
 

 

 

7 ਦਸੰਬਰ, 2018                                                                                                                                       

ਬਰੈਂਪਟਨ ਐਨੀਮਲ ਸ਼ਲੈਟਰ ਦ ੇਨਾਲ ਕ੍ਰਰਸਮਸ ਦ ੇ12 ਕ੍ਦਨਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ! 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ ਛੁੁੱ ਟੀਆਂ ਦਾ ਸੀਜਨ ਕ੍ਬਤਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋੜਵੰਦ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ 
ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ-ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਪਸੰਦ ਰਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ 12 ਕ੍ਦਨਾਂ ਕ੍ਵੁੱ ਚ ਜਰੂਰ ਕ੍ਹੁੱ ਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋਗੇ। 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਐਨੀਮਲ ਸ਼ੈਲਟਰ (Brampton Animal Shelter) ਆਪਣੇ 12 ਕ੍ਦਨਾਂ ਦ ੇਕ੍ਰਰਸਮਸ ਰਾਰਜਰਰਮ ਵਜੋਂ 7 ਤੋਂ 18 ਦਸੰਬਰ, 2018 ਤੁੱ ਰ, ਇਸ 
ਸੀਜਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡ ਕ੍ਰਹਾ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੰੂ, ਦਾਨ ਸਬੰਧੀ ਰਾਰਜਰਰਮਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਇਨਾਮ ਕ੍ਜੁੱ ਤਣ ਦੇ ਮੌਰੇ ਅਤੇ ਕ੍ਤਓਹਾਰਾਂ 
ਦੀਆਂ ਗਤੀਕ੍ਵਧੀਆਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਰੋਲ ਆਉਣ ਦਾ ਸੁੱਦਾ ਕ੍ਦੁੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਰਦੇ ਹੋ? 

7 ਦਸੰਬਰ – ਇੁੱਰ ਅਡਾਪਸ਼ਨ (ਗੋਦ ਲੈਣਾ) ਕ੍ਗਫਟ ਸਰਟੀਕ੍ਫਰੇਟ ਖਰੀਦੋ। 

8 ਦਸੰਬਰ – ਦੁਪਕ੍ਹਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੁੱ ਰ ਡੌਗਟੋਕ੍ਪਆ ਬਰੈਂਪਟਨ (17 ਵੋਰਕ੍ ੰਗਟਨ ਅਵੈਕ੍ਨਉ) (Dogtopia Brampton) (17 Worthington 

Avenue) ਕ੍ਵੁੱ ਚ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਦੀਆਂ ਸੈਂਟਾ ਫੋਟੋਆਂ ਕ੍ਖਚਵਾਓ। ਕ੍ਬੁੱ ਲੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁਆਗਤ ਹੈ!  

9 ਦਸੰਬਰ – ਬਰੈਂਪਟਨ ਐਨੀਮਲ ਸਰਕ੍ਵਕ੍ਸਜ (Brampton Animal Services) ਦੇ ਫੇਸਬੁੁੱ ਰ ਪੇਜ (Facebook page) ਤੇ ਸਾਡੀ ਛੁੁੱ ਟੀਆਂ ਦੀ 
ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪਰਤੀਯੋਕ੍ਗਤਾ ਕ੍ਵੁੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਪਸੰਦ ਰੀਤੀ ਗਈ ਫੋਟੋ ਨੰੂ ਇੁੱ ਰ ਕ੍ਗਫਟ ਬਾਸਰੇਟ ਕ੍ਮਲੇਗੀ।  

10 ਦਸੰਬਰ – ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਕ੍ ਤੀਆਂ ਕ੍ਵੁੱ ਚ ਲਾਵਾਰਸ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਰਰਨ ਲਈ ਹੋਪ (HOPE) ਫੰਡ ਕ੍ਵੁੱ ਚ ਦਾਨ ਰਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 
ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਲਈ ਹੁੱ  ਨਾਲ ਕ੍ਲਖੇ ਅੁੱ ਖਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜੁਰਾਬਾਂ ਲਓ। 

11 ਦਸੰਬਰ – ਹੋਪ ਫੰਡ (HOPE Fund) ਕ੍ਵੁੱ ਚ ਦਾਨ ਰਰੋ ਅਤੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਇੁੱ ਰ ਕ੍ਨਿੱਜੀ ਬਣਾਇਆ ਟੈਗ ਲਓ। 

12 ਦਸੰਬਰ – ਸਾਡੀ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੱ  ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਰਰੋ। 

13 ਦਸੰਬਰ – ਸਾਡੀ ਹੁੱ  ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਓਰਨਾਮੈਂਟਸ ਦੀ ਸੇਲ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਰਰੋ। 

14 ਦਸੰਬਰ – ਸਾਡੀ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰਰੀ ਕ੍ਵੁੱ ਚ ਬੇਰ ਰੀਤੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਰਰੋ। 

15 ਦਸੰਬਰ – ਐਮਾਜਾਨ ਕ੍ਵਸ਼ ਕ੍ਲਸਟ (Amazon Wish List) ਆਈਟਮਾਂ ਲਓ। 

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


 

 

16 ਦਸੰਬਰ – ਔਨਲਾਈਨ ਦਾਨ ਰਰਰੇ ਸਾਡੇ ਹੋਪ (HOPE) ਫੰਡ ਕ੍ਵੁੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਰਰੋ। 

17 ਦਸੰਬਰ – ਇੁੱਰ ਸਟਫਡ ਜਾਨਵਰ ਨੰੂ ਗੋਦ ਲਓ। 

18 ਦਸੰਬਰ – ਸਾਡੇ ਮੁਫ਼ਤ ਮਾਈਰਰੋਕ੍ਚਪ ਰਲੀਕ੍ਨਰ (Microchip Clinic) ਆਓ। ਕ੍ਸਰਫ਼ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰੀ-ਰਕ੍ਜਸਟਰ (ਆਉਣ 
ਤੋਂ ਪਕ੍ਹਲਾਂ ਰਕ੍ਜਸਟਰ ਰਰਨਾ) ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਉਂਕ੍ਰ  ਾਂ ਸੀਕ੍ਮਤ ਹੈ। 905.458.5800 ਤੇ ਫੋਨ ਰਰਰੇ ਰਕ੍ਜਸਟਰ ਰਰੋ। 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਐਨੀਮਲ ਸ਼ੈਲਟਰ (475 ਕ੍ਰਰਸਲਰ ਡਰਾਈਵ) ਕ੍ਵੁੱ ਚ ਕ੍ਵਅਰਤੀਗਤ ਰਾਰਜਰਰਮ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੁੱ ਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁੱ ਰ ਕ੍ਰ ਹੋਰ 
ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਸੂਚੀਬੁੱ ਧ ਨਾ ਰੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕ੍ਵਰਰੀ ਤੋਂ ਕ੍ਮਕ੍ਲਆ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ HOPE ਫੰਡ ਕ੍ਵੁੱ ਚ ਦਾਨ ਰੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 

ਇਹਨਾਂ ਕ੍ਵੁੱ ਚੋਂ ਕ੍ਰਸੇ ਵੀ ਰਾਰਜਰਰਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਰਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca/animalservices ਤੇ ਜਾਓ 

 ਹਵਾਲਾ 

“ਦਾਨ ਰਰਨਾ ਛੁੁੱ ਟੀਆਂ ਦਾ ਮਹੁੱਤਵਪੂਰਨ ਕ੍ਹੁੱ ਸਾ ਹੈ – ਕ੍ਜਸ ਕ੍ਵੁੱ ਚ ਸਾਡੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਦਾਨ ਰਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ! ਬਰੈਂਪਟਨ ਐਨੀਮਲ ਸ਼ੈਲਟਰ ਇਸ 
ਸਾਲ ਕ੍ਰਰਸਮਸ ਦੇ 12 ਕ੍ਦਨਾਂ ਦੇ ਮਜੇਦਾਰ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਰਰ ਕ੍ਰਹਾ ਹੈ, ਕ੍ਜਸ ਕ੍ਵੁੱ ਚ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਕ੍ਗਫਟ ਸਰਟੀਕ੍ਫਰੇਟ ਪੇਸ਼ ਰਰਨਾ, ਹੋਪ (HOPE) 
ਫੰਡ ਲਈ ਦਾਨ ਇਰੁੱਠਾ ਰਰਨਾ ਅਤੇ ਇੁੱ ਰ ਮੁਫ਼ਤ ਮਾਈਰਰੋਕ੍ਚਪ ਰਲੀਕ੍ਨਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਲ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, 
12 ਕ੍ਦਨਾਂ ਕ੍ਵੁੱ ਚ ਕ੍ਹੁੱਸਾ ਲੈਣਾ, ਛੁੁੱ ਟੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸੀਜਨ ਕ੍ਵੁੱ ਚ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕ੍ਵੁੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਰਾ ਹੈ।” 

-       ਮੇਅਰ ਪੈਟਕ੍ਰਰ ਬਰਾਊਨ (Patrick Brown) 
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ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੁੱ ਡਾ ਸਚੋ ਕ੍ਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇਰਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਕ੍ਵੁੱ ਖ ਲਈ ਕ੍ਤਆਰ ਸੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ ਕ੍ਰ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕ੍ਵੁੱਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤ ੇਕ੍ਵਕ੍ਵਧਤਾ ਸਾਨੰੂ ਵੁੱ ਖਰਾ 
ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕ੍ਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਕ੍ਹਤ ਰਰਦ ੇਹੋਏ ਅਤ ੇਆਪਣੀ ਕ੍ਵਸ਼ਵ-ਕ੍ਵਆਪੀ ਸਫਲਤਾ ਨੰੂ ਅੁੱ ਗੇ ਵਧਾਉਂਦ ੇਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਰੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਰਾਰੀ ਸੁਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਰੇਂਦਰ ਕ੍ਵੁੱਚ ਸਕ੍ ਤ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 
ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਸ਼ਕ੍ਹਰੀ ਰੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਕ੍ਨਰਮਾਣ ਰਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਰੇ ਪੈਦਾ ਰਰਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਇੁੱ  ੇਰਕ੍ਹਣ ਅਤੇ ਰੰਮ ਰਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਰਾਂ ਕ੍ਵੁੱ ਚ ਮਾਣ ਭਰਦ ੇਹਨ। ਅਕ੍ਜਹਾ ਜੁਕ੍ੜਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਕ੍ਹਰ ਬਣਨ ਲਈ 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਅੁੱ ਗੇ ਕ੍ਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਰਰਨ ਵਾਲਾ, ਬਬੇਾਰ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਰਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੰੂ Twitter, Facebook ਅਤ ੇInstagram ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਰਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

 

 
 
 

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਰ 

ਮੋਕ੍ਨਰਾ ਦੁੁੱ ਗਲ (Monika Duggal) 
ਰੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਰਕ੍ਮਉਕ੍ਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਕ੍ਜਰ ਰਕ੍ਮਉਕ੍ਨਰੇਸ਼ਨਸ  

ਕ੍ਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ 

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

http://www.brampton.ca/animalservices
https://twitter.com/CityBrampton
https://www.facebook.com/CityBrampton
https://www.instagram.com/CityBrampton/
http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

