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ਤਹੁਾਡਾ ਪਾਲਤ ੂਜਾਨਵਰ, ਤਹੁਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦਸੋਤ – ਤਹੁਾਡੀ ਜ਼ ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ 
 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ — ਮਈ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ ਿੰ ਮੇਵਾਰ ਮਾਲਕ ਬ੍ਣਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਨੀਮਲ ਸਰਜ਼ਵਜ਼ਸਜ 
(Brampton Animal Services) ਸਾਡੇ ਫਰ (ਜਾਂ ਖਿੰ ਭਾਂ) ਵਾਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਧਆਨ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰੋ ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ ਿੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ 'ਤੇ 
ਜ਼ਧਆਨ ਕੇਂਜ਼ਦਰਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 
 

ਮਾਈਕਰਜ਼ੋਿਪ ਕਲੀਜ਼ਨਕ 

10 ਅਤੇ 17 ਮਈ ਨੂਿੰ , ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਨੀਮਲ ਸ਼ੈਲਟਰ (Brampton Animal Shelter) 475 ਕਰਾਇਸਲਰ ਡਰਾਈਵ (475 Chrysler Drive) 

ਜ਼ਵਖੇ ਸ਼ਾਮ 6-8 ਵਜੇ ਸਲਾਨਾ ਬ੍ਸਿੰਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਾਈਕਰੋਜ਼ਿਪ ਕਲੀਜ਼ਨਕ ਆਯੋਜ਼ਜਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
www.brampton.ca/animalservices 'ਤੇ ਰਜ਼ਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓ।  
 

ਮਾਈਕਰੋਜ਼ਿਪ, ਿਾਵਲ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜ਼ਜਹਾ ਜ਼ਡਵਾਈਸ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂਿੰ  ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱ ਤੇ ਜਾਂ ਜ਼ਬੱ੍ਲੀ ਦੀ ਿਮੜੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ 
ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਦਨ ਦੇ 24 ਘਿੰ ਟੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਜ਼ਦਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਲਈ ਸਥਾਈ ਪਛਾਣ ਜ਼ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ। 
 

ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਿ ਦੇ ਉਲਟ, ਮਾਈਕਰੋਜ਼ਿਪ ਕੋਈ ਟਰੈਜ਼ਕਿੰ ਗ ਜ਼ਡਵਾਈਸ ਜਾਂ ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ. (GPS) ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਸ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਲਤੂ 
ਜਾਨਵਰ ਨੂਿੰ  ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ, ਜ਼ ਿੰ ਦਗੀਭਰ ਦਾ ਆਈ.ਡੀ. (ID) ਨਿੰ ਬ੍ਰ ਜ਼ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਜਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂਿੰ  ਗੁਆਿ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸੁਰੱਜ਼ਖਅਤ ਘਰ 
ਪਹੁਿੰ ਿਣ ਜ਼ਵੱਿ ਮਦਦ ਜ਼ਮਲੇਗੀ।  
 

ਅਜੇ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜ਼ਕ ਬ੍ਸ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਜ਼ਹਲਾਂ, ਇੱਕ ਭਟਕ ਗਈ ਜ਼ਬੱ੍ਲੀ ਨੂਿੰ  ਗੁਏਲਫ ਜ਼ਹਊਮੇਨ ਸੋਸਾਇਟੀ (Guelph 

Humane Society) ਜ਼ਵੱਿ ਜ਼ਲਆਂਦਾ ਜ਼ਗਆ ਸੀ। ਜ਼ਬੱ੍ਲੀ ਦੇ ਮਾਈਕਰੋਜ਼ਿਪ ਨਾਲ ਸਟਾਫ ਨੂਿੰ  ਉਸਦੇ ਪਜ਼ਰਵਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜ਼ਗਆ – ਜੋ ਜ਼ਕ 
ਲਗਭਗ 4,300 ਜ਼ਕਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ, ਵਾਟਸਨਜ਼ਵਲੇ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਜ਼ਵੱਿ ਰਜ਼ਹਿੰਦਾ ਸੀ। 
 

ਕੁੱ ਤੇ ਦ ੇਜ਼ ਿੰ ਮੇਵਾਰ ਮਾਲਕ ੋਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ਦਓ 

ਪੂਰਾ ਮਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਐਨੀਮਲ ਕਿੰ ਟਰੋਲ ਅਫ਼ਸਰ ਬ੍ਾਹਰ ਭਾਈਿਾਰੇ ਜ਼ਵੱਿ ਕੱੁਤੇ ਦੇ ਜ਼ ਿੰ ਮੇਵਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂਿੰ  ਲੱਭਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱ ਤੇ ਨੂਿੰ  
ਸੁਰੱਜ਼ਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਿਿੰਗਾ ਕਿੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜ਼ਜਹਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਧਆਨ ਰੱਖੋ! 
 

ਪਾਲਤ ੂਜਾਨਵਰ ਦ ੇਜ਼ ਿੰ ਮਵੇਾਰ ਮਾਲਕ ਬ੍ਣਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ੍ ਹ ੈ

ਇਹ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਹਨ ਜ਼ਕ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਿਿੰਗਾ ਮਾਲਕ ਜ਼ਕਵੇਂ ਬ੍ਣਨਾ ਹੈ:  
 

 ਕੁੱ ਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ, ਇਸ ਨੂਿੰ  ਸਿੰਗਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਿੰ ਨਹ  ਕੇ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਕ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਨਸ਼ਜ਼ਿਤ ਸਿੰਗਲੀ-ਮੁਕਤ ਖੇਤਰਾਂ ਜ਼ਵੱਿ 
ਨਾ ਹੋਵੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱ ਤੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਜ਼ਖਅਤ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ।  
 

 ਆਪਣੇ ਕੁੱ ਤੇ ਦੇ ਜ਼ਪੱਛੇ ਗਿੰ ਦਗੀ ਸਾਫ ਕਰੋ। ਜਨਤਕ ਥਾਂਵਾਂ ਜ਼ਵੱਿ ਆਪਣੇ ਕੁੱ ਤੇ ਦੀ ਗਿੰ ਦਗੀ ਨੂਿੰ  ਸਾਫ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਸਹਤ ਲਈ ਮਾੜਾ, 
ਗੈਰ-ਜ਼ ਿੰ ਮੇਵਾਰਾਨਾ, ਅਤੇ ਕਾਨੂਿੰ ਨ ਦੇ ਜ਼ਵਰੱੁਧ ਜ਼ਵਹਾਰ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ।  

 

 ਆਪਣੇ ਕੁੱ ਤੇ ਜਾਂ ਜ਼ਬੱ੍ਲੀ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਵੋ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਓ ਜ਼ਕ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਨਵੀਨਤਮ ਪਛਾਣ ਟੈਗ ਹਨ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ, 
ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਰੱਜ਼ਖਆ ਅਤੇ ਬ੍ੀਮੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਰੂਪ ਹੈ। ਜ਼ਦਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁਿੰਿ 
ਦੀ ਜ਼ ਆਦਾ ਸਿੰ ਭਾਵਨਾ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਅਕਸਰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਜ਼ਵੱਿ ਜ਼ਲਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਜ਼ਬ੍ਨਾਂ ਤੁਰਿੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂਿੰ  
ਵਾਪਸ ਕਰ ਜ਼ਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  

 

http://www.brampton.ca/animalservices


 
 

 

 ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਨੂਿੰ  ਬ੍ਾਂਝ ਬ੍ਣਾਓ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਨਸਬ੍ਿੰਦੀ ਕਰਵਾਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਆਬ੍ਾਦੀ ਵਧਣ ਤੋਂ 
ਬ੍ਿਾਅ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਲਈ ਕਈ ਜ਼ਸਹਤ ਸਬ੍ਿੰ ਧੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਲਿੰ ਬ੍ੀ, ਖੁਸ਼ 
ਜ਼ ਿੰ ਦਗੀ ਜ਼ਜਉਣ ਜ਼ਵੱਿ ਮਦਦ ਜ਼ਮਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਵੱਿ ਕਦੇ ਵੀ ਬ੍ਹੁਤ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦੀ – ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀ 
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। 

 
 

ਗਦੋ ਲੈਣਾ ਜ਼ਪਆਰ ਭਰੀ ਿਣੋ ਹ ੈ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜ਼ਕ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ ਿੰ ਮੇਵਾਰ ਮਾਲਕ ਬ੍ਣੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬ੍ਲਕੁਲ ਸਹੀ ਮੈਿ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ 
ਿੋਣ 'ਤੇ ਜ਼ਵਿਾਰ ਕਰੋ। ਕਈ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਕਸੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਜ਼ਬ੍ਨਾਂ ਬ੍ੇਘਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 475 ਕਰਾਇਸਲਰ ਡਰਾਈਵ (475 

Chrysler Drive) ਜ਼ਵਖੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਨੀਮਲ ਸ਼ੈਲਟਰ ਜ਼ਵੱਿ ਆਓ ਜਾਂ www.brampton.ca/animalservices 'ਤੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਯੋਗ 
ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸੂਿੀ ਦੇਖੋ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਪਰਜ਼ਸੱਧ ਜ਼ਮਊਜ਼ਨਜ਼ਸਪਲ ਸ਼ੈਲਟਰ, ਜ਼ਹਊਮੇਨ 
ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬ੍ਿਾਉ ਸਮੂਹ ਹਨ, ਜ਼ਜਨਹ ਾਂ ਜ਼ਵੱਿੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  
 

-30- 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵੱਡਾ ਸਿੋ ਜ਼ਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਜ਼ਵੱਖ ਲਈ ਜ਼ਤਆਰ ਸਿੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਿਾਰੇ ਜ਼ਵੱਿ ਵਾਧਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਵਜ਼ਵਧਤਾ 
ਸਾਨੂਿੰ  ਵੱਖਰਾ ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਨਵੇਸ਼ ਨੂਿੰ  ਉਤਸ਼ਾਜ਼ਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਵਸ਼ਵ-ਜ਼ਵਆਪੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂਿੰ  ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ 
ਕੇਂਦਰ ਜ਼ਵੱਿ ਸਜ਼ਥਤ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਸ਼ਜ਼ਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪਦੈਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਜ਼ਹਣ ਅਤੇ ਕਿੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਜ਼ਵੱਿ ਮਾਣ ਭਰਦੇ 
ਹਨ। ਅਜ਼ਜਹਾ ਜਜ਼ੁੜਆ ਹਇੋਆ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਬ੍ਣਨ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੂਿੰ  ਅੱਗੇ ਜ਼ਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਨੂਿੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬ੍ਬੇ੍ਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂਿੰ  Twitter ਅਤੇ 

Facebook'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।www.brampton.ca'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣ।ੋ 

 
 
 
 
 

 
 

  
 

ਮੀਡੀਆ ਸਿੰ ਪਰਕ 

ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਜ਼ਡਲ(Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਜ਼ਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca 
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