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 SPCAاور دی اونٹاریو ( Brampton Animal Services) سروسز ملینیا برامپٹن

 مر جانے والے کتے سے متعلق معلومات تالش کر رہے ہیں 

 

( اور جانوروں پر ظلم و ستم کی روک Brampton Animal Services، اونٹاریو: برامپٹن اینیمل سروسز )(Bramptonبرامپٹن )

( ایک کتے SPCA(  )اونٹاریو Ontario Society for Prevention of Cruelty to Animalsکے لئے اونٹاریو سوسائٹی )تھام 

کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے خواہاں ہیں جو وائٹ سپروس پارک )ہارٹ لیک روڈ، سینڈل ووڈ پارک وے کے جنوب( 

 میں مردہ پایا گیا تھا۔

 

کے آفیسر نے ایک مر  SPCAاور اونٹاریو ( Brampton Animal Services) سروسز ملینیا برامپٹنکو،  2016مئی  10

جانیوالے کتے کی اطالع پر جواباً ردعمل کا اظہار کیا۔ آمد پر، تفتیشی افسروں نے ایک مذکر کین کورسو کتے کو پارک میں 

 پارکنگ کے عالقے کے قریب مردہ پایا۔ گہری بھوری چتکبرہ پشم یا فر والے کتے کی عمر تقریباً پانچ سال تھی۔ 

 

چھان بین کی اور کتے کی موت کی وجہ کا تعین کرنے کی خاطر اسے ایک الش بینی کے لئے بھیج دیا۔ افسران نے اس منظر کی 

الش بینی نے موت کی وجہ کو کند طاقت کی ضرب کے صدمے کے طور پر ظاہر کیا ہے۔ اندازہ لگایا گیا ہے کہ کتے کی موت 

 گھنٹے قبل واقع ہوئی ہو گی۔  24اسے تالش کر لینے سے 

 

سب سے پوچھ رہے ہیں اگر کسی کے پاس اس  SPCAاور اونٹاریو ( Brampton Animal Services) سروسز ملینیا برامپٹن

کتے کے بارے میں کوئی معلومات موجود ہے اور یہ اس حالت تک تک کیسے پہنچا ہے جس میں یہ مال ہے، ان سے جانوروں پر 

 کال سینٹر میں فون کرنے کی درخواست کی جاتی ہے۔  24/7کے  SPCA، اونٹاریو SPCA-310ظلم کی رپورٹنگ کے لئے 

 

 ۔30-
 

الگ الگ نسلی پس منظر کے  902کینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں  ( کے متعلق:Bramptonکچھ برامٹن )

رہائشیوں اور باہر سے آنے والے لوگوں کو تفریح کے نادر مواقع دستیاب ہیں اور ( کے Bramptonمختلف زبانیں بولتے ہیں۔ برامپٹن ) 92لوگ شامل ہیں جو 

( جس کا Brampton Civic Hospitalیہاں کا ٹرانسپورٹ کا نظام کینیڈا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظاموں میں سے ایک ہے۔ برامپٹن سوک ہاسپٹل )

( کا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ مزید William Osler Health Systemمیں افتتاح ہوا تھا ولیم اوسلر ہیلتھ سسٹم ) 9002

 ( پر فالو کریں۔Twitterکو ٹوئٹر ) CityBramptonپر جائیں یا @ www.brampton.caمعلومات کے لیے 
 

اونٹاریو کی جانور کی بہبود کی تنظیم ہے۔  SPCAئے، اونٹاریو سے جانوروں کا تحفظ کرتے ہو 1873اور انسانی معاشرے کے بارے میں: SPCAاونٹاریو 

 سے زائد کمیونٹیز پر مشتمل ہے۔ 50ایک رجسٹر شدہ چیریٹی 

کو، اپنی کمیونٹیز کی مدد کے ساتھ، جانوروں  SPCAکے بعد سے، جب اونٹاریو کی پہلی جانوروں کی بہبودی قانون سازی کا اعالن کیا گیا تھا، اونٹاریو  1919

 ایجنٹس اور انسپکٹرز کو پولیس کے اختیارات فراہم کرتا ہے۔ SPCAکی بہبودی قانون سازی کو برقرار رکھنا اور نافذ کرنا سپرد کیا گیا تھا۔ یہ قانون اونٹاریو 

 

مادہ/خصی کرنے کی خدمات اور صوبائی تعلیم اور جانوروں کا مرکز کھولنے سمیت ، اونٹاریو کو جانوروں کی بہبود بشمول اعٰلی حجم خصی SPCAاونٹاریو 

 جانروں کی بہبود جدت میں قیادت فراہم کرتا ہے۔

 

OntarioSPCA.ca  عطیہ دیں• رضاکارانہ کریں • سیکھیں • اپنائیں 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رابطہ برائے میڈیا

 (                                                                        Alison Crossایلیسن کراس )
 SPCAاونٹاریو 

905.853.2108 
across@ospca.on.ca 

 
 (Natalie Stogdillنتالی سٹاگڈل )

 میڈای رابطہ کار، سٹی آف برامپٹن
905.874.23654 

natalie.stogdill@brampton.ca 
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