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 اچھے دوست ڈھونڈنے مشکل ہیں۔ آج ہی اپنوں کا الئسنس حاصل کریں!

نکلنے یا  باہر لیکن گھر کے اندر رہنے والی بلی کو گھر سے -گا  جائے ُگم ہوکبھی نہیں سوچتا کہ ان کا پالتو جانور  یہکوئی  –برامپٹن، آن 
نہیں لگتا۔ اگر ایسا ہوتا ہے، تو اس بات کو یقینی بنانے کا وقت ایک اچھی طرح تربیت یافتہ کتے کو ڈر کر بھاگنے میں ایک لمحے سے زیادہ 

 سب سے بہترین طریقہ الئسنس ہی ہے کہ وہ حفاظت سے گھر پہنچ جائے۔

کرنے کے  چیت توں کے الئسنس کی اہمیت کے حوالے سے باتسے ان کی بلیوں اور کُ  شیوںے، برامپٹن اینیمل سروسز رہائجہ ساسی و
، اختتام تک مہینے کے لیے گھر گھر جا رہی ہے، جو برامپٹن کے اینیمل کنٹرول کے ضمنی قانون کا تقاضہ ہے۔ آج سے لے کر اگست کے

کرے گا اور سواالت  شیئرمعلومات مفید اینیمل کنٹرول آفیسر کے ہمراہ الئسنس کے حصول کے متعلق  پسمر اسٹوڈنٹس کا ایک چھوٹا گرو
کو  چاہتے ہوں، تو آپ بنوانا موقع پر ہیاور  ہوں دے گا۔ وہ چاالن نہیں کریں گے لیکن اگر آپ اپنا الئسنس خریدنا بھول گئے اتکے جواب

 ۔وہیں پر الئنسس بنوانے کی سہولت دستیاب ہو گی

ڈرائیو، برامیال  دن گرمیوں میں، ان کی توجہ کا مرکز بوویرمیں مختلف عالقوں میں گھر گھر دورے کیے جاتے ہیں۔ ا گرماہر سال موسم  
کتا ھی کچھ حد تک عوامی رابطہ کیا جا سکے درمیان آنے والے عالقے ہوں گے۔ دیگر عالقوں میں ب 410روڈ، کوئین اسٹریٹ اور ہائی وے 

 پ اپ ڈسپلے بھی لگائیں گی۔وکئی پارکس میں پ یںیمٹ   یہ ہے اور

ہوں  دستاویزات موجودجاری کردہ شناختی جانب سے کے پاس سٹی کی  وںیمٹ  ا ن اوقات کار میں کیے جائیں گے۔ تمام دورے پیر تا جمعہ عام 
اگر آپ کے پاس سواالت ہیں، تو برائے ۔ یں گےلکے نیلے رنگ کی شرٹس پہنز کی مہر کے ساتھ ہگی اور وہ سٹی آف برامپٹن اینیمل سروس

    ۔پر رابطہ کریں animal.services@brampton.caیا  905.458.5800مہربانی برامپٹن اینیمل سروسز سے 

 الئسنس اتنا اہم کیوں ہے؟

  ۔یںگھر نہیں ہ الئسنس فوری طور پر نظر آ جاتا ہے اور ظاہر کرتا ہے کہ وہ بےاگر کوئی کتنا یا بلی گم ہو جائے، تو ان کا 

  الئسنس کسی بھی شخص کے لیے پالتو جانور کے مالک سے رابطہ کرنے کا تیز ترین طریقہ ہے۔ یہ خاص طور پر اس صورت
 وسرے طریقے سے زخمی ہو جائے۔ٹکر مار دے یا وہ کسی د وغیرہ اہم ہے کہ اگر کسی پالتو جانور کو کوئی گاڑی بھی میں

   ا اس کے مالک تک پہنچا سکتی ہے۔ یہ شیلٹر اگر کوئی الئسنس یافتہ پالتو جانور شیلٹر میں آ جائے، تو اینیمل سروسز اسے فور
 میں کم وقت گزارے گا، جس سے پالتو جانور اور اس کے مالک، دونوں کے لیے تنأو کم ہو گا۔

  مدد کرتا ہے۔ الئسنس کی فراہمی سے حاصل ہونے والے پیسے اینیمل سروس کو ایسے الئسنس دوسرے جانوروں کی بھی
 شیلٹر میں آتے ہیں۔ روزانہ جانوروں کی نگہداشت کرنے میں مدد دیتے ہیں، جو
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https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=animal.services@brampton.ca

