
 

 

  

18 ਦਸੰਬਰ, 2018 

 

ਬਲਪੂ ੌ(BluePaw) ਪਰਗੋਰਾਮ ਨਾਲ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵ ਿੱ ਚ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ਦੁਾ ਪਾਲਤ ੂਜਾਨ ਰਾਂ  
ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਸੈਾ ਬਚਾ ਸਕਦ ੇਹਨ  

 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵ ਿੱ ਚ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨ ਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਿੱ ਤੇ ਜਾਂ ਵਬਿੱ ਲੀ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ 

ਇਿੱ ਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਰੂਰੀ ਕਾਰਨ ਹੈ – ਵਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨ ਰ ਨੰੂ ਗੁਆਚ ਜਾਣ ਤੇ ਸੁਰਿੱ ਵਿਅਤ ਤੌਰ ਤੇ ਘਰ  ਾਪਸ ਵਲਆਉਣ ਦਾ ਵਬਹਤਰ 

ਤਰੀਕਾ ਹੈ।  
 

ਹੁਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨ ਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਿਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ  ੀ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

ਅਿੱਜ ਬਰੈਂਪਟਨ ਐਨੀਮਲ ਸਰਵ ਵਸਜ (Brampton Animal Services) ਨੇ ਬਲੂਪੌ (BluePaw) ਪਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਇਿੱਕ ਇਨਾਮ ਪਰੋਗਰਾਮ 

ਹੈ, ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ  ਿੱ ਲੋਂ  ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨ ਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੰੂ ਿਾਸ ਡੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਨ ਾਸੀ ਆਪਣੇ ਕੁਿੱ ਤੇ ਜਾਂ ਵਬਿੱ ਲੀ 

ਦਾ ਵਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਰੋਗਰਾਮ ਵ ਿੱ ਚ ਨਾਮਾਂਵਕਤ ਹੋ ਜਾ ੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਇਿੱ ਕ ਿਾਸ ਕੁੰ ਜੀ ਟੈਗ 

ਵਮਲੇਗਾ। ਬਿੱ ਚਤ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਨ ਲਈ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰੂ ਵਕਸੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੋਂ ਿਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਆਪਣਾ ਟੈਗ 

ਵਦਿਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ੇਗੀ। 
 

ਬਲੂਪੌ (BluePaw) ਪਰੋਗਰਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ 2014 ਵ ਿੱ ਚ ਵਸਟੀ ਆਫ ਟੋਰੋਂਟੋ (City of Toronto)  ਿੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਇਸ 

ਪਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪਵਹਲਾ ਭਾਈ ਾਲ ਸ਼ਵਹਰ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਨ ਾਸੀ, ਟੋਰੋਂਟੋ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਲਈ  ੀ ਯੋਗ ਹਨ, ਜੋ 

www.toronto.ca/bluepaw ਤੇ ਸੂਚੀਬਿੱ ਧ ਹਨ। 
 

ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਫੀਸ ਸਾਲਾਨਾ $5 ਤੋਂ $40 ਤਿੱ ਕ ਹੋ ੇਗੀ, ਇਹ ਜਾਨ ਰ ਦੇ ਪਰਕਾਰ (ਕੁਿੱ ਤਾ ਜਾਂ ਵਬਿੱ ਲੀ) ਤੇ ਅਤੇ ਇਸਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇਸਨੰੂ 

ਬਾਂਝ/ਨਪੰੁਸਕ ਬਣਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋਵਚਪ ਲਗ ਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਲਕਾਂ,  ਵਜਹਨਾਂ ਦੀ  

ਉਮਰ 55 ਸਾਲ ਅਤੇ  ਿੱ ਧ ਹੈ, ਲਈ ਬਜਰੁਗ ਰੇਟ  ੀ ਹਨ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਇਕਿੱਠਾ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਜਾਨ ਰਾਂ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਨ 

ਵ ਿੱ ਚ ਐਨੀਮਲ ਸਰਵ ਵਸਜ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ ਸ਼ੈਲਟਰ ਵ ਿੱ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 
 

ਲਸੰਵਸੰਗ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਬਲੂਪੌ (BluePaw) ਪਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca/animalservices ਤੇ ਜਾਓ। 
 

ਹ ਾਲੇ 
 

“ਬਰੈਂਪਟਨ ਵ ਿੱ ਚ, ਸਾਰੇ ਕੁਿੱ ਵਤਆਂ ਅਤੇ ਵਬਿੱ ਲੀਆਂ ਦਾ ਵਸਟੀ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਹੋਣਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਅਸਲ ਵ ਿੱ ਚ ਬਹੁਤ ਘਿੱ ਟ ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ 

ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਹਨ। ਮੈਨੰੂ ਇਹ ਦੇਿ ਕੇ ਿੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵਕ ਐਨੀਮਲ ਸਰਵ ਵਸਜ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨ ਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ  ੀ  ਿੱ ਧ ਮੁਿੱਲ ਪੇਸ਼ 

http://www.toronto.ca/bluepaw
http://www.brampton.ca/animalservices


 

 

ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਈ ਾਲੀ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੰੂ ਆਸ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਪਰੋਗਰਾਮ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨ ਰਾਂ ਦੇ 

ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਵਿਆ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰੇਗਾ।” 

- ਮੇਅਰ ਪੈਟਵਰਕ ਬਰਾਊਨ (Patrick Brown) 

 

“ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ੋਗੇ ਵਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਿੱ ਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਵਸਿੱ ਵਿਅਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਵਕ ਤੁਹਾਡੀ ਵਬਿੱ ਲੀ ਕਦੇ  ੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਿੱ ਸੇ ਵਬਨਾਂ 

ਬਾਹਰ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਰਿੱ ਿੇਗੀ। ਪਰੰਤੂ ਹਰ ਸਾਲ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਐਨੀਮਲ ਸਰਵ ਸਜ ਨੰੂ ਗੁਆਚੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨ ਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਲਾਂ ਵਮਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋਿਮ 

ਵਕਉਂ ਲੈਣਾ? ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨ ਰ,  ਿੱ ਧ ਸੁਰਿੱ ਵਿਅਤ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨ ਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲੂਪੌ (BluePaw) ਪਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ  ਿੱ ਲੋਂ  ਪਾਲਤੂ 

ਜਾਨ ਰਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨ ਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਜੰਮੇ ਾਰ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।” 

- ਅਮੈਂਡਾ ਬਰੇੈਟ (Amanda Barrett), ਸੁਪਰ ਾਈਜਰ, ਐਨੀਮਲ ਸਰਵ ਵਸਜ 
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ਬਰੈਂਪਟਨ  ਿੱ ਡਾ ਸਚੋ ਵਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਵ ਿੱ ਿ ਲਈ ਵਤਆਰ ਸੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ ਵਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵ ਿੱ ਚ  ਾਧਾ, ਨੌਜ ਾਨ ਅਤੇ ਵ ਵ ਧਤਾ ਸਾਨੰੂ  ਿੱ ਿਰਾ 
ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਨ ੇਸ਼ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵ ਸ਼ -ਵ ਆਪੀ ਸਫਲਤਾ ਨੰੂ ਅਿੱ ਗੇ  ਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨ ੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵ ਿੱ ਚ ਸਵਥਤ ਹਾਂ। 
ਅਸੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਵਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਰਵਹਣ ਅਤ ੇਕੰਮ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਮਾਣ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਅਵਜਹਾ ਜੁਵੜਆ ਹਇੋਆ ਸ਼ਵਹਰ 
ਬਣਨ ਲਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਅਿੱ ਗੇ ਵਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ  ਾਲਾ, ਬੇਬਾਕ ਅਤੇ ਨ ੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋ ੇ। ਸਾਨੰੂ Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

 

 

 

 

 

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਮੋਵਨਕਾ ਦੁਿੱ ਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਵਜਕ ਕਵਮਉਵਨਕੇਸ਼ਨ  

ਵਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ 

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

http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/#_blank
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

