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 کام ہو رہے ہیں( میں زبردست Brampton Animal Shelterبرامپٹن اینیمل شیلٹر )
 

 Brampton) لٹریش ملینیبرامپٹن ا: اس ماہ جانے کے لئے ںیتوجہ فرمائ والےی: جانوروں سے محبت کرنوی(، اونٹارBramptonبرامپٹن )

Animal Shelterہے۔جگہ  ی( ہ 
 

 مائیکروچپ کلینک

 بجے رات 8 –ستمبر  6، 28اور  14بدھ کے دنوں میں، 

کے لئے، اپنے کتے یا بلی کو اس کے گھر کا راستہ تالش کرنے میں مدد کریں، اگر یہ کھو جاتا/جاتی ہے۔ فون  30صرف $

 ںہوپر آن الئن رجسٹر  www.brampton.ca( پر شیلٹر میں رجسٹر کریں، یا 905.458.5800)
 

 اوپن ہاؤس

 بجے شام 4 –بجے صبح  10ستمبر،  17ہفتہ، 

سروسز اسٹاف، بچوں کی  اینیملبار بی کیو، ڈنک ٹینک بمع  –سال کا ہمارا پسندیدہ دن! ایک دن کے فیملی فن کے لئے ہمارے ساتھ شامل ہوں 

غاز آمرکزی خیال گیراج، اور شیلٹر ٹوورز۔ اوپن ہاؤس بھی شیلٹر کے ساالنہ ایک تھون اپنائیں کا -سرگرمیاں، تصویر بوتھ، وینڈرز، پالتو

 ہے۔ کرتا
 

 ایک تھون اپنائیں

 ستمبر )اپنانے کے گھنٹوں کے لئے ویب سائٹ مالحظہ کریں( 24ہفتہ،  –ستمبر  17ہفتہ، 

 ہے! پورے ہفتہ بھر بلیوں، بلی کے بچوں اور خرگوشوں کو مفت میں اپنا بنا کر لے جائیں۔  آپشناپنانا ایک نہایت پیار بھرا 
 

HOPE کے لئے واک اے تھون 

( Brampton Animal Shelterواک برامپٹن اینیمل شیلٹر ) –بجے دن میں ہو گا  11بجے دن )رجسٹریشن کا آغاز  12ستمبر  24ہفتہ، 

 (گی میں شروع ہو

( فنڈ کی معاونت میں ساالنہ واک اے تھون پر اسے آگے بڑھائیں۔ HOPE) ہنگامی حاالت میں بے یارومددگار جانوروں کی مدد ”(Pawپا )“

HOPE  فنڈ بیمار اور زخمی جانوروں کی بحالی و عالج میں مدد کرنے کے لئے مکمل طور پر عوامی عطیات پر انحصار کرتا ہے تاکہ

سے زیادہ کتوں اور بلیوں کی ہنگامی طبی طریقہ کار  60میں، اس نے  2015انہیں محبت کرنے والے گھروں میں اپنایا جا سکے۔ صرف 

 نے میں مدد کی۔سے زیادہ وصول کر 20,000میں $
 

 مالحظہ کریں www.brampton.ca/animalservicesمندرجہ ذیل ایونٹس میں سے کسی کے متعلق بھی معلومات کے لئے 
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الگ الگ نسلی پس منظر کے لوگ شامل ہیں  209کینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں  ( کے متعلق:Bramptonبرامپٹن )

ٹرانسپورٹ کا نظام ( کے رہائشیوں اور باہر سے آنے والے لوگوں کو تفریح کے نادر مواقع دستیاب ہیں اور یہاں کا Bramptonمختلف زبانیں بولتے ہیں۔ برامپٹن ) 89جو 

میں افتتاح ہوا تھا ولیم اوسلر ہیلتھ  2007( جس کا Brampton Civic Hospitalکینیڈا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظاموں میں سے ایک ہے۔ برامپٹن سوک ہاسپٹل )

پر  www.brampton.caے۔ مزید معلومات کے لیے ( کا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں سے ایک ہWilliam Osler Health Systemسسٹم )

 ( پر فالو کریں۔Twitterکو ٹوئٹر ) CityBrampton@جائیں یا 
 

 

 
 

 میڈیا رابطہ

 (Natalie Stogdillنتالی سٹاگڈل )
 کارمیڈیا رابطہ 

City of Brampton 
natalie.stogdill@brampton.ca905.874.3654 | 
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