
 

 

 
 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ                     

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਨੀਮਲ ਸਰਰਿਰਸਜ, ਪਾਲਤ ੂਜਾਨਿਰਾਂ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫਡੂ ਪੈਂਟਰੀ 
 ਦ ੇਦਆੁਰਾ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਧਾ ਰਰਹਾ ਹ ੈ

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (14 ਜਨਿਰੀ, 2022) – ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਨੀਮਲ ਸਰਰਿਰਸਜ (Brampton Animal Services) ਨੇ, ਪੈੈੱਟ ਫੂਡ, ਕੈਟ ਰਲਿੱ ਟਰ ਅਤੇ 
ਜਾਨਿਰਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਦ ੇਲੋੜਿੰਦ, ਪੈੈੱਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਿਰਾਂ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੂਡ ਪੈਂਟਰੀ (Emergency Pet 

Food Pantry) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।  
 

ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਿਰਾਂ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੂਡ ਪੈਂਟਰੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼, ਮੰਗ ਅਤੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨਾਂ ਦ ੇਅਧਾਰ ਤ,ੇ ਪੈੈੱਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਿੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤਿੱਕ, ਪੈੈੱਟ 

ਸਬੰ੍ਧੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਨੀਮਲ ਸਰਰਿਰਸਜ ਨੇ ਇਸ ਪਰਹਲਕਦਮੀ ਨੰੂ ਸੰਭਿ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਿਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ, ਲੋਕਲ PetValu ਅਤੇ 
FreshCo ਦ ੇਨਾਲ ਭਾਈਿਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।  

ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਨੰੂ 905.458.5800 ਤ ੇਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ animal.services@brampton.ca ਤ ੇਈਮੇਲ ਕਰਕ,ੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਿਰਾਂ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੂਡ 
ਪੈਂਟਰੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਦਾ ਰਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  

ਰਨਿਾਸੀ, 475 ਰਕਰਸਲਰ ਡਰਾਈਿ (475 Chrysler Drive) ਰਿਖੇ ਸਰਿਤ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਨੀਮਲ ਸ਼ੈਲਟਰ (Brampton Animal Shelter) ਰਿਿੱਚ ਰਬ੍ਿੱਲੀਆਂ, 
ਕੁਿੱ ਰਤਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਜਾਨਿਰਾਂ ਿਾਸਤੇ ਸੀਲਬੰ੍ਦ, ਸੁਿੱ ਕ ੇਜਾਂ ਡਿੱਬ੍ਾਬੰ੍ਦ ਪੈੈੱਟ ਫੂਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਿਸਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਈ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

ਐਨੀਮਲ ਸਰਰਿਰਸਜ ਦੀ ਅਮਾਜ਼ੋਨ ਰਿਸ਼ ਰਲਸਟ (Amazon Wish List) ਤ ੇਜਾਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਨੀਮਲ ਸਰਰਿਰਸਜ ਦ ੇFacebook ਪੰਨੇ (Facebook 

page) ਤ ੇਜਾਓ। 

ਲੋੜਿੰਦ ਪੈੈੱਟ ਮਾਲਕ ਐਨੀਮਲ ਸਰਰਿਰਸਜ ਦ ੇਪਰਤੀਰਨਧੀ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, 905.458.5800 ਤ ੇਫੋਨ ਕਰਕੇ, 
Animal.Services@brampton.ca ਤ ੇਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਜਮਹਾਂ ਕਰਕੇ (submitting a form online), ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਿਰਾਂ ਲਈ 
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੂਡ ਪੈਂਟਰੀ ਤਿੱਕ ਪਹੰੁਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਨੀਮਲ ਸਰਰਿਰਸਜ ਿਸਤਾਂ ਪੈਕ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਰਪਿੱ ਕ-ਅਪ ਰਨਰਦੇਸ਼ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਪੈੈੱਟ ਮਾਲਕਾਂ 
ਨੰੂ ਬ੍ੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਕ ਉਹ ਆਪਣ ੇਪੈੈੱਟ ਬ੍ਾਰੇ ਿੇਰਿੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ, ਰਜਿੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਕਸ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈੈੱਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਕੰਨੇ ਪੈੈੱਟ ਹਨ ਅਤੇ 
ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਪੈੈੱਟ ਦੀ ਉਮਰ ਰਕੰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਪੈੈੱਟ ਨੰੂ ਪੀਰਸਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਡਿੱਬ੍ਾਬੰ੍ਦ ਭੋਜਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਿੀ ਿਾਧੂ ਸਮਾਨ, ਰਜਸਦੀ ਲੋੜ ਉਹਨਾਂ 
ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਪੈੈੱਟ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਰਿਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਿਰਾਂ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੂਡ ਪੈਂਟਰੀ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca/animalservices ਤ ੇਜਾਓ। 

ਹਿਾਲੇ 

 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਨੀਮਲ ਸਰਰਿਰਸਜ ਦੀ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਿਰਾਂ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੂਡ ਪੈਂਟਰੀ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਿੱਚ ਲੋੜਿੰਦ ਪੈੈੱਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪੈੈੱਟ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ 

ਰਿਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਰਿਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਆਓ ਪੈੈੱਟਸ ਅਤੇ ਪਰਰਿਾਰਾਂ ਨੰੂ ਇਕਿੱਠਾ ਰਿੱਖੀਏ – ਮੈਂ 
ਲੋੜਿੰਦ ਰਿਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਰਦੰਦਾ ਹਾਂ।” 

- ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  
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“ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਿਰਾਂ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੂਡ ਪੈਂਟਰੀ, ਿਸੀਲੇ ਸਾਂਝ ੇਕਰਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਪੈੈੱਟਸ ਨੰੂ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਰਸਹਤਮੰਦ ਰਿੱਖਣ ਲਈ, ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਨੰੂ 

ਇਕਿੱਠਾ ਰਲਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਹਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ, ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦੇ ਦਾਨ ਪੰੁਨ ਤ ੇਰਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਅਤੇ ਰਨਿਾਸੀ ਪਰੋਗਰਾਮ ਰਿਿੱਚ 

ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੈੈੱਟ ਸਮਾਨ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਦਾ ਰਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।” 
- ਜੈਫ ਬ੍ੋਮੈਨ (Jeff Bowman), ਰਸਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਿਾਰਡਸ 3 ਅਤੇ 4; ਚੇਅਰ, ਲੈਰਜਸਲੇਰਟਿ ਸਰਰਿਰਸਜ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

 

“ਸਾਡੇ ਡੋਨਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਿਾਲਾਂ ਦਾ ਧੰਨਿਾਦ, ਜੋ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਿਰਾਂ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੂਡ ਪੈਂਟਰੀ ਨੰੂ ਸੰਭਿ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਿਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ 

ਪਰਹਲਕਦਮੀ, ਇਸ ਕਸ਼ਟਦਾਇਕ ਸਮੇਂ ਰਿਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਮੁਿੱਚੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਨੰੂ ਰਸਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱ ਰਖਅਤ ਰਿੱਖਣ ਦਾ ਇਿੱਕ ਮਹਿੱਤਿਪੂਰਣ ਰਹਿੱ ਸਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣ ੇਪੈੈੱਟਸ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।” 
- ਡਗ ਰਿਹਲੈਨਸ (Doug Whillans), ਰਸਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਿਾਰਡਸ 2 ਅਤੇ 6; ਿਾਈਸ-ਚੇਅਰ, ਲੈਰਜਸਲੇਰਟਿ ਸਰਰਿਰਸਜ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਨੀਮਲ ਸਰਰਿਰਸਜ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ਰਹਰ ਰਿਿੱ ਚ ਸਾਰੇ ਜਾਨਿਰਾਂ ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱ ਰਖਆ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਚਨਬ੍ਿੱਧ ਹੈ। ਪਾਲਤੂ 
ਜਾਨਿਰਾਂ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੂਡ ਪੈਂਟਰੀ, ਕਈ ਪੈੈੱਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਪੈੈੱਟਸ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਿਿੱਚ ਮਦਦ 

ਕਰੇਗੀ ਰਕ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਪੈੈੱਟਸ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਰਸਹਤਮੰਦ ਹਨ।” 
- ਡੇਰਿਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਸਟਰੇਰਟਿ ਅਫ਼ਸਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

 
-30- 

ਕਨੇੈਡਾ ਰਿਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਤਜੇ਼ੀ ਨਾਲ ਿਧਣ ਿਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਿਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਿੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਰਧਆਨ ਰਿਿੱਚ 

ਰਿੱਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਿੰਨ-ਸੁਿੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨਿੇਸ਼ ਨੂੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤ ੇਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਿਾਤਾਿਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਨਿੀਨਤਾ ਨੂੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਿਧਾਉਣ 

ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਸਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਿਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਿਾਲੀ ਕਰਦ ੇਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਰਿੱ ਰਖਅਤ, ਸਰਿਰ ਅਤ ੇਸਫਲ ਹੋਿੇ। ਸਾਡ ੇਨਾਲ Twitter, Facebook, ਅਤੇ 
Instagram ਤੇ ਜੁੜੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਹੋਰ 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
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

