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 آپ کی ذمہ داری –آپ کا پالتو جانور، آپ کا بہترین دوست 

 
روزمرہ کی  زکا مہینہ ہے اور برامپٹن اینیمل سروسکے احساس پالتو جانوروں کی ذمہ دارانہ ملکیت کا مہینہ مئی  —برامپٹن، آن 

ہے، جو آپ پر اپنے بالوں )یا پروں( والے نرم و گداز دوستوں کی نگہداشت کے حوالے سے  ان ذمہ داریوں پر توجہ دالنا چاہتی
 عائد ہوتی ہیں۔

 
  مائیکرو چپ کلینکس

بہار کا ساالنہ مائیکروچپ موسِم بجے تک  8 - 6میں شام ( Chrysler Drive 475)مئی کو برامپٹن اینیمل شیلٹر  17اور  10
 ہوںپر رجسٹر  www.brampton.ca/animalservicesکلینک لگایا جائے گا۔ 

 
ا چاول کے ایک دانے جتنی ہوتی ہے۔ اسے آپ کے کتے یا بلی کی جلد بہے، جو تقری ہوتی مائیکروچپ ایک چھوٹی سی ڈیوائس

 ہے۔ یمستقل شناخت فراہم کرت 24/7ے آپ کے پالتو جانور کے لی جوکے نیچے لگایا جاتا ہے 
 

زیادہ تر لوگوں کے خیال کے برعکس، مائیکروچپ ایک ٹریکنگ ڈیوائس یا جی پی ایس نہیں ہوتی۔ یہ صرف آپ کے پالتو 
جانے کی صورت میں ہو  گم ہے، جو  یگی کے لیے آئی ڈی نمبر فراہم کرتپوری زند اور منفردایک کے لیے ان کا اپنا  وںجانور
 ۔ یگھر پہنچانے میں مدد فراہم کرے گحفاظت سے  انہیں

 
صرف دو میں ( Guelph Humane Society)ابھی بھی یقین نہیں؟ یاد کریں کہ ایک آوارہ بلی کو گیولیف ہیومین سوسائیٹی 

 4,300جو یہاں سے تقریبا  –اس کے خاندان کی تالش کو ممکن بنایا تھا  ہی الیا گیا تھا۔ اس بلی کی مائیکروچپ نےماہ پہلے، 
 ، کیلیفورنیا میں رہتے تھے۔(Watsonvilleل )کلومیٹر دور ویٹسن وِ 

 
 کتوں کے ذمہ دار مالکان توجہ فرمائیں

ی تالش میں ہوں گے۔ دوران، کمیونٹی میں موجود اینیمل کنٹرول آفیسرز کتوں کے ذمہ دار مالکان کپورے مہینے کے مئی کے 
 کے منتظر دے دیں۔ ان  بھی اگر آپ اپنے کتے کو اچھی طرح محفوظ رکھ رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو چھوٹا سا تحفہ

 رہیں!
 

 پالتو جانور کے ایک ذمہ دار مالک ہونے کا کیا مطلب ہے
 طرح دیکھ بھال کیسے کی جائے: اچھی پالتو جانوروں کی ذیل میں اس بارے میں چند مشورے موجود ہیں، کہ 

 

 ے۔ یہ کجگہوں شدہ متعین کھال چھوڑنے کے لیے کر رکھیں، ماسوائے پکڑ ساتھ باہر ہوں، تو اسے  جب اپنے کتے کے
 آپ، آپ کے کتے اور دیگر لوگوں اور پالتو جانوروں کے لیے محفوظ ہے۔ 

 

 غیر ذمہ دارانہ انہکو صاف کریں۔ عوامی جگہوں پر کتوں کا فضلہ نہ صاف کرنا غیر صحت مند گیگند یاپنے کتے ک ،
 اور خالف قانون ہے۔ 

 

 ۔ الئسنسن کا حصول وںان کے شناختی ٹیگز تازہ ترین ہ اپنے کتے یا بلی کا الئسنس حاصل کریں اور یقینی بنائیں کہ
صورت ہے۔ واضح شناخت والے پالتو جانوروں کے پاس مدد پالتو جانوروں کی حفاظت اور بیمہ کی ایک اضافی 

ہے اور اکثر کسی شیلٹر میں لے کر جانے کی بجائے فورا اپنے مالکان کو لوٹائے موجود ہوتا پہنچنے کا زیادہ امکان 
 جا سکتے ہیں۔ 

 

  پالتو جانوروں کی کیا آپ کے پالتو جانور کی بیضہ دانی نکال دی گئی ہے یا جنسی اعضاء کاَٹ دیے گئے ہیں۔ یہ
ضرورت سے زیادہ آبادی کو بڑھنے سے روکتا ہے اور آپ کے پالتو جانور کے لیے صحت کے کئی فوائد التا ہے اور 

مزید جاننے کے لیے  –انہیں ایک لمبی، خوش زندگی گزارنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ کبھی بھی زیادہ دیر نہیں ہوتی 
 اپنی ویٹیرنری ٹیم سے بات کریں۔

http://www.brampton.ca/animalservices


 
 
 

 

 
 
 
 

 گود لینا ایک محبت آمیز انتخاب ہے
ڈھونڈ رہے ہیں، تو گود  پالتو جانوراگر آپ جانتے ہیں کہ آپ پالتو جانور کے ایک ذمہ دار مالک ہوں گے اور آپ ایک بہترین 

ی ہے، جس میں ان کی کوئی غلط ہوتی ہیں، جنہیں گھر کی ضرورت ہوتے لینے کے انتخاب پر غور کریں۔ ایسے کئی پالتو جانور
پر گود  www.brampton.ca/animalservices یا تشریف الئیںکرسلر ڈرائیو پر برامپٹن اینیمل شیلٹر میں  547۔ ہوتینہیں 

، تو انہ ہو پالتو جانور موجوداگر ہمارے پاس آپ کے لیے درست  لینے کے قابل پالتو جانوروں کی ایک فہرست مالحظہ فرمائیں۔
 دیگر کئی  نامور میونسپل شیلٹرز، ہیومین سوسائیٹیز اور ریسکیو گروپس میں سے انتخاب کیا جا سکتا ہے۔ 
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وانی اور تنوع ہمیں ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوج برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔

ری عالمی سب سے علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہما
ے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لی

۔ پر فالو کریں فیس بکاور  ٹوئٹرے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر بنان ہیں۔
www.brampton.ca پر مزید جانیں۔ 

  

 
 

 میڈیا کنٹیکٹ

 نتالی سٹوگڈل
 میڈیا کوآرڈینیٹر

City of Brampton 
905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca   
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