
 
 

 

 

25 ਜੁਲਾਈ, 2018 

ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਰਗੇ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ ਮਿਲਣੇ ਿੁਸ਼ਕਲ ਹਨ। ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੇ  
ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਲਸੰਸ ਬਣਵਾਓ! 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਕੋਈ ਕਦੇ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਗੁਆਚ ਜਾਵੇਗਾ – ਪਰੰਤੂ ਅੰਦਰ ਬ੍ੈਠੀ ਕਬ੍ਿੱ ਲੀ ਨੰੂ ਬ੍ਾਹਰ ਜਾਣ 
ਕਵਿੱ ਚ, ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਕਸਿੱ ਕਿਅਤ ਕੁਿੱ ਤੇ ਨੰੂ ਡਰਨ ਅਤੇ ਭਿੱਜਣ ਕਵਿੱ ਚ ਕਸਰਫ਼ ਇਿੱਕ ਪਲ ਲਿੱ ਗਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਕਜਹਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਸੰਸ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ 
ਬ੍ਣਾਉਣ ਦਾ ਕਬ੍ਹਤਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਕ ਉਹ ਘਰ ਸੁਰਿੱ ਕਿਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣ। 

ਇਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਨੀਮਲ ਸਰਕਵਕਸਜ (Brampton Animal Services) ਕਨਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬ੍ਿੱ ਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਿੱ ਕਤਆਂ ਦੇ ਲਸੰਸ, ਕਜਵੇਂ 
ਕਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਐਨੀਮਲ ਕੰਟਰੋਲ (Animal Control) ਉਪ-ਕਨਯਮ ਵਿੱਲੋਂ  ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਮਹਿੱਤਵ ਬ੍ਾਰੇ ਗਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ 
ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੰਤ ਤਿੱ ਕ, ਗਰਮੀਆਂ ਕਵਿੱ ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇਿੱਕ ਛੋਟਾ ਸਮੂਹ, ਐਨੀਮਲ ਕੰਟਰੋਲ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਾਈਸੈਂਕਸੰਗ ਬ੍ਾਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ੍ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਟਕਟਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਸੰਸ ਿਰੀਦਣਾ ਭੁਿੱ ਲ ਗਏ ਹੋ 
ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਿਰੀਦਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਜਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਸਾਲਾਨਾ ਘਰ-ਘਰ ਦੌਰੇ (ਕਵਕਜਟਾਂ) ਹਰੇਕ ਗਰਮੀ ਕਵਿੱ ਚ ਸ਼ਕਹਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱ ਿ-ਵਿੱ ਿ ਿੇਤਰਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗਰਮੀ, ਉਹ ਬ੍ੋਵੇਅਰਡ ਡਰਾਈਵ 
(Bovaird Drive), ਬ੍ਰੈਮਲੀ ਰੋਡ (Bramalea Road), ਕਵੀਨ ਸਟਰੀਟ (Queen Street) ਅਤੇ ਹਾਈਵੇ 410 (Highway 410) ਵਿੱ ਲੋਂ  ਹਿੱਦਬੰ੍ਦੀ 
ਕੀਤੇ ਿੇਤਰ ਕਵਿੱ ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਥੋੜਹੀ ਪਹੰੁਚ ਹੋਰ ਿੇਤਰਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਟੀਮਾਂ ਕਭੰਨ ਪਾਰਕਾਂ ਕਵਿੇ ਪੌਪ-ਅਪ ਕਡਸਪਲੇ ਵੀ 
ਲਗਾਉਣਗੀਆਂ।  

ਸਾਰੇ ਦੌਰੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਿੱ ਕਰਵਾਰ ਨੰੂ, ਕਨਯਕਮਤ ਕਾਰਜ ਘੰਕਟਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਟੀਮਾਂ ਕਸਟੀ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪਛਾਣ ਪਿੱਤਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 
ਰਿੱਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਨੀਮਲ ਸਰਕਵਕਸਜ (City of Brampton Animal Services) ਦੇ ਕਚੰਨਹ  ਵਾਲੀਆਂ ਹਲਕੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ 
ਕਮੀਜਾਂ ਪਕਹਨਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਨੀਮਲ ਸਰਕਵਕਸਜ ਨੰੂ 905.458.5800 ‘ਤੇ ਜਾਂ 
animal.services@brampton.ca ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

ਲਾਇਸੈਂਮਸੰਗ ਇੰਨੀ ਿਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਕਉਂ ਹੈ? 

 ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੁਿੱ ਤਾ ਜਾਂ ਕਬ੍ਿੱ ਲੀ ਗੁਆਚ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਸੰਸ ਤੁਰੰਤ ਕਦਿਾਈ ਕਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਕ ਉਹ ਬ੍ੇਘਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। 
 ਲਸੰਸ ਕਕਸੇ ਕਵਅਕਤੀ ਲਈ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਦੋਂ 

ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਨੰੂ ਕਕਸੇ ਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ ਟਿੱ ਕਰ ਮਾਰ ਕਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜਿਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ। 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=animal.services@brampton.ca


 

 

 ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਸ਼ੈਲਟਰ (ਪਨਾਹਗਾਹ) ਕਵਿੱ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਨੀਮਲ ਸਰਕਵਕਸਜ ਉਸਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਉਸਦੇ ਮਾਲਕ 
ਕੋਲ ਘਰ ਕਲਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੰੂ ਸ਼ੈਲਟਰ ਕਵਿੱ ਚ ਘਿੱ ਟ ਸਮਾਂ ਕਬ੍ਤਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਕ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਲਕ ਦੋਵਾਂ ਲਈ 
ਤਣਾਅ ਨੰੂ ਘਿੱ ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

 ਲਾਇਸੈਂਕਸੰਗ ਹੋਰਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲਸੰਸਾਂ ਤੋਂ ਇਕਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਪੈਸਾ ਐਨੀਮਲ ਸਰਕਵਕਸਜ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ 
ਦੇਿਭਾਲ ਕਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰੋਜਾਨਾ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੇ ਦਰਵਾਕਜਆਂ ‘ਤੇ ਕਮਲਦੇ ਹਨ। 
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