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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਨੀਮਲ ਸ਼ੈਲਟਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ 

 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਜਾਨਵਰਾਂ ਨ ੰ  ਪਪਆਰ ਕਰਨ ਵਾਪਿਓ, ਪਿਆਨ ਪਿਓ: ਬਰੈਂਪਟਨ ਐਨੀਮਿ ਸ਼ੈਿਟਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਪਜਿੱ ਥੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਜਾਣਾ 
ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। 
 

ਮਾਈਕ੍ਰੋਵਚਪ ਕ੍ਲੀਵਨਕ੍ 

ਬੁਿੱ ਿਵਾਰ, 14 ਅਤੇ 28 ਸਤੰਬਰ, ਸ਼ਾਮ 6 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ 

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਿੱ ਤਾ ਜਾਂ ਪਬਿੱ ਿੀ ਗ੍ੁਆਚ ਜਾਂਿੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਸਰਫ $30 ਪਵਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੰੁਚਣ ਪਵਿੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਿੀ ਮਿਿ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹੋ। ਸ਼ੈਿਟਰ ਪਵਖੇ, 
ਫੋਨ (905.458.5800) 'ਤੇ ਜਾਂ ਔਨਿਾਈਨ www.brampton.ca 'ਤੇ ਰਪਜਸਟਰ ਕਰੋ। 
 

ਓਪਨ ਹਾਉਸ 

ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 17 ਸਤੰਬਰ, ਸਵੇਰੇ 10 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤਕ 

ਸਾਡਾ ਸਾਿ ਿਾ ਮਨਪਸੰਿ ਪਿਨ! ਪਪਰਵਾਰਕ ਮਸਤੀ ਿੇ ਪਿਨ ਿਈ ਸਾਡੇ ਨਾਿ ਸ਼ਾਮਿ ਹੋਵੋ – BBQ,ਐਨੀਮਿ ਸਰਪਵਪਸਜ (Animal Services) 

ਸਟਾਫ, ਬਿੱ ਪਚਆਂ ਿੀਆਂ ਗ੍ਤੀਪਵਿੀਆਂ, ਫੋਟੋ ਬ ਥ, ਵੈਂਡਰਾਂ ਵਾਿਾ ਡੰਕ ਟੈਂਕ, ਪਾਿਤ  ਜਾਨਵਰ ਿੇ ਥੀਮ ਵਾਿੇ ਗ੍ਰਾਜ ਿੀ ਪਵਕਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੈਿਟਰ ਿੇ ਟ ਰ। 

ਓਪਨ ਹਾਉਸ ਪਵਖੇ ਸ਼ੈਿਟਰ ਿੇ ਸਿਾਨਾ ਅਡੋਪਟ-ਏ-ਥੋਨ ਨ ੰ  ਵੀ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗ੍ਾ।  
 
 

ਅਡੋਪਟ-ਏ-ਥੋਨ 

ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 17 ਸਤੰਬਰ – ਸ਼ਨੀਵਾਰ , 24 ਸਤੰਬਰ (ਗ੍ੋਿ ਿੈਣ ਿੇ ਸਪਮਆਂ ਿਈ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ) 
ਗ੍ੋਿ ਿੈਣਾ ਇਿੱ ਕ ਪਪਆਰ ਭਰੀ ਚੋਣ ਹੈ! ਪ ਰਾ ਹਫਤਾ ਪਬਿੱ ਿੀਆਂ, ਪਬਿੱ ਿੀ ਿੇ ਬਿੱ ਪਚਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਰਗ੍ੋਸ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਮੁਫਤ ਪਵਿੱ ਚ ਗ੍ੋਿ ਿਵੋ।  
 

HOPE ਲਈ ਿਾਕ੍-ਏ-ਥੋਨ 

ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 24 ਸਤੰਬਰ, ਿੁਪਪਹਰ 12 ਵਜੇ (ਰਪਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਵੇਗ੍ੀ – ਸੈਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਐਨੀਮਿ ਸ਼ੈਿਟਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਵੇਗ੍ੀ) 
ਸੰਕਟਕਾਿੀ ਸਪਥਤੀਆਂ ਪਵਿੱ ਚ ਿਾਵਾਰਸ ਪਾਿਤ  ਜਾਨਵਰਾਂ ਿੀ ਮਿਿ ਕਰਨੀ (Helping Orphaned Pets in Emergencies) (HOPE) ਫੰਡ ਿੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਿਈ ਸਿਾਨਾ ਵਾਕ-ਏ-ਥੋਨ ਪਵਖੇ ਇਸਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ “ਕਿਮ” ਅਿੱਗ੍ੇ ਪਿਜਾਓ। HOPE ਫੰਡ ਪਬਮਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨ ੰ  ਮੁੜ ਵਸਾਉਣ 
ਪਵਿੱ ਚ ਮਿਿ ਕਰਨ ਿਈ ਪਸਰਫ ਜਨਤਾ ਿੇ ਿਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਨਰਭਰ ਕਰਿਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਪਪਆਰ ਕਰਨ ਵਾਿੇ ਪਪਰਵਾਰਾਂ ਿੁਆਰਾ ਗ੍ੋਿ ਪਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। 
ਪਸਰਫ 2015 ਪਵਿੱ ਚ ਹੀ, ਇਸਨੇ 60 ਤੋਂ ਵਿੱ ਿ ਕੁਿੱ ਪਤਆਂ ਅਤੇ ਪਬਿੱ ਿੀਆਂ ਿੀ $20,000 ਤੋਂ ਵਿੱ ਿ ਿੀ ਸੰਕਟਕਾਿੀ ਡਾਕਟਰੀ ਪਰਪਕਪਰਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਪਵਿੱ ਚ 
ਮਿਿ ਕੀਤੀ ਸੀ। 
 

ਇਹਨਾਂ ਪਵਿੱ ਚੋਂ ਪਕਸੇ ਵੀ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਈ, ਪਕਰਪਾ ਕਰਕੇ www.brampton.ca/animalservices 'ਤੇ ਜਾਓ।  
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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਾਰੇ: ਕੈਨੇਡਾ ਪਵਿੱ ਚ ਨੌਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱਡਾ ਸ਼ਪਹਰ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਪਵਪਵਿ ਵਿੱਸੋਂ ਿਈ ਪਰਪਸਿੱ ਿ ਹੈ ਜੋ 89 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਿਣ ਵਾਿੇ 209 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਨਸਿੀ ਪਪਛੋਕੜਾਂ ਵਾਿੇ ਿੋਕਾਂ ਨ ੰ  
ਪਰਿਰਪਸ਼ਤ ਕਰਿੀ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਿੇ ਪਨਵਾਸੀਆ ਂਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਪਿਆਂ ਨ ੰ  ਪਵਹਿੇ ਸਮੇਂ ਿੀਆਂ ਗ੍ਤੀਪਵਿੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਿੀਆਂ ਆਿੁਪਨਕ ਸਹ ਿਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਿੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਿ 

http://www.brampton.ca/
http://www.brampton.ca/animalservices


 

 

ਵਿੱ ਿ ਰਹੀਆ ਂਆਵਾਜਾਈ ਪਰਣਾਿੀਆਂ ਪਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਤਕ ਪਹੰੁਚ ਪਮਿਿੀ ਹੈ। 2007 ਪਵਿੱ ਚ ਖਪੋਿਹਆ ਪਗ੍ਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਪਸਪਵਕ ਹਸੋਪਪਟਿ, ਪਵਪਿਅਮ ਓਸਿਰ ਹੈਿਥ ਪਸਸਟਮ ਿਾ ਪਹਿੱ ਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਕ 
ਕੈਨੇਡਾ ਿੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡੇ ਕਪਮਉਪਨਟੀ ਹਸਪਤਾਿਾਂ ਪਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨ ੰ  ਫਾਿੋ ਕਰੋ। 

 
 

 

 
ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ੍ 
ਨੈਟਿੀ ਸਟੋਗ੍ਪਡਿ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਪਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ 
905.874.3654|natalie.stogdill@brampton.ca 
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