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( پر جا کر اس کی مدد ضرور کر Brampton Animal Shelterبرامپٹن اینیمل شیلٹر )لیکن  – آپ پیار کو خرید تو نہیں سکتے

 سکتے ہیں

Adopt-a-thon ( اور اوپن ہاؤسOpen Houseکی پالتو جانوروں کے لیے ٹھکانے کی تالش ) 
 

 Brampton Animalبرامپٹن اینیمل شیلٹر )برامپٹن، اونٹاریو: اگر آپ اپنی زندگی میں تھوڑی سے مزید محبت اور شفقت چاہتے ہیں تو 

Shelter) جانا نہ بھولیں۔ 

 

منعقد کر رہا ہے تاکہ یہاں پر موجود درجنوں جابوروں کے لیے ایسے  thon-a-adoptستمبر تک اپنا ساالنہ  52سے لے کر  58یہ شیلٹر 

مستقل ٹھکانے تالش کرنے کیے جا سکیں جہاں وہ خوش رہ سکیں۔ بلیوں، بلی کے بچوں اور خرگوشوں کو گھر لے جانے کا کے لیے 

 کوئی واجبات نہیں۔

 

 ئیں:ذیل اوقات میں تشریف ال ( پر واقع اس شیلٹر پر مندرجہChrysler Driveکرائسلر ڈرائیو ) 572

 

 بجے 2بجے تا شام  81صبح  –پیر تا بدھ  

 بجے 7:30بجے تا شام  81صبح   -جمعرات۔ 

 بجے 2بجے تا شام  81صبح  –جمعہ  

 بجے 4:30بجے تا شام  81صبح  –ہفتہ 

 

 شاندار طریقے سے ہو گا۔( پر Open Houseستمبر کو شیلٹر کے ساالنہ اوپن ہاؤس ) 52کا اختتام  thon-a-adoptاس 

 

( کو کیسے چالیا جاتا ہے شیلٹر کا گشت animal rescueجانوروں کو دیکھنے کے لیے اور یہ دیکھنے کے لیے ایک اینیمل ریسکیو )

 garageکریں۔ پالتوں جانوروں کو رکھنے کے بارے میں تمام سوالوں کے جواب حاصل کریں۔ سٹالز پر چیزیں دیکھیں، گیراج سیل )

esal)  تمام گھر والوں کے لیے رونق میلہ –کا چکر لگائیں اور باربی کیو پر لنج کے مزے اڑائیں۔ 

 

 garageبجے تک چلے گا۔ باربی کیو اور گیراج سیل ) 5بجے سے شام  81( صبح Open Houseموسم جیسا بھی ہو ہمارا اوپن ہاؤس )

sale سے حاصل ہونے والی رقم )HOPE (in Emergencies Helping Orphaned Pets فنڈ میں جائے گی جو بیمار اور زخمی )

 جانوروں کی بحالی کے لیے آپ کے عطیات پر انحصار کرتا ہے تاکہ ان کے لیے ایسے ٹھکانے تالش کیے جائیں جہاں ان کو پیار ملے۔

 

 ۔پر رابطہ کریں animal.services@brampton.caیا  905.458.5800( سے shelterمزید معلومات کے لیے شیلٹر )

 

 

لوگ  کےنسلی پس منظر  الگ الگ 512اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں  کینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن( کے متعلق: Bramptonکچھ برامٹن )

آنے والے لوگوں کو تفریح کے نادر مواقع دستیاب ہیں اور یہاں کا باہر سے کے رہائشیوں اور  (Brampton) مختلف زبانیں بولتے ہیں۔ برامپٹن 12شامل ہیں جو 

میں افتتاح  5117کا جس  (Brampton Civic Hospital)ہاسپٹل ٹرانسپورٹ کا نظام کینیڈا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظاموں میں سے ایک ہے۔ برامپٹن سوک 

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

www.brampton.ca  پر یا ٹوئٹر پرfollow @CityBrampton ۔مالحظہ کریں 
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 میڈیا رابطہ برائے

 (Brian Stittleبرائن سٹٹل )
 سینیئر ڈیا کوآرڈینیٹر

 (City of Brampton سٹی آف برامپٹن )
905.874.2143 | brian.stitte@brampton.ca 

mailto:animal.services@brampton.ca
mailto:brian.stitte@brampton.ca

