
 

 

 

ડિસેમ્બર 7, 2018                                                                                                                                       

સલેિબ્રટે 12 િઝે ઓફ ડિસમસ વીથ બ્રામ્પટન એલનમિ શલે્ટર! 

(નાતાિ લનલમત્ત ે12 ડિવસ બ્રામ્પટન એલનમિ શલે્ટર સાથ ેઉજવો!) 

બ્રામ્પટન, ઓન્ટેડરયો – ભિે તમ ેતમારી રજાઓનો સમય તમારા રૂવાાંટીિાર લમત્ર સાથ ેલવતાવો, તમે જરૂડરયાતમાંિ પ્રાણીઓને સહાયતા કરવા 

ઇચ્છો, અથવા તમને બસ પ્રાણીન ેિગતી બધી બાબતો ગમતી હોય, એમ ગમ ેતે હોય તમન ેઆગામી 12 ડિવસ ભાગ િેવાની ઇચ્છા થશ.ે 

બ્રામ્પટન એલનમિ શેલ્ટર નાતાિ પ્રસાંગ ેઆ ઋતુમાાં ડિસેમ્બર 7 થી 18, 2018 સુધીના 12 ડિવસ હર્ષનાિ ફેિાવવાનુાં છે. 

તમે અન ેતમારા ચારપગા લમત્રન ેઆ ગીવીંગ બેક ઇવને્્સમાાં (પાછુાં આપવાના આયોજનોમાાં) અન ેમોટા ઇનામો જીતવાની તક િેવા અમારી 

સાથે જોિાવા અન ેઉત્સવી પ્રવૃલત્તઓ માટે અમારી મુિાકાત િેવાનુાં લનમાંત્રણ આપવામાાં આવ ેછે. 

તમે કવેી રીતે સામેિ થઇ શકો છો? 

ડિસેમ્બર 7 – એક એિપ્શન ગીફ્ટ સર્ટષડફકટે (િત્તક ભેટ પ્રમાણપત્ર) ખરીિો. 

ડિસેમ્બર 8 – િોગટોલપયા બ્રામ્પટનમાાં (17 વર્ઘિંગ્ટન એવન્યુમાાં) બપોર ે12 વાગ્યાથી 3 વાગ્યા સુધી તમારા સને્ટા પટૅ ફોટાઓ મેળવો. 

લબિાિીઓ પણ આવકાયષ છે!  

ડિસેમ્બર 9 – બ્રામ્પટન એલનમિ સર્વષસીસ Facebook પાન પર અમારી હોલિિે પૅટ ફોટો સ્પધાષમાાં પ્રવેશો. સૌથી વધાર ેપસાંિ પામેિો ફોટો 

એક ગીફ્ટ બાસ્કેટ મેળવશે. 

ડિસેમ્બર 10 – હેલલ્પાંગ ઓફાષન્િ પૅ્સ ઇન ઇમરજન્સીસ (હૉપ - HOPE) ફાંિમાાં િાન આપો અન ેતમારા પૅટ (પાળેિા પ્રાણી) માટ ેહેન્િ-

િેટિષ સ્ટૉકકાંગ (હાથથેી િોરેિા અક્ષરોવાળા ઘ ાંટણ સુધીના ગ ાંથેિા મોજા) મેળવો. 

ડિસેમ્બર 11 – HOPE ફાંિમાાં િાન આપો અને પસષનિાઇઝ્િ પટૅ ટગૅ મેળવો. 

ડિસેમ્બર 12 – હાથબનાવટના પટૅ િાફ્્સ સૅિમાાંથી ખરીિી કરો. 

ડિસેમ્બર 13 – અમારા હાથબનાવટના ઓરનામેન્્સ (આભ ર્ણોના) સૅિમાાંથી ખરીિી કરો. 

ડિસેમ્બર 14 – અમારા પૅટ બૅક સૅિમાાંથી બૅક્િ ગુિીસ (બેકરી ખાદ્યપિાથો) ખરીિો. 

ડિસેમ્બર 15 – એમેઝોન લવશ લિસ્ટ વસ્તુઓ એકઠી કરો. 

https://www.facebook.com/BramptonAnimalServices/


 

 

ડિસેમ્બર 16 – ઓનિાઇન િાન આપીને અમારા HOPE ફાંિને સહાયતા કરો. 

ડિસેમ્બર 17 – સ્ટફ્િ એલનમિ (ઊનવાળા પ્રાણીનુાં રમકિુાં) િત્તક િો. 

ડિસેમ્બર 18 – અમારા મફત માઇિોલચપ લક્િલનકની મુિાકાત િો. માત્ર બ્રામ્પટન રહેવાસીઓ માટ.ે તમારે સીલમત જગ્યા હોવાન ેિીધ,ે 

અગાઉથી નોંધણી અચ ક કરાવવી. 905.458.5800 નાંબર પર ફોન કૉિ કરીન ેનોંધણી કરાવો. 

રૂબરૂમાાં પ્રસાંગોનુાં આયોજન બ્રામ્પટન એલનમિ શેલ્ટરમાાં (475 િાઇસ્િર ડ્રાઇવમાાં) કરવામાાં આવશ,ે અન્યથા યાિીબદ્ધ હોય તે લસવાય, 

સવારે 10 થી સાાંજે 5 વાગ્યા સધુી. તમામ આવક અમારા HOPE ફાંિને િાનમાાં આપવામાાં આવશ.ે 

આમાાંના કોઇપણ આયોજન પર વધુ માલહતી માટ ેવબેસાઇટ જુઓ, www.brampton.ca/animalservices 

અવતરણ (ક્વૉટ): 

“ગીવીંગ બેક (પાછુાં આપવુાં) એ રજાઓના ડિવસોનો એક મહત્વનો ભાગ છે – તેમાાં આપણાાં ચારપગા લમત્રોન ેપરત આપવાનો સમાવેશ થાય 

છે! બ્રામ્પટન એલનમિ શલે્ટર આ વર્ ેનાતાિ લનલમત્ત ેઆનાંિભયાષ 12 ડિવસનુાં આયોજન, એિપ્શન ગીફ્ટ સર્ટષડફકે્સ (િત્તક ભટે પ્રમાણપત્રો) 

આપવા, HOPE ફાંિ માટે િાન એકઠુાં કરવા અન ેમફત માઇિોલચપ લક્િલનકનુાં આયોજન કરવા પણ કરી રહ્ુાં છે. તમાર ેપટૅ (પાળેિુાં પ્રાણી) હોય 

કે ના હોય, 12 ડિવસ સહભાગી થઇન ેઆ રજાઓના સમયમાાં આપણાાં સમુિાયમાાં સામેિ થવાની આ એક ચડિયાતી રીત બની રહેશ.ે” 

-       મેયર પૅડિક બ્રાઉન 
  

-30- 

બ્રમૅ્પટન લવશાળ આયોજનો લવર્ ેલવચાર ેછે. અમે તીક્ષ્ણ ફોકસ ધરાવતા ભલવષ્ય માટે તૈયાર સાંગઠન છીએ. અમ ેજાણીએ છીએ કે આપણા સમુિાયની વૃલદ્ધ, યુવાની અને વૈલવધ્ય 

આપણને અિગ ઓળખ પ્રિાન કરે છે. અમે કૅનેિાના ઇનોવેશન સ પર કૉડરિોર ખાતે લસ્થત છીએ જયાાં રોકાણોને પ્રોત્સાલહત કરીએ છીએ અને વૈલવવક સ્તરે અમારી સફળતામાાં 

વૃલદ્ધ કરી રહ્ા છીએ. અમે બનાવી રહ્ા છીએ એવા ગલતશીિ શહેરી કેન્રો જે તકોનો તણખો ચાાંપે છે અને અહીં કામ કરતા િોકોમાાં ગૌરવની િાગણીનો સાંચાર કરે છે. અમે 

બ્રૅમ્પ્ટનને આગળ ધપાવી રહ્ા છીએ જેથી તે એક જોિાણ ધરાવતુાં શહેર બને જે પ્રવતષનાત્મક, વ્યાપક અને સાહલસક હોય. અમને Twitter અને Facebook પર ફોિો કરો. અહીં 

વધુ જાણકારી મેળવો www.brampton.ca. 
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