
 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக     

    

             

  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் ெிலங்குகள் சேவெ எனும் வேல்லப்பிராணிகளுக்கான 

ச ாம் டு ச ாம் (Home To Home™) சேவெகள்-கனடா நாட்டில் முதன் 

முவையாக ெழங்கப்படுகிைது 

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஜனொி 18, 2021) – கனடா நாட்டிசலசய முதன் முவையாக ச ாம் டு ச ாம் (Home 

To Home™) எனும் ெிலங்குகளுக்கான சேவெவய ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் ெழங்குகிைது; 

வேல்லப்பிராணிகவள வெத்திருந்து தங்களால் இனிசேலும் ெளர்க்க முடியாத நிவலயிலிருப்பெர்கள் 

காப்பகங்களுக்கு வகாடுத்துெிடத் சதவெயில்லாேல், அெர்களுக்கு உதவுெதற்காகசெ ஒரு புதிய 

இடத்வத ஏற்படுத்துகிை, பரஸ்பர சேவெயாகும்.  

 

ச ாம் டு ச ாம்  (Home To Home™) சேவெ ெழியாக, வேல்லப்பிராணிகள் தாங்கள் இருந்த வீடுகளில் 

இருந்து புதிய ஒரு இடத்திற்கு வேல்லும். ஏற்வகனசெ வேல்லப்பிராணிகவள வெத்திருப்பெர்கள் ேற்றும் 

புதிதாக வேல்லப்பிராணிகவள வகாண்டிருப்பெர்கள் இந்த தளத்தில் சநரடியாக தங்கள் 

வேல்லப்பிராணிகள் பற்ைிய தகெல் பாிோற்ைம் வேய்து அெற்வை இடோற்ைம் வேய்ய ஏற்பாடு 

வேய்துவகாள்ளலாம்.  

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில், நாய்கள், பூவனகள் ேற்றும் இதர ெிலங்குகள் உள்ளிட்ட வேல்லப்பிராணிகளுக்கு 

புதிய ஒரு இடத்வத கண்டுபிடிக்க சதவெ வகாண்டெர்களுக்கு இந்த ேறுவீடு அவேத்துக்வகாடுக்கும் 

ெவலத்தளம் உதவுகிைது. தற்சபாது வேல்லப்பிராணிவய ெளர்ப்பெர் ேறுவீடு அவேத்துக் 

வகாடுப்பதற்காக, எளிதான ஒரு ஆன்வலன் படிெத்வத நிரப்பி, வேல்லப்பிராணியின் புவகப்படம் 

ஒன்வை ேேர்ப்பித்தால் சபாதும். தங்கள் வீட்டிற்கு ஒரு வேல்லப்பிராணிவயக் வகாண்டுெர நிவனக்கும் 

குடும்பத்தினரும்கூட  கிவடக்கப்வபறும் வேல்லப்பிராணிகளுக்காக  Home To Home™ இல் 

சதடிப்பார்க்கலாம். இரு தரப்பினருக்குசே ேறுவீடு அவேத்துக் வகாடுப்பதில் எந்தக் கட்டணமும் 

கிவடயாது. 

 

சதவெக்சகற்ப ப்ராம்ப்ட்டன் நகர ெிலங்குகளுக்கான சேவெ அவேப்பினர்  நகாின் Home To Home™ 

தளத்திவன கன்காணித்து ெருொர்கள். ேறுவீடு அவேத்துக் வகாடுக்கும் வேயல்முவையில் 

ெிலங்குகளுக்கான சேவெ அவேப்பினர் ஆசலாேவனகள் ேற்றும் குைிப்புகவள ெழங்குொர்கள். 

தங்களுவடய வேல்லப்பிராணி தனக்கான புது இல்லத்தில் பாதுகாப்பாக இருப்பது பற்ைி ப்ராம்ப்ட்டன் 

நகாின் ெிலங்குகளுக்கான சேவெ அவேப்பிடம் அதன் உவடவேயாளர்கள் வதாிெிக்கும்படி 

சகட்டுக்வகாள்ளப்படுொர்கள்.  

  



 

 

Home To Home™  ெழியாக வேல்லப்பிராணிகளுக்கு ேறுவீடு  அவேத்துக் வகாடுப்பதினால் ேில 

வேல்லப்பிராணிகவள காப்பகங்களுக்கு அனுப்பிவெக்கத் சதவெப்படுெது இல்லாேல் சபாகிைது – 

ேறுவீடு அவேத்துக்வகாடுப்பது எல்லா நிகழ்வுகளுக்கும் வபாருந்தாது.  ெிலங்குகவள இன்னமும்கூட 

சநரடியாக காப்பகங்களிடம் சேர்ப்பித்து ெிடலாம் - இது தனித்தனி வேல்லப்பிராணிகளின் 

அடிப்பவடயிலானது. சேலும் தகெல்களுக்கு தயவு வேய்து ப்ராம்ப்ட்டன் நகர ெிலங்குகளுக்கான சேவெ 

அவேப்வபத் வதாடர்பு வகாள்ளவும். 

 

Home To Home™ தளத்வத அவடய, இங்கு க்ளிக் வேய்யவும். இந்த நிகழ்ச்ேித் திட்டம் பற்ைி சேலும் 

அைிந்து வகாள்ெதற்கும், ப்ராம்ப்ட்டன் நகர ெிலங்குகளுக்கான சேவெ அவேப்வப அணுகுெதற்கும் 

ெருவக தருக: Brampton.ca/animalservices. 

 

Home To Home™ என்பது ஒரு காப்பகத்தினால் உருொக்கப்பட்டது; இது தங்கள் வேல்லப்பிராணிவய 

இனிசேலும் ெளர்க்க இயலாது எனும் ேக்களுக்கு ோதகோன ஒரு ெிருப்பத்வதாிெிவன ெழங்கி 

உதவுகிைது. home-home.org எனும் ெவலப்பக்கத்தில் Home To Home™ ெவலத்தளத்வத ஆன்வலனில் 

காணவும் 

 

அைிஞர் கூற்றுக்கள் 

 

“ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் ேட்டுசே கனடாெிசலசய முதலாெதாக Home To Home™ எனும் ேறு வீடு 

அவேத்துக்வகாடுக்கும் சேவெ அளிக்கிைது என்பதில் வபருவே வகாள்கிைது.  இந்த இலெேோன எளிதில் 

பயன்படுத்திக்வகாள்ளக்கூடிய தளோனது, வேல்லப்பிராணி ெளர்ப்பெர்கள் ேற்றும் புதிதாக 

வேல்லப்பிராணி ெளர்க்க ெிரும்புபெர்கள் அதற்கான சேவெகவளப் வபறுெதற்காக வபாிதும் 

உதவுகிைது.”  

− சபட்ாிக் ப்ரவுன், சேயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“ப்ராம்ப்ட்டன் நகர ெிலங்குகளுக்கான சேவெ அவேப்பானது, இப்சபாது வேல்லப்பிராணிகளுக்கு 

ேறுவீடு அவேத்துக்வகாடுக்கும் ெிதோக புதுவே பவடக்கும் ெவகயிலான தீர்ெிவன Home To Home™ 

மூலோக ெழங்குகிைது. வேல்லப்பிராணிகள் காப்பகங்களில் ேரணவடெது குவையும் எனவும் அதிகோன 

வேல்லப்பிராணிகள் தங்களுக்கான புது வீட்வட ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் ெிவரொகவும் சுலபோகவும் 

அவடயும் எனவும் நம்புகிசைாம்.”  

−  ர்கிரத் ேிங், நகர கவுன்ேிலர், ொர்டுகள் 9 & 10; தவலவேப் வபாறுப்பு, வபருநிறுென 

சேவெகள், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

 

 

 

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


 

 

“ேிக நன்ைாக நிர்ொகம் வேய்யபட்டு ெருகின்ை ப்ராம்ப்ட்டன் நகரோனது, ேிகவும் திைவே ேிக்கதாக 

இருக்கவும் நேது நகரொேிகளுடன் வதாடர்பில் இருக்கவும் அெர்களுக்கான வேல்லப்பிராணிகளுக்கு 

ெேிப்பிடத்வத சதடும் ெழிகவள எப்சபாதுசே சதடியெண்ணம் இருக்கிைது. Home To Home™ ெழியாக 

எந்த ஒரு வேல்லப்பிராணிக்கும் ேறுவீடு அவேத்துக் வகாடுக்க முடியும் , ெளத்தலத்தில் ஒரு க்ளிக் 

வேய்தால் சபாதும், ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் வேல்லப்பிராணிகளுக்கு புதிய ேறுவீடு காண்பதில் உதவுங்கள்.” 

− வராவீனா ோன்ட்சடாஸ், பிராந்திய கவுன்ேிலர், ொர்டுகள் 1 & 5; துவணத் தவலவேப் வபாறுப்பு, 

வபருநிறுென சேவெகள், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“, வேல்லபிராணிகள் தங்களுக்கான இல்லங்கவளக் கண்டுபிடிப்பதில் உதவுெதற்கான ேந்தர்ப்பங்கவள 

ெழங்க, ப்ராம்ப்ட்டன் நகர ெிலங்குகளுக்கான சேவெ அவேப்பிலிருக்கும் ஊழியர்கள் தங்கவள 

அர்ப்பணித்துக் வகாண்டுள்ளனர்.  Home To Home™ எனும் சேவெவயக் வகாண்டு ெருெதில் கனடா 

நாட்டிசலசய முதலாெது ேமுதாயோக இருந்தபடி, சதவெக்சகற்ை வேயல்முவை மூலோக 

வேல்லப்பிராணிகளின் உவடவேயாளர்களுக்கு உதெசெ ஊழியர்கள் கிவடக்கப்வபறுகிைார்கள்: அசத 

ேேயத்தில்,  வேல்லப்பிராணிகளின் உவடவேயாளர்களும் தங்களுக்குள்ளாக தகெல் பாிோற்ைம் வேய்யும் 

ெேதி வகாடுக்கப்படுகிைது.” 

− சடெிட் சபர்ாிக். தவலவே நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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கனடா நாட்டில் ேிக ெிவரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்ைான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெேத்தில் 650,000 ேக்கவளயும் 70,000 

ெணிக அவேப்புக்கவளயும் வகாண்டிருக்கிைது. நாங்கள் வேய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுேக்கவள ேனத்தில் வெத்சத 

வேய்கின்சைாம். பலதரப்பட்ட ேமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு சேர்க்கின்ைனர், முதலீட்வட நாங்கள் ஈர்க்கிசைாம், 

வதாழில்நுட்பாீதியில் ேற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுவேப் பவடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 

வேன்றுவகாண்டிருக்கிசைாம். பாதுகாப்பான, நிவலத்து நிற்கெல்ல ேற்றும் வெற்ைிகரோன  ஆசராக்கியேிக்க ஒரு நகவரக் 

கட்டவேப்பதற்கான ெளர்ச்ேிப்பாவதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிசைாம்.  Twitter, Facebook, ேற்றும்  Instagram ஆகியெற்ைில் 

எங்களுடன் இவணயுங்கள்.   www.brampton.ca இல் இன்னும் வதாிந்துவகாள்ளுங்கள். 

 

 
ஊடக வதாடர்பு 

சோனிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிவணப்பாளர், ஊடகம் & ேமுதாய  ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியான தகெல் வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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
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