
 

 

 
 

            برائے فوری اجراء 

 برامپٹن اینیمل سروسز نے ایمرجنسی پیٹ فوڈ پینٹری کے ذریعے کمیونٹی کی معاونت بڑھا دی ہے 

ایمرجنسی پیٹ  برامپٹن اینیمل سروسز نے برامپٹن میں پالتو جانوروں کے ایسے مالکان کی مدد کے لیے  –( 2022جنوری  14برامپٹن، آن )
 ۔  فوڈ پینٹری کا آغاز کر دیا ہے، جنہیں پالتو جانوروں کی خوراک، بلیوں کے لٹر اور جانوروں کی دیگر بنیادی اشیاء کی ضرورت ہو

 
ایمرجنسی پیٹ فوڈ پینٹری کا مقصد پالتو جانوروں کے مالکان کو ایک ہفتے سے لے کر ایک مہینے تک کے لیے پالتو جانوروں کی چیزوں  

برامپٹن اینیمل سروسز نے اس قدم کو ممکن بنانے کے لیے  ۔ ساتھ معاونت فراہم کرنا ہے، جس کا انحصار طلب اور عطیات پر ہوتا ہے کے
 ۔  مقامی پیٹ ویلیو اور فیش کو کے ساتھ شراکت داری کی ہے

پر ای میل کر کے   animal.services@brampton.caپر کال کر کے یا  905.458.5800کاروباروں کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ 
 ۔  ایمرجنسی پیٹ فوڈ پینٹری کی معاونت کریں

رہائشی برامپٹن اینیمل شیلٹر میں بلیوں، کتوں اور دیگر چھوٹے جانوروں کے لیے سیل شدہ، خشک یا کین میں بند پیٹ فوڈ عطیہ کر سکتے  
یا برامپٹن اینیمل   ایمازون وش لسٹدرکار اشیاء کی فہرست کے لیے، برامپٹن اینیمل سروسز کی ۔  کرسلر ڈرائیو پر واقع ہے 475ہیں، جو 

 ۔  کو مالحظہ کریں فیس بک پیجسروسز کے 

پیٹ فوڈ پینٹری تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اینیمل سروسز کے کسی نمائندے سے بات کرنے کے   پالتو جانوروں کے مالکان ایمرجنسی
ایک آن الئن فارم جمع  پر ای میل کر سکتے ہیں یا  Animal.Services@brampton.caپر کال کر سکتے ہیں،  905.458.5800لیے 

پالتو جانوروں کے مالکان سے  ۔ برامپٹن اینیمل سروسز اشیاء کو پیک کرے گی اور وصولی کی ہدایات فراہم کرے گی۔ کروا سکتے ہیں
تفصیالت شامل کریں، مثالا ان کے پالتو جانور کی قسم، ان کے پاس کتنے پالتو جانور  گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پالتو جانور کے متعلق 

نے  ہیں اور ان کی عمریں کیا ہیں، آیا انہیں کبل یا کین بند خوراک کی ضرورت ہے یا دیگر ایسی اشیاء، جو انہیں اپنے جانوروں کا خیال رکھ
 ۔  کے لیے درکار ہوں

 ۔ پر مالحظہ فرمائیں www.brampton.ca/animalservicesق مزید معلومات کے ایمرجنسی پیٹ فوڈ پینٹری کے متعل

 اقتباسات 
"برامپٹن اینیمل سروسز کی ایمرجنسی پیٹ فوڈ پینٹری پورے برامپٹن میں پالتو جانوروں کے ایسے مالکان کی معاونت کرے گی، جنہیں اپنے  

آئیں پالتو جانوروں اور خاندانوں ۔ پالتو جانوروں کا خیال رکھنے کے لیے بنیادی اشیاء کی ضرورت ہے، خاص طور پر اس مشکل وقت میں
 " ۔میں ضرورت مند افراد کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ ہماری ٹیم سے رابطہ کریں –کو ایک ساتھ رکھیں 

 برامپٹن پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف  -
 

"ایمرجنسی پیٹ فوڈ پینٹری کمیونٹی کو وسائل شیئر کرنے اور برامپٹن کے پالتو جانوروں کو خوش اور صحت مند رکھنے کے لیے اکٹھا 
اس پروگرام کی معاونت کرنے کے قابل کاروباروں اور رہائشیوں ۔ اس قدم کی کامیابی کا انحصار کمیونٹی کی سخاوت پر ہوتا ہے۔ کرتی ہے

 " ۔وت دی جاتی ہے کہ وہ پالتو جانوروں کی ضروری اشیاء عطیہ کریںکو دع
 ؛ چیئر، کوآپریٹ سروسز، سٹی آف برامپٹن4اور  3جیف بومین، سٹی کونسلر وارڈز   -

 
پوری  یہ قدم ہماری ۔ "ہمارے عطیہ کاروں اور شراکت داروں کا شکریہ، جو ایمرجنسی پیٹ فوڈ پینٹری کو ممکن بنانے میں مدد کرتے ہیں

اگر آپ کو اپنے پالتو جانوروں کے لیے  ۔ کمیونٹی کو اس مشکل وقت میں صحت مند اور محفوظ رکھنے میں ایک اہم کردار ادا کرے گا
 " ۔معاونت درکار ہے، تو براہ کرم رابطہ کریں

 ؛ چیئر، کوآپریٹ سروسز، سٹی آف برامپٹن6اور  2ڈگ وہلنز، سٹی کونسلر وارڈز  -
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ایمرجنسی پیٹ  ۔ اینیمل سروسز ہمارے زبردست شہر میں تمام جانوروں کے لیے نگہداشت اور تحفظ فراہم کرنے کے لیے وقف ہے"برامپٹن 
  فوڈ پینٹری پالتو جانوروں کے کئی مالکان کو اپنے پالتو جانوروں کی دیکھ بھال کرنے اور اس بات کو یقینی بنانے میں معاونت فراہم کرے

 "۔ ت مند رہیںگی، کہ وہ خوش اور صح 
 ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن -

 
-30- 

ہمارے  ۔ سے زائد کاروباروں کا گھر ہے  75,000 سے زائد لوگوں اور 700,000 میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹنکینیڈا 
متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں  ہمیں اپنی ۔ ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں

۔ اب ہوہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامی۔ رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں
 ۔  پر مزید جانیں ww.brampton.caw۔ پر مربوط ہوں انسٹاگراماور  فیس بک، ٹوئٹرہمارے ساتھ 

 

 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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