில் எது குலறதவா அந்ே) எண்ணிக்லக பகாண்ட நபர்கள் இருக்கைாம். 

• நிைபுைன் வலக ேிறந்ேபவளி அகங்கள் அற்றின் பகாள்ேிறனில் இரண்டு மீட்டர் தூரத்லே 

பராமாிக்கக்கூடிய எண்ணிக்லக பகாண்ட நபர்களுடன் பசயல்படைாம்; மற்றும் 

• இரவுதநர பார்கள் மற்றும் பரஸ்ட்தடா பார்கள் உள்ளிட்ட உணவு மற்றும் பானங்கள் பாிமாறும் 

இடங்களில் அவற்றின் பகாள்ேிறனில் 25 சேவீேம் தபர் அல்ைது அேிகபட்சமாக 250 தபர் (இேில் 

எது குலறதவா அந்ே) எண்ணிக்லக பகாண்ட நபர்கள் இருக்கைாம். 

இந்ே மூன்றாம் படி காைம் முழுவேிலுமாக, கட்டிடங்களுக்கு உள்ளாக முகக் கவசம் அணிேலும் சமூக 

விைகலைப் தபணுேலும் அமலில் இருந்துவரும். கனடா நாட்டு பபாது சுகாோர ஏஜன்ஸியின் ேனி நபர் 

பபாது சுகாோர நடவடிக்லகக்கான ஆதைாசலனக்கு இலசவாக இது அமைாகிறது. ேிறந்ேபவளிகளிலும் 

கூட சிை இடங்களில் முகக் கவசம் அணிேல் தேலவயாகும். 



 

 

இந்ே ேிட்ட வலரபடத்ேின் மூன்றாம் கட்டத்ேில் குலறந்ேபட்சம் 21 நாட்களுக்கு மாகாணம்  இருந்துவரும்; 

அோவது  12 வயது மற்றும் அேற்கு தமற்பட்ட வயதுலடய ேகுேியுள்ள மக்களில் 80 சேவீேம் தபர் 

தகாவிட் -19 ேடுப்பூசியின் முேைாவது மருந்ேளவிலனப் பபற்றிருக்க தவண்டும், 75 சேவீேம் தபர் 

இரண்டாவது மருந்ேளவினப்  பபற்றிருக்க தவண்டும் மற்றும் பபாதுமக்கள் கூடுமிடங்களில் தவலை 

பசய்பவர்களில் 70 சேவீேம் தபர் ேடுப்பூசியின் இரண்டு தடாஸ்-கலளயும் பசலுத்ேிக்பகாண்டிருந்ேிருக்க 

தவண்டும்.  இேர பபாது மக்கள் சுகாோரம் மற்றும் சுகாோரப் பராமாிப்பு பற்றி எடுத்துலரக்கும் 

புள்ளிவிபரங்கள், ஏற்ற இறக்கம் இல்ைாமல் நிலையாக இருப்பலேச் சுட்டிக்காட்ட  தவண்டும்.    

இலவயலனத்தும் நிலறதவறுகின்றன எனும் பட்சத்ேில்,இந்ே கட்டிடங்களுக்கு உட்புற மற்றும் 

ேிறந்ேபவளி அலமப்புகளுக்கான பகாள்ேிறன் வரம்புகள் மற்றும் சமூகக் கூட்டங்களுக்கான வரம்புகள் 

உள்ளிட்ட பபாது சுகாோரம் மற்றும் பணியிட பாதுகாப்பு நடவடிக்லககள் நீக்கப்படும். அவ்வப்தபாலேய 

தநாய்/போற்று கண்டறிேல்,  அலடயாளகுறிகள் பகாண்ட சுவபராட்டிகள் நடுேல் மற்றும் பாதுகாப்புத் 

ேிட்டம் தேலவப்படும் வணிகங்கள் உள்ளிட்ட பமன்லமயான நடவடிக்லககள் மட்டுதம அமலில் 

இருக்கும். 

மாகாணத்ேின் பத்ேிாிக்லக பசய்ேிக் குறிப்புகலள இங்தக படிக்கவும். 

 

நகாின் தசலவகள் மற்றும் வசேியலமப்புக்கள் 

பபாழுதுதபாக்கு லமயங்கலளத் ேிறந்துவிடுேல் 

பபாழுதுதபாக்கு லமயம் ேிறந்துவிடுேல் பற்றிய ேகவல்கள் மற்றும் நகாின் பபாழுதுதபாக்கு 

லமயங்களுக்கு பசல்வது பற்றிய  ஜூலை 12 வாரத்ேிய சமீபத்ேிய ேகவல்களுக்கு   இங்கு வருலக ேரவும். 

ட்ராப்-இன் உடற்பபாருத்ேம் பார்த்ேல், நீர்விலளயாட்டுக்கள், ஸ்தகட்டிங் மற்றும் பபாதுவான 

நிகழ்ச்சிகள் தபான்ற அலனத்து பபாழுதுதபாக்கு லமயங்களுக்கும் பசல்வேற்கான முன்பேிவு 

பசய்துபகாள்ளும் அலமப்பு  நடப்பில் இருக்கிறது. . 

நகாின் ேிறந்ேபவளி பபாழுதுதபாக்கு வசேிகள் 

நகரத்லே மீண்டும் ேிறப்பேற்கான மூன்றாம் நிலையின்தபாது கிலடக்கவிருக்கும் பவளிப்புற 

பபாழுதுதபாக்கு வசேிகளில், தகால்ஃப் லமோனங்கள் மற்றும் ஓட்டுநர் பயிற்சி பவளிகள், கால்பந்து 

மற்றும் பிற விலளயாட்டுக் களங்கள், தபஸ்பால் டயமண்டுகள் மற்றும் தபட்டிங் 

பசய்வேற்கானகூண்டுகள், படன்னிஸ் மற்றும் கூலடப்பந்ோட்ட லமோனங்கள், புல்பவளி பந்துவீச்சு 

மற்றும் தபாக்தக (bocce), பிஎம்எக்ஸ் (BMX ) மற்றும் ஸ்தகட் பூங்காக்கள் மற்றும் குழந்லேகள் அலளந்து 

ேிாிவேற்கான குளங்கள் மற்றும் ஸ்பிளாஷ் தபட்கள் ஆகியலவ அடங்கும். புபராஃபபஸ்ஸர்’ஸ் தைக் பீச் 

மற்றும் எல்தடாரதடா பார்க் ேிறந்ேபவளி நீச்சல் குளம் ஆகியலவ  வானிலை மற்றும் நீர் நிலைலமகள் 

அனுமேிக்கின்ற பட்சத்ேில், ேிறந்துவிடப்படுகின்றன. 

 

மீண்டும் ேிறக்கும் காை அட்டவலண மற்றும் குறிப்பிட்ட நகர வசேிகளுக்கான தகாவிட்-19 சுகாோர 

https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Programs-Activities/Pages/Recreation-Reopening.aspx


 

 

மற்றும் பாதுகாப்பு வரம்பு அளவுகள் போடர்பான விபரங்கலள  அறிய வருலக 

ேரவும்: www.brampton.ca/summerfun. 

பமய்நிகர் வழங்கல்கள் 

பமய்நிகர் முகாம்கள் என்பலவ, அேில் பங்தகற்கின்ற 4 முேல் 6 மற்றும் 6 முேல் 10 வயது 

வலரயிைானவர்களுக்கு புேிய நட்லப வளர்ப்பேற்கும், சமூக ேிறன்கலள அேிகாிப்பேற்கும், ேங்கள் 

சகாக்கள் மற்றும் குடும்பத்ேினருடன் நிகழ்தநரத்ேில் பமய்நிகராகத் போடர்பு பகாள்ளும்தபாது ேங்கள் 

பசாந்ே தவகத்ேில் உற்சாகமான ேிட்டங்களில் பங்கு பபறவும் வாய்ப்பளிக்கின்றன. அலனவலரயும் உள் 

தசர்க்கும் பமய்நிகர் முகாம்களில் தசருவேற்கான வாய்ப்புக்கள் 6 முேல் 13 வயது மற்றும் 14 முேல் 20 

வயது வலரயிைான இரு ேரப்பு பங்தகற்பாளர்களுக்கும் கூட கிலடக்கிறது. அலனத்து ேிட்டங்களும் 

பவப்எக்ஸ் (WebEx) ேளத்லேப் பயன்படுத்ேி, பயிற்சி பபற்ற சிட்டி ஆஃப் பிராம்ப்டன் 

பயிற்றுவிப்பாளர்களால் வழிகாட்டுேல் பசய்யப்படும். www.brampton.ca/recathome  இல் பேிவு 

பசய்துபகாள்ளைாம். 

அவரவர் வீட்டில் இருந்ேபடிதய, ப்ராம்ப்ட்டன் குடியிருப்பாளர்கள் பமய்நிகர் உடற்பயிற்சி வகுப்புகளில் 

கைந்து பகாள்ளைாம், அலவ ேீவிரத்ேன்லம பகாண்டபடியும் ஒவ்பவாருவர் விருப்பத்ேிற்தகற்றபடியான 

பைவிேமான பயிற்சி வலககலளக் பகாண்டும் உள்ளன. தேர்ச்சி பபற்ற உடற்பயிற்சி 

பயிற்றுவிப்பாளர்களுடன் இைவசமாக 30 நிமிட தநரடி உடற்பயிற்சிகளுக்காக பேிவு பசய்து 

பகாள்ளுங்கள். இேற்காக www.brampton.ca/recathome இல்  7 நாட்களுக்கு முன்தப 

பேிவுபசய்துபகாள்ளவும். 

55+ வயதுலடய பபாியவர்கள் இைவச, பரஸ்பர பசயல்பாடு பகாண்ட  ஆன்லைன் பட்டலறகளுக்கு 

பேிவு பசய்ய வரதவற்கப்படுகிறார்கள். பங்தகற்பாளர்கள் ேமது வயது பகாண்ட சகாக்கலளச் சந்ேிக்கவும், 

பழகவும், புேிய நட்லப உருவாக்கவும், ஆன்லைனில் பாதுகாப்பான மற்றும் கட்டலமக்கப்பட்ட சூழலில் 

இலணயவும் வாய்ப்பு பபறுவார்கள். பவப்எக்ஸ் (WebEx ) ேளத்லேப் பயன்படுத்ேி பயிற்சி பபற்ற  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர பயிற்றுவிப்பாளர்களால் பசயல்பாடுகள் வழிநடத்ேப்படும். இேற்காக 

www.brampton.ca/recathome இல்  பேிவுபசய்துபகாள்ளவும் . 

 ேடுப்பூசிகள் 

பீல் நகாில் வசிக்கின்ற, பணிபுாிகின்ற, அல்ைது 12 வயது அல்ைது அேற்கு தமற்பட்ட வயதுலடய எவரும் 

ேங்கள் முேல் தடாஸ்க்கான முன்பேிவு பசய்துபகாள்ளைாம். 

mRNA ேடுப்பூசி (ஃலபசர் அல்ைது மாடர்னா) பபற்ற எவரும் ேங்களது இரண்டாவது தடாஸ்-ஐ பேிவு 

பசய்து பகாள்ள ேகுேியுலடயவர்கள் ஆகிறார்கள். முேல் மற்றும் இரண்டாவது தடாஸ்-க்கு இலடயிைான 

காைம் குலறந்ேது 28 நாட்கள் இருக்க தவண்டும். 

http://www.brampton.ca/summerfun
http://www.brampton.ca/recathome
http://www.brampton.ca/recathome
http://www.brampton.ca/recathome


 

 

குலறந்ேது எட்டு வாரங்களுக்கு முன்பு அஸ்ட்ராபஜபனகாவின் முேல் தடாலஸப் பபற்ற எவரும் ேங்கள் 

இரண்டாவது தடாஸ்-க்காக முன்பேிவு பசய்துபகாள்ளைாம். மக்கள் ேங்கள் இரண்டாவது தடாஸுக்கு  

mRNA  ேடுப்பூசிலய (மாடர்னா அல்ைது ஃலபசர்) பசலுத்ேிக்பகாள்ள பாிந்துலரக்கப்படுகிறது. 

COVID-19 ேடுப்பூசிகள் குறித்ே மிக சமீபத்ேிய ேகவல்களுக்கு, மாகாணத்ேின் ேடுப்பூசி தபார்ட்டலை 

ேடுப்பூசி தபார்ட்டலைப் பார்லவயிடவும். 

 

லின்குகள்  

• ப்ராம்ப்ட்டன் நகர தகாவிட்-19 நிகழ்ச்சி நிரல் அலமத்ேல் மற்றும் தசலவ பற்றியபுது ேகவல்கள் 

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

• ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் – என்னபவல்ைாம் ேிறந்ேிருக்கிறது, என்னபவல்ைாம் மூடியிருக்கிறது ( City of 

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

• தகாவிட் -19 அறிகுறிகள் (COVID-19 symptoms) 

• தகாவிட்-19 ேடுப்பூசி (COVID-19 vaccine_ 

• ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் தசாேலன பசய்துபகாள்ளுேல் (Testing in Brampton) 

• சுயமாக ேனிலமப்படுத்ேிக் பகாள்வது எப்படி (How to self-isolate) 

• தகாவிட்-19 இன் தபாது வணிக இடங்கள் பற்றும் பணியிடங்கலள பாதுகாப்பாக லவத்ேல் 

(Keeping businesses and workplaces safe during COVID-19) 

• பீல் பிராந்ேியத்ேில் தகாவிட்-19 (Cases of COVID-19 in Peel)  
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ஊடக போடர்பு 

தமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிலணப்பாளர், ஊடகம் & சமுோய ஈடுபாடு 

யுக்ேி ாீேியான ேகவல் போடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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

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%7C98410b5c0d3f4fcac0e108d94313f564%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637614575576669853%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ssjFtP0kF5BJE%2FgC56Y74LRrLvuSbU7in0BbEdiHm9M%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%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

