
 

 

 
 

                      برائے فوری اجراء 
  

 برامپٹن اینیمل سروسز نے پورے کینیڈا میں پالتو جانوروں کے لیے ہوم ٹو ہوم™
 (Home To Home™)  فراہم کرنے والی پہلی سروس بننے کا اعزاز حاصل کر لیا ہے سروس   

    
 

برامپٹن اینیمل سروسز کینیڈا میں پالتو جانوروں کے لیے  ہوم ٹو ہوم™ سروس فراہم کرنے والی پہلی   -(  2021جنوری  18برامپٹن، آن )
سروس ہے جو پالتو جانوروں کے ایسے مالکان کو ایک تعاملی سروس فراہم کرتی ہے جو اپنے جانوروں کو شیلٹر کے حوالے کیے بغیر 

 ان کے رہنے کوئی اچھا گھر تالش نہیں کر سکتے۔  
 
ہوم ٹو ہوم™ کی مدد سے، جانوروں کو ان کے موجودہ گھر سے ان کے نئے گھر تک پہنچایا جاتا ہے۔ جانور کے متعلق درست معلومات  

کے حصول اور پالتو جانوروں کو منتقل کرنے کے حوالے سے پالتو جانوروں کا حالیہ اور نیا مالک اس پلیٹ فارم کی مدد سے براہ راست  
 چیت کر سکتے ہیں۔آپس میں بات  

 
ری ہومنگ کی ویب سائیٹ برامپٹن میں پالتو جانوروں کے ایسے مالکان کو مدد فراہم کرے گی جن کو اپنے پالتو جانوروں کے لیے نئے  
  گھر کی تالش ہوتی ہے، بشمول کتے، بلیاں اور دیگر جانور۔ کسی پالتو جانور کو دوسرے گھر میں منتقل کرنے کے لیے جانور کا حالیہ

مالک صرف ایک مختصر آن الئن فارم بھرتا ہے اور ایک تصویر ڈالتا ہے۔ ایسے لوگ جو اپنی فیملی کے لیے کسی پالتو جانور کی تالش  
میں ہوں، وہ ہوم ٹو ہوم™ پر دستیاب اپنی مرضی کا پالتو جانور تالش کر سکتے ہیں۔ پالتو جانوروں کو نئے گھروں میں منتقل کرنے کی 

 یق سے نہیں لی جاتی۔فیس کسی بھی فر
 

برامپٹن اینیمل سروسز، سٹی کے ہوم ٹو ہوم™ پلیٹ فارم کو ضرورت کے مطابق دیکھتی رہتی ہے۔ گھروں سے منتقلی کے عمل میں مدد  
فراہم کرنے کے حوالے سے اینیمل سروسز تجاویز اور مفید مشورے بھی دے سکتی ہے۔ مالکان سے گزارش کی جاتی ہے کہ جب پالتو  

 اپنے نئے گھر میں بحفاظت پہنچ جائے، تو برامپٹن اینیمل سروسز کو مطلع کریں۔ جانور 
   

اگرچہ ہوم ٹو ہوم™ کے ذریعے پالتو جانوروں کو نئے گھروں میں منتقل کرنے سے کچھ جانوروں کو شیلٹر کے حوالے کرنے کی  
رتوں میں موزوں نہ بھی ہو۔ تاہم، جانوروں کو ہر  ضرورت پیش نہیں آتی، مگر ہو سکتا ہے کہ یہ نئے گھروں میں منتقلی کی کچھ صو

منفرد صورت حال کے پیش نظر پھر بھی شیلٹر میں براہ راست بھیجا جا سکتا ہے۔  براہ کرم مزید معلومات کے لیے برامپٹن اینیمل سروسز  
 سے رابطہ کریں۔

 
کلک کریں۔ اس پروگرام کے بارے میں مزید جاننے اور برامپٹن اینیمل سروسز تک رسائی حاصل   یہاں ہوم ٹو ہوم™ تک رسائی کے لیے 

 مالحظہ کریں۔ Brampton.ca/animalservices کرنے کے لیے
 
ہوم ٹو ہوم™ ایک شیلٹر کی جانب سے دوسرے شیلٹرز کے لیے تیار کردہ ایک پروگرام ہے تاکہ ایسے لوگوں کو ایک مثبت آپشن مہیا کیا 

پر مالحظہ   home.org-homeجائے جو اپنے پالتو جانوروں کو مزید اپنے پاس نہیں رکھ سکتے۔ ہوم ٹو ہوم™ نیٹ ورک کو آن الئن 
 کریں۔ 

 
 اقتباسات 

 
"پالتو جانوروں کو نئے گھروں میں منتقل کرنے کے حوالے سے کینیڈا میں پہلی مرتبہ ہوم ٹو ہوم™ سروس کی فراہمی پر برامپٹن کو فخر  

تالش کرنے والوں کو ہماری  محسوس ہوتا ہے۔ مفت اور استعمال میں آسان یہ پلیٹ فارم پالتو جانوروں کے مالکان اور پالتو جانوروں کی 
 کمیونٹی میں جانوروں کے لیے مربوط اور پیارے گھر تالش کرنے کا اختیار دیتا ہے۔" 

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن    −
 

ہم اپنے "اب برامپٹن اینیمل سروسز،  ہوم ٹو ہوم™ کے ذریعے پالتو جانوروں کو نئے گھروں میں منتقلی کا ایک پرجدت حل پیش کرے گا۔ 
شیلٹر میں اب تھوڑے جانور رکھے جانے اور برامپٹن میں پالتو جانوروں کے لیے نئے گھروں کی تالش میں وقت کی بچت اور آسانی پیدا 

 ہونے کی توقع کرتے ہیں۔"

 سروسز، سٹی آف برامپٹن   کارپوریٹ؛ چیئر، 10اور  9ہرکیرات سنگھ، سٹی کونسلر وارڈز    −

https://brampton.home-home.org/
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/


 

 

 
 
 
 

چالنے والے ایک شہر کے طور پر، سٹی آف برامپٹن ہمیشہ اپنے رہائشیوں اور ان کے پالتو جانوروں سے زیادہ مٔوثر  "اچھی طرح سے 
اور منسلک رہنے کے طریقے تالش کرتا ہے۔ ہوم ٹو ہوم™ کے ذریعے کسی بھی جانور کو نئے گھر میں منتقل کیا جا سکتا ہے، بس پلیٹ 

 لتو جانوروں کو ایک نیا گھر تالش کرنے میں مدد مہیا کریں۔" فارم پر کلک کریں اور برامپٹن کے پا

 ؛ وائس چیئر، کارپوریٹ سروسز، سٹی آف برامپٹن 5اور  1رووینا سینٹوس، ریجنل کونسلر وارڈز  −
 

کے لیے وقف  "برامپٹن اینیمل سروسز کا عملہ برامپٹن میں پالتو جانوروں کے لیے پیار کرنے والے گھروں کی تالش اور مواقع فراہم کرنے 
ہے۔ کینیڈا میں ہوم ٹو ہوم ™ سروس کا آغاز کرنے والی پہلی کمیونٹی کی حیثیت سے، ہمارا عملہ پالتو جانوروں کے مالکان کو ضرورت  
کے مطابق اس عمل کے ذریعے مدد فراہم کرتا ہے اور اس کے عالوہ پالتو جانوروں کے مالکان کو با اختیار بناتا ہے کہ وہ ایک دوسرے  

 " بات چیت کر سکیں۔سے 

 ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن −
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ہمارے ہر عمل کا مرکز   کاروباروں کا گھر ہے۔ 70,000لوگوں اور   650,000کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 
یاتی جدت میں رہنما کردار ادا  عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحول

،  ٹوئٹرندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ  کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت م
 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca ط ہوں۔پر مربو انسٹاگراماور  فیس بک

 

 میڈیا کنٹیکٹ

 مونیکا ڈوگال 
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ 

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن

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