
 

 
 

 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் 2022 ஆம் ஆண்டின் ஈஸ்ட்டர் வார இறுதி  

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஏப்ரல் 11, 2022) – இந்த வருடம் நல்ல வவள்ளிக்கிழமை ஏப்ரல் 15 

வவள்ளிக்கிழமையும், ஈஸ்ட்டர் திங்கட்கிழமை ஏப்ரல் 18 திங்களன்றும் நிகழ்கின்றன. 

சமுதாயத்திற்கு வதாடர்ந்து ஆதரவளிப்பதற்காக, தீயமைப்பு ைற்றும் அவசரகால சசமவகள், 

சபாக்குவரத்து சசமவகள், சட்ட அைலாக்கம், சாமல இயக்க வசயல்பாடுகள் ைற்றும் காவல் 

சசமவகள் உள்ளிட்ட அமனத்து சசமவகளும் வதாடர்ந்து வசயல்படும். 

எந்த விசாாிப்புக்களுக்கும், குடியிருப்புவாசிகள் 311 ஐ அல்லது (ப்ராம்ப்ட்டன் நகருக்கு 

வவளியில் என்றால்) 905.874.2000 ஐ அமழக்கலாம்,   Brampton 311 வசயலிமய (App Store 

அல்லது Google Playயில் கிமடக்கும்) உபசயாகிக்கலாம், www.311brampton.ca க்கு வருமக 

தரலாம் அல்லது  311@brampton.ca  க்கு ைின்னஞ்சல் வசய்யலாம். ப்ராம்ப்ட்டன் நகர் ைற்றும் 

பீல் பிராந்திய விஷயங்கள் வதாடர்பாக 24/7 என்ற முமறயில் நாங்கள் கிமடக்கப்வபறுசவாம். 

ப்ராம்ப்ட்டன் சபருந்து சபாக்குவரத்து 

ஏப்ரல் 15 முதல் 18 வமர, ப்ராம்ப்ட்டன் நகர சபருந்து சபாக்குவரத்து கீழ்க்காணும் 

காலஅளவுகளில் தங்கள் சசமவமய வழங்குவார்கள். 

வவள்ளிக்கிழமை, ஏப்ரல் 15 (நல்ல வவள்ளிக்கிழமை) 

ஞாயிறு/விடுமுமறநாள் கால அட்டவமைப்படி இயங்கும். 

வாடிக்மகயாளர் சசமவ சாளரங்கள் மூடப்பட்டிருக்கும். உதவி வபறுவதற்கான வதாடர்பு மையம் 

காமல 9 ைைி முதல் ைாமல 6 ைைி வமர வசயல்படும். 

சனிக்கிழமை, ஏப்ரல் 16 

சனிக்கிழமை கால அட்டவமைப்படி இயங்கும்.  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.311brampton.ca%2F&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cc3e269321d0c4c248a5d08da1bed2ff3%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637853002908983823%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=qO2qdMOPJjC7lMxMOqyEo97%2FAXVhqIcImL3J6YgI0RM%3D&reserved=0
mailto:311@brampton.ca


 

 

முமனயங்களில் உள்ள வாடிக்மகயாளர் சசமவ சாளரங்கள் வழக்கைான பைி சநரங்களில் 

திறந்திருக்கும். உதவிக்கான வதாடர்பு காமல 7 ைைி முதல் ைாமல 7 ைைி வமர வசயல்படும்  

  

ஞாயிற்றுக்கிழமை, ஏப்ரல் 17 (ஈஸ்ட்டர் ஞாயிறு) 

ஞாயிறு/விடுமுமறநாள் கால அட்டவமைப்படி இயங்கும். 

வாடிக்மகயாளர் சசமவ சாளரங்கள் மூடப்பட்டிருக்கும். உதவி வபறுவதற்கான வதாடர்பு மையம் 

காமல 9 ைைி முதல் ைாமல 6 ைைி வமர வசயல்படும். 

 

திங்கட்கிழமை, ஏப்ரல் 18 (ஈஸ்ட்டர் திங்கள்) 

வழக்கைான வாரநாள் கால அட்டவமைப்படி இயங்கும். 

சபருந்து முமனயங்களில் உள்ள வாடிக்மகயாளர் சசமவவழக்கைான சநரங்களில் சாளரங்கள் 

திறந்திருக்கும். உதவி வபறுவதற்கான வதாடர்பு மையம் காமல 7 ைைி முதல் இரவு 9 ைைி வமர 

வசயல்படும். 

 

ைாகாைத்தின் ஒழுங்குமுமறகளுக்கு. ஏற்ப ப்ராம்ப்ட்டன் நகர் சபருந்துகள் ைற்றும் சபருந்து 

முமனயங்களில் முக கவசங்கள் அைிவது வதாடர்ந்து சதமவப்படும். தூய்மைப்படுத்தல் ைற்றும் 

சுத்திகாித்தல் அைலில் இருந்துவரும் ைற்றும் கட்டிடங்கள் ைற்றும் சபருந்து முமனய கடின 

தமரப்பரப்புக்கள் தினமும் துமடக்கப்பட்டு சுத்திகாிக்கப்படும். 

 

சசமவ பற்றிய புதிய தகவல்களுக்கு  www.bramptontransit.com க்கு வருமக தரவும் அல்லது 

@bramptontransit ஐ டுவிட்டாில் பின்பற்றவும். சகள்விகள் இருப்பின் ப்ராம்ப்ட்டன் சபருந்து 

சபாக்குவரத்து அமைப்பின் வதாடர்பு மையத்மத 905.874.2999 க்கு அனுப்பலாம். 

ப்ராம்ப்ட்டன் வபாழுதுசபாக்கு 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ontario.ca%2Flaws%2Fregulation%2F200364&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cc3e269321d0c4c248a5d08da1bed2ff3%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637853002908983823%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=2TUg8RxrqJfiJul3r%2FGoZHqRPQNg4JW%2FuhCWwYvSoCw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bramptontransit.com%2F&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cc3e269321d0c4c248a5d08da1bed2ff3%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637853002908983823%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=tnvUbBYXOaxKaWS8e4EKVtreqVyJQ6vEouPjCPNSed4%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fbramptontransit&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cc3e269321d0c4c248a5d08da1bed2ff3%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637853002908983823%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=w4rWuYXQRP%2FESNs0jrJvxRzmjmItTNRmQXptOj0%2Bh54%3D&reserved=0


 

 
 

 

 

நீண்ட ஈஸ்ட்டர் வார இறுதி விடுமுமறயில்  ப்ராம்ப்ட்டன் வபாழுதுசபாக்கு மையங்கள் 

குமறக்கப்பட்ட கால அட்டவமைப்படி இயங்கும். விடுமுமற நாள் சவமல சநர விபரங்கள் 

இங்கு கிமடக்கும்: . 

பன்னி எக்மைட்வைண்ட் (Bunny EGGScitement) 

ஏப்ரல் ைாதத்தில் வரவிருக்கின்ற வைந்த காலத்மத  பன்னி எக்மைட்வைண்ட் (Bunny 

EGGScitement) உடன் க ொண்டொடுவ ொம்! இந்த இல சமொன குடும்ப நட்புற ொன நி ழ் ொனது 

ஈஸ்ட்டர் பன்னி (Bunny), பச்சச குத்துதல்,  ிசையொட்டுக் ள் மற்றும்  ைியொட்டங் ள், 

 ிசையொடி வ ட்சடயொடுதல் மற்றும்  வீடு ைில் ருசி ரமொன உணவுடன்  வசர்த்து ”சந்திப்வபொம் 

மற்றும்  ொழ்த்துவ ொம்” பொணியில் க ொண்டொடுவ ொம். 

பன்னி எக்மைட்வைண்ட் (Bunny EGGScitement) கசயல்பொடு ள் பற்றிய வமலும் த  ல் ளுக்கு 

 ருச  தரவும்: www.brampton.ca/recreation . 

ப்ரொம்ப்ட்டன் நூல ம் 

ஏப்ரல் 15 முதல் ஏப்ரல் 17  சர ப்ரொம்ப்ட்டன் நூல ங் ள்  மூடப்படும். 

 ல் ிொீதியொன , பசடப்பொற்றல்  ச யிலொன மற்றும் கதொழில்தச சமயொன டிஜிட்டல் 

பிைொர்ஃபொரம் மற்றும் பல ச யொன துசறசொர்ந்த இ-புத்த ங் ள் மற்றும் ஆடிவயொ புத்த ங் ள், 

கதொசலக் ொட்சி மற்றும் திசரப்படங் சை  www.bramptonlibrary.ca இல்  டனொ  கபறலொம். 

எங் ைின்  நி ழ்வு ளுக் ொன  ொல அட்ட சண மூலமொ  அசனத்து  யதினருக்குமொன 

கமய்நி ர் நி ழ்ச்சி ளுக்கு பதிவு கசய்யவும் மற்றும் எங் ள் மின்னஞ்சல்  ழி புதிய 

கசய்தி ளுக்கு பதிவு கசய்துக ொள்ைவும். Facebook, Twitter, Instagram, மற்றும் LinkedIn இல் 

எங் சைப் பின்பற்றவும் மற்றும்  iOS மற்றும் Google Play யில் ப்ரொம்ப்ட்டன் நூல  கமொசபல் 

கசயலிசயப் கபற்று பதிவு கசய் சத உறுதி கசய்யவும். எங் ள் கசயலி பற்றிய வமலும் 

 ிபரங் ளுக்கு இங்கு க்ைிக் கசய்யவும்.  எங் ள் அலு ல  பணியொைர் ளுடன் வநரசலயில் வபச 

அல்லது ஒரு வ ள் ி வ ட்  எங் ள்  சலத்தைத்திற்கு  ருச  தரவும். 

ப்ரொம்ப்ட்டன்  ிலங்கு ள் வசச  

https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Pages/Holiday-Hours.aspx
http://www.brampton.ca/recreation
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bramptonlibrary.ca%2F&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cc3e269321d0c4c248a5d08da1bed2ff3%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637853002908983823%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=hQ05f%2FUMkrSGbqqj7GE7X8J8jYHWTuTgGal7GBai%2FXM%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbramlib.libnet.info%2Fevents&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cc3e269321d0c4c248a5d08da1bed2ff3%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637853002908983823%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Z7tYNSW7jsWERQR1YLB%2BrnlqUuz0HLgvCq7K5QnSLms%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fsubscriptions.librarycustomer.org%2FSubscriptionOptIn%3Ft%3D60ABED3E-7931-4D09-8D5A-1D1C133B9D1C&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cc3e269321d0c4c248a5d08da1bed2ff3%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637853002908983823%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=hQyux1GYTB8LIJeQ%2F075zt1%2FhlO1juV%2BN9ZRWtkNeD0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fsubscriptions.librarycustomer.org%2FSubscriptionOptIn%3Ft%3D60ABED3E-7931-4D09-8D5A-1D1C133B9D1C&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cc3e269321d0c4c248a5d08da1bed2ff3%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637853002908983823%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=hQyux1GYTB8LIJeQ%2F075zt1%2FhlO1juV%2BN9ZRWtkNeD0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fbramptonlibrary&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cc3e269321d0c4c248a5d08da1bed2ff3%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637853002908983823%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2FEKDkPJmBQhysqi1ZGwOUTN%2BjrZGcc10hlQHhOaRPqY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fbramptonlibrary&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cc3e269321d0c4c248a5d08da1bed2ff3%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637853002908983823%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=GQdVqkoAu%2BIu672erjFT0O%2B7oAb9l6QqsZ9mYUTPl2s%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fbramptonlibrary%2F%3Fhl%3Den&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cc3e269321d0c4c248a5d08da1bed2ff3%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637853002908983823%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=7Ku9tIXCZvmeDQBe2OGFiLB7JVR2omxB24C6mGBM3Rk%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fbrampton-library%2F&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cc3e269321d0c4c248a5d08da1bed2ff3%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637853002908983823%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=mI%2FCbNBBe8tCU6rztpgD6To%2FnvBVP3pKbYGHXxM%2FOK8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bramptonlibrary.ca%2Findex.php%2Fabout%2Fbrampton-library-mobile-app&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cc3e269321d0c4c248a5d08da1bed2ff3%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637853002908983823%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=14g55kLJwBorcyUFWF7bdLeFJi1evgPPbCeg5ApeNh8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bramptonlibrary.ca%2Findex.php%2Fabout%2Fbrampton-library-mobile-app&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cc3e269321d0c4c248a5d08da1bed2ff3%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637853002908983823%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=14g55kLJwBorcyUFWF7bdLeFJi1evgPPbCeg5ApeNh8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bramptonlibrary.ca%2Findex.php&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cc3e269321d0c4c248a5d08da1bed2ff3%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637853002908983823%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=v4l%2F4aNvNq2Z%2BDWo8p1c2t5IS5cUyqTq4Ua4HYB5CHU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bramptonlibrary.ca%2Findex.php&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cc3e269321d0c4c248a5d08da1bed2ff3%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637853002908983823%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=v4l%2F4aNvNq2Z%2BDWo8p1c2t5IS5cUyqTq4Ua4HYB5CHU%3D&reserved=0


 

 

ப்ரொம்ப்ட்டன்  ிலங்கு ள்  ொப்ப ம் ஏப்ரல் 15, 17 மற்றும் 18 மற்றும்வததி ைில் மூடப்படும். 

இந்தக்  ொப்ப ம்,  ஏப்ரல் 16 அன்று  ொசல 10 மணி முதல் மொசல 4 மணி  சர முன்பதிவின் 

வபொில் திறக் ப்படும். 

 ிலங்கு ள்  ட்டுப்பொட்டு அசமப்பு திங் ள் முதல் க ள்ைி  சர  ொசல 7 மணி முதல் இரவு 10 

மணி  சர சொசல ைில் இயங்கும். இந்த வநரங் ளுக்கு அப்பொல், இந்த  ிலங்கு ள் 

 ட்டுப்பொட்டு அசமப்பு அ சர நிசலசம ளுக்கு மட்டுவம கச ிசொய்க்கும். 

ஈஸ்ட்டர்  ொர இறுதிக் ொன பீல் கபொது சு ொதொர நிசனவூட்டல் ள் 

சகாவிட்-19 நைது சமூகத்தில் வதாடர்ந்து பரவி வருவதால், இந்தக்  ிருமிக்கு எதிரொ  

வபாதுமக் ைின் சுகாதார நடவடிக்மககவை நைது சிறந்த பாதுகாப்பாகும் என்பமத நிமனவில் 

வகாள்வது அவசியம். சகாவிட்-19 பரவுவமதத் தடுப்பதில் எந்த ஒரு வபாருளும் 100% 

பயனுள்ளதாக இருக்  ில்மல, ஆனால் அடுக் டுக் ொன வபாது சுகாதார நடவடிக்மககமள 

அமலில் மவப்பது சிறந்த பாதுகாப்மப வழங்குகிறது. இப்படியொன பாதுகாப்பு அடுக்குகைில் 

அடங்குபச : 

• தடுப்பூசி கசலுத்திக்வகாள்ளுதல். 

• உடல்நிமல சாியில்லாைல் இருக்கும் சபாது வீட்டிசலசய இருந்து விடுதல். 

• உங்கள் மககமள அடிக்கடி கழுவுதல். 

• இருைல் ைற்றும் தும்ைல்கமள மூடிைமறப்பதன் மூலம் சாியான சுவாச நற்பண்புகமளக் 

கமடபிடித்தல். 

• சதமவப்படும்சபாது உயர்தர முக கவசத்மதப் பயன்படுத்துதல். 

பீல் பகுதியில் எங்சக எப்படி உங்களுக்கான சகாவிட் தடுப்பூசி வசலுத்திக்வகாள்வது என்பது 

பற்றிய சைலும் தகவல்களுக்கு வருமக தரவும்: peelregion.ca/coronavirus/vaccine/. 

 

ஒன்ட்டாாிசயாமவ பாதுகாப்பாக திறப்பதற்கான திட்டத்தில் இருக்கின்ற ைாகாை 

வழிகாட்டுதல்கமளப் பின்பற்றுவதன் மூலம் ஒருவர் ைீது ஒருவர் அக்கமற வகாள்ளவும். 

 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpeelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fvaccine%2F&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cc3e269321d0c4c248a5d08da1bed2ff3%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637853002908983823%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=CcUPJSlL%2BHBoDcsnzVVu9gNDVZwlctgy4D1IDqfaqrc%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid-19.ontario.ca%2Fpublic-health-measures%23returning-to-our-plan-to-safely-reopen-ontario&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cc3e269321d0c4c248a5d08da1bed2ff3%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637853002908983823%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=YBdU4YwTz9munzQjVjSFoyIJYcVejPZWJyglIM5Gjps%3D&reserved=0
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ஊடக வதாடர்பு 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர பன்முக கலாச்சார 

ஊடகம் 

multiculturalmedia@brampton.ca 
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