
 

 

 
 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ             

 
  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਨੀਮਲ ਸਰਰਿਰਸਜ, ਕਨੇੈਡਾ ਰਿਿੱ ਚ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਿਰਾਂ ਲਈ 

Home To Home™ ਸਰਰਿਸ ਦਣੇ ਿਾਲੀ ਪਰਿਲੀ ਸਰਰਿਸ ਿੈ  
 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (18 ਜਨਿਰੀ, 2021) – ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਨੀਮਲ ਸਰਰਿਰਸਜ (Brampton Animal Services), ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਿੱਚ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਿਰਾਂ 
ਲਈ Home To Home™ (ਿੋਮ ਟ ੂਿੋਮ™) ਸਰਰਿਸ ਦੇਣ ਿਾਲੀ ਪਰਿਲੀ ਸਰਰਿਸ ਿੈ। ਇਿ ਇਿੱਕ ਇੰਟਰਐਕਰਟਿ ਸਰਰਿਸ ਿੈ, ਜੋ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਿਰਾਂ 
ਨੰੂ ਸ਼ੈਲਟਰ ਰਿਿੱ ਚ ਛਿੱਡੇ ਰਬ੍ਨਾਂ, ਉਿਨਾਂ ਲਈ ਨਿੇਂ ਅਤੇ ਰਪਆਰ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਘਰ ਲਿੱ ਭਣ ਲਈ, ਉਿਨਾਂ ਦ ੇਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਿੈ, ਜੋ ਿੁਣ ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ 

ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਿੀਂ ਰਿੱਖ ਸਕਦੇ। 
 

Home To Home™ ਦੁਆਰਾ, ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਿਰ ਆਪਣ ੇਮੌਜੂਦਾ ਘਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿੇਂ ਘਰ ਰਿਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਿਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੈੈੱਟ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਨਿੇਂ ਪੈੈੱਟ ਮਾਲਕ, 

ਜਾਨਿਰਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਰਸਿੱ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਿਰਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਪਰਬੰ੍ਧ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦ ੇਅੰਦਰ ਰਸਿੱ ਧੇ ਗਿੱਲਬ੍ਾਤ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਿਨ। 
 

ਰੀ-ਿੋਰਮੰਗ ਿੈਬ੍ਸਾਈਟ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਉਿਨਾਂ ਪੈੈੱਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਰਜਿਨਾਂ ਨੰੂ ਕੁਿੱ ਤੇ, ਰਬ੍ਿੱਲੀਆਂ ਅਤੇ ਿੋਰ ਜਾਨਿਰਾਂ ਸਮੇਤ, ਆਪਣ ੇਪਾਲਤੂ 
ਜਾਨਿਰਾਂ ਲਈ ਨਿਾਂ ਘਰ ਲਿੱ ਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੈੈੱਟ ਮਾਲਕ, ਔਨਲਾਈਨ ਛੋਟਾ ਰਜਿਾ ਫਾਰਮ ਭਰਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਰੀ-ਿੋਰਮੰਗ ਲਈ, ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਿਰ ਨੰੂ 

ਸਬ੍ਰਮਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਤਸਿੀਰ ਅਿੱਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਰਰਿਾਰ ਰਿਿੱਚ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਿਰ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਿੰੁਦੇ ਿਨ, ਉਿ 

Home To Home™ ਤ ੇਉਪਲਬ੍ਧ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਿਰਾਂ ਨੰੂ ਲਿੱ ਭ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਦੋਿੇਂ ਰਧਰਾਂ ਲਈ, ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਿਰ ਨੰੂ ਰੀ-ਿੋਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਿੀਂ 
ਿੈ। 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਨੀਮਲ ਸਰਰਿਰਸਜ, ਲੋੜ ਪੈਣ ਤ ੇਰਸਟੀ ਦ ੇHome To Home™ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਰਨਰੀਖਣ ਕਰੇਗੀ। ਐਨੀਮਲ ਸਰਰਿਰਸਜ, ਰੀ-ਿੋਰਮੰਗ 

ਪਰਰਕਰਰਆ ਰਿਿੱਚ ਸਿਾਇਤਾ ਲਈ, ਸਲਾਿ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਮਾਲਕਾਂ ਨੰੂ ਬ੍ੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਰਕ ਜਦੋਂ ਉਿਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਿਰ, 

ਆਪਣੇ ਨਿੇਂ ਘਰ ਰਿਿੱਚ ਸੁਰਿੱ ਰਖਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਿੰੁਚ ਜਾਿੇ, ਤਾਂ ਉਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਨੀਮਲ ਸਰਰਿਰਸਜ ਨੰੂ ਸੂਰਚਤ ਕਰਨ।  
 

ਿਾਲਾਂਰਕ Home To Home™ ਦੁਆਰਾ, ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਿਰਾਂ ਨੰੂ ਰੀ-ਿੋਰਮੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਿਰਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ੈਲਟਰ ਰਿਿੱ ਚ ਛਿੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਰਿਿੱਚ 

ਕਮੀ ਆਿੇਗੀ, ਪਰੰਤੂ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਰਕ ਇਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰੀ-ਿੋਰਮੰਗ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਨਾ ਿੋਿੇ। ਜਾਨਿਰਾਂ ਨੰੂ ਅਜੇ ਿੀ, ਕੇਸ-ਦਰ-ਕੇਸ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਰਸਿੱ ਧੇ 

ਸ਼ੈਲਟਰ ਰਿਿੱ ਚ ਛਿੱ ਰਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਰਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਨੀਮਲ ਸਰਰਿਰਸਜ ਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 
 

Home To Home™ ਤਿੱਕ ਪਿੰੁਚ ਲਈ, ਇਿੱਥੇ (here) ਕਰਲਿੱ ਕ ਕਰੋ। ਇਸ ਪਰੋਗਰਾਮ ਬ੍ਾਰੇ ਿੋਰ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਨੀਮਲ ਸਰਰਿਰਸਜ ਤਿੱਕ ਪਿੰੁਚ 

ਲਈ, Brampton.ca/animalservices ਤੇ ਜਾਓ। 
 

Home To Home™ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੁਆਰਾ ਰਤਆਰ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਪਰੋਗਰਾਮ ਿੈ, ਜੋ ਉਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਿਕਲਪ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ, ਿੋਰ 

ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਿੁਣ ਆਪਣ ੇਪਾਲਤੂ ਜਾਨਿਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਿੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਨਲਾਈਨ, Home To Home™ ਨ ੈੱਟਿਰਕ home-

home.org ਤ ੇਜਾਓ। 
 

https://brampton.home-home.org/
https://brampton.home-home.org/
https://www.brampton.ca/en/residents/Animal-Services/Pages/welcome.aspx
http://www.home-home.org/
http://www.home-home.org/


 

 

ਿਿਾਲੇ 

 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ, Home To Home™ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਿਰ ਰੀ-ਿੋਰਮੰਗ ਸਰਰਿਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਿਾਲਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪਰਿਲਾ ਸ਼ਰਿਰ ਿੋਣ ਤ ੇਮਾਣ ਿੈ। ਮੁਫਤ, 

ਿਰਤੋਂ ਰਿਿੱ ਚ ਅਸਾਨ ਪਰੋਗਰਾਮ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਿਿੱ ਚ ਪੈੈੱਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੰੂ ਜਾਨਿਰਾਂ ਲਈ ਰਪਆਰ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਘਰ ਲਿੱ ਭਣ ਰਿਿੱ ਚ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਪਾਲਤੂ 
ਜਾਨਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਿੰੁਦੇ ਿਨ, ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਸਮਰਿੱਥ ਕਰਦਾ ਿੈ।”  

− ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਨੀਮਲ ਸਰਰਿਰਸਜ, ਿੁਣ Home To Home™ ਦੁਆਰਾ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਿਰਾਂ ਨੰੂ ਰੀ-ਿੋਰਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਿੱਕ ਨਿੀਨਤਾਕਾਰੀ ਿਿੱਲ ਪੇਸ਼ 

ਕਰੇਗਾ। ਸਾਨੰੂ ਆਸ ਿੈ ਰਕ ਸਾਡੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਰਿਿੱਚ ਘਿੱਟ ਜਾਨਿਰ ਛਿੱਡੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਿੱਚ ਿਿੱ ਧ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਿਰਾਂ ਨੰੂ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਰਬ੍ਨਾਂ ਰਿਘਨ ਦ ੇ

ਘਰ ਰਮਲਣਗੇ।”  
− ਿਰਕੀਰਤ ਰਸੰਘ (Harkirat Singh), ਰਸਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਿਾਰਡਸ 9 ਅਤੇ 10; ਚੇਅਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਰਿਰਸਜ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

 

“ਚੰਗੀ-ਤਰਹਾਂ ਸੰਚਾਰਲਤ ਸ਼ਰਿਰ ਿਜੋਂ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਰਨਿਾਸੀਆਂ – ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਦ ੇਪਾਲਤੂ ਜਾਨਿਰਾਂ ਨੰੂ ਿਿੱ ਧ ਪਰਭਾਿੀ ਅਤੇ ਜੁੜੇ ਰਰਿਣ 

ਦ ੇਤਰੀਕੇ ਲਿੱ ਭਦੀ ਿੈ। ਰਕਸੇ ਿੀ ਜਾਨਿਰ ਨੰੂ, Home To Home™ ਦੁਆਰਾ ਰੀ-ਿੋਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਪਰੋਗਰਾਮ ਤ ੇਕਰਲਿੱ ਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇ

ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਿਰਾਂ ਨੰੂ ਨਿੇਂ, ਿਧੀਆ ਘਰ ਲਿੱ ਭਣ ਰਿਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੋ।” 
− ਰੋਏਨਾ ਸੈਨਟੋਸ (Rowena Santos), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਿਾਰਡਸ 1ਅਤੇ 5; ਿਾਈਸ-ਚੇਅਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਰਿਰਸਜ, ਰਸਟੀ ਆਫ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਨੀਮਲ ਸਰਰਿਰਸਜ ਦਾ ਸਟਾਫ਼, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਿੱਚ ਰਪਆਰ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਘਰ ਲਿੱ ਭਣ ਰਿਿੱ ਚ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਿਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦ ੇਮੌਕੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 

ਿਚਨਬ੍ਿੱਧ ਿੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਿੱਚ Home To Home™ ਸਰਰਿਸ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਪਰਿਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਜੋਂ, ਸਟਾਫ਼ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤ ੇਪਰਰਕਰਰਆ ਦੁਆਰਾ 
ਪੈੈੱਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਪੈੈੱਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੰੂ ਰਸਿੱ ਧੇ ਇਿੱਕ-ਦੂਜ ੇਨਾਲ ਗਿੱਲਬ੍ਾਤ ਕਰਨ ਰਿਿੱ ਚ ਸਮਰਿੱਥ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਲਬ੍ਧ ਿੈ।” 

− ਡੇਰਿਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਸਟਰੇਰਟਿ ਅਫਸਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਿਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ ਿਧਣ ਿਾਲੇ ਸ਼ਰਿਰਾਂ ਰਿਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਿ।ੈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਿੀ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਿਿੱਚ ਰਿੱਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਿਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡ ੇਿੰਨ-ਸੁਿੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਿੰੁਦੇ ਿਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨਿੇਸ਼ ਨੂੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਿਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਿਾਤਾਿਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਨਿੀਨਤਾ ਨੂੰ  ਅਿੱ ਗੇ 

ਿਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਿਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਿਾ ਰਸਿਤਮੰਦ ਸ਼ਰਿਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਿਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਿਾਲੀ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਜੋ ਸੁਰਿੱ ਰਖਅਤ, ਸਰਥਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਿੋਿੇ। ਸਾਡ ੇਨਾਲ 

Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁੜੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਿੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

 
 

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਮੋਰਨਕਾ ਦੁਿੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

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

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
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