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ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨ ੂੰ  ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ – ਿਰ ਬ੍ਰੈਂਿਟਨ ਐਨੀਮਲ ਸ਼ੈਲਟਰ ਪਿਖੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬ੍ਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ 
ਅਡੋਪਟ-ਏ-ਥੋਨ ਅਤੇ ਓਪਨ ਹਾਊਸ ਘਰ ਲੱਭਣ ਵਵੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ 

 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵ ੰਦਗੀ ਵਵੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਜਹਾ ਹੋਰ ਵਪਆਰ ਅਤੇ ਸਨੇਹ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਰੈਂਪਟਨ ਐਨੀਮਲ ਸ਼ੈਲਟਰ ਵਵੱਚ ਚੱਕਰ ਮਾਰਨ 
ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। 
 

21 ਤੋਂ 26 ਸਤੰਬਰ, ਸ਼ੈਲਟਰ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਧੀਨ ਦਰਜਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੇ ਘਰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਲਾਨਾ ਅਡੋਪਟ-ਏ-ਥੋਨ ਪਰੋਗਰਾਮ 
ਆਯੋਵਜਤ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਵਬੱਲੀਆਂ, ਵਬੱਲੀ ਦੇ ਬੱਵਚਆਂ ਅਤੇ ਖਰਗੋਸ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। 
 

ਸ਼ੈਲਟਰ (475 ਵਕਰਸਲਰ ਡਰਾਈਵ ਵਵਖੇ ਸਵਥਤ) ਵਵਖੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਨ:  
 ਸੋਮਵਾਰ – ਬੁੱ ਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 – ਸ਼ਾਮ 5 

 ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 – ਸ਼ਾਮ 7:30 

ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 – ਸ਼ਾਮ 5 

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 – ਸ਼ਾਮ 4:30 

 

ਅਡੋਪਟ ਏ ਥੋਨ ਪਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 26 ਸਤੰਬਰ ਨ ੰ  ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਓਪਨ ਹਾਊਸ ਦੌਰਾਨ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।  
 

ਜਾਨਵਰਾਂ ਨ ੰ  ਵਮਲਣ ਲਈ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਵਕ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਵ ੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵਕਹੋ ਵਜਹਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਪਾਲਤ  ਜਾਨਵਰ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ 
ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪਾਓ। ਵੈਂਡਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਗੈਰਾਜ ਦੀ ਵਵਕਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ, BBQ ਵਵਖੇ ਦੁਪਵਹਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਕਰੋ – ਇਹ ਪ ਰੇ ਪਵਰਵਾਰ ਲਈ ਮ ੇਦਾਰ ਸਮਾਂ 
ਹੋਵੇਗਾ। 
 

ਓਪਨ ਹਾਊਸ ਸਵੇਰੇ 10 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਸਮ ਵਕਹੋ ਵਜਹਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। BBQ ਅਤੇ ਗਰਾਜ ਦੀ ਵਵਕਰੀ ਤੋਂ ਵਮਲੇ ਪੈਵਸਆਂ ਨ ੰ  HOPE ਫੰਡ 
(Helping Orphaned Pets in Emergencies) ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਰਵਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਕ ਵਬਮਾਰ ਅਤੇ ਜਖਮੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨ ੰ  ਮੁੜ੍ ਵਸਾਉਣ ਵਵੱਚ ਮਦਦ 
ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਦਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਵਪਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਵਰਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੋਦ ਵਲਆ ਜਾ ਸਕੇ।  
 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਸ਼ੈਲਟਰ ਨਾਲ 905.458.5800 ਜਾਂ animal.services@brampton.ca 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 
 
 

ਬ੍ਰੈਂਿਟਨ ਬ੍ਾਰੇ: ਕੈਨੇਡਾ ਵਵੱਚ ਨੌਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਵਹਰ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਵਵਵਧ ਵੱਸੋਂ ਲਈ ਪਰਵਸੱਧ ਹੈ ਜੋ 89 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ 209 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲੀ ਵਪਛੋਕੜ੍ਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  
ਪਰਦਰਵਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਨਵਾਸੀਆ ਂਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਵਲਆਂ ਨ ੰ  ਵਵਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਵਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਆਧੁਵਨਕ ਸਹ ਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇ ੀ ਨਾਲ 
ਵੱਧ ਰਹੀਆ ਂਆਵਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਵਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਕ ਪਹੰੁਚ ਵਮਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਵਵੱਚ ਖਵੋਲਹਆ ਵਗਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਸਵਵਕ ਹਸੋਵਪਟਲ, ਵਵਵਲਅਮ ਓਸਲਰ ਹੈਲਥ ਵਸਸਟਮ ਦਾ ਵਹੱਸਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਵਕ 
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨ ੰ  ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 
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 ਮੀਡੀਆ ਸੂੰ ਿਰਕ 

ਬਰਾਇਨ ਸਵਟਟਲ (Brian Stittle) 

ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਵਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ 
905.874.2143 |  brian.stittle@brampton.ca    
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