
 

 

 
 
THÔNG BÁO KHẨN CẤP                     

  
Dịch Vụ Động Vật Brampton cung cấp dịch vụ Home To Home™ cho vật 

nuôi đầu tiên tại Canada   
 
 

BRAMPTON, ONTARIO (ngày 18 tháng 1 năm 2021) – Dịch Vụ Động Vật Brampton là cơ quan đầu 
tiên tại Canada cung cấp dịch vụ Home To Home™, một dịch vụ tương tác để giúp đỡ những chủ vật 
nuôi không còn khả năng nuôi tìm nhà mới cho vật nuôi mà không cần phải giao chúng cho nơi trông 
giữ.  
 
Thông qua Home To Home™, các vật nuôi có thể chuyển từ ngôi nhà hiện tại sang ngôi nhà mới. 
Người chủ hiện tại và người chủ mới có thể liên lạc trực tiếp với nhau trên nền tảng để nhận được 
những thông tin trực tiếp về vật nuôi và sắp xếp để chuyển vật nuôi.  
 
Trang web tìm nhà mới sẽ giúp những người chủ vật nuôi tại Brampton đang cần tìm nhà mới cho vật 
nuôi của họ, bao gồm chó, mèo và các loài vật khác.  Người chủ hiện tại chỉ cần điền vào một mẫu đơn 
trực tuyến ngắn và tải ảnh lên để tìm nhà mới cho vật nuôi. Những người đang tìm vật nuôi có thể tìm 
kiếm vật nuôi có sẵn trên Home To Home™. Hai bên đều không phải trả phí tìm nhà mới cho vật nuôi. 
 
Dịch Vụ Động Vật Brampton sẽ theo dõi nền tảng Home To Home™ của Thành Phố nếu cần. Dịch Vụ 
Động Vật có thể cung cấp lời khuyên và các mẹo để giúp quy trình tìm nhà mới trở nên dễ dàng hơn. 
Những người chủ phải thông báo cho Dịch Vụ Động Vật Brampton biết khi vật nuôi của họ đã an toàn 
tại nhà mới.  
  
Dù việc tìm nhà mới cho vật nuôi thông qua Home To Home™ sẽ làm giảm nhu cầu giao vật nuôi cho 
nơi trông giữ, nhưng việc này có thể không phù hợp với tất cả các nhu cầu tìm nhà mới cho vật nuôi. 
Vật nuôi vẫn có thể được giao cho nơi trông giữ tùy từng trường hợp. Xin vui lòng liên hệ với Dịch Vụ 
Động Vật Brampton để biết thêm chi tiết. 
 
Để truy cập vào Home To Home™, vui lòng nhấp vào đây. Để tìm hiểu thêm về chương trình này và 
truy cập vào Dịch Vụ Động Vật Brampton, vui lòng truy cập Brampton.ca/animalservices. 
 
Home To Home™ là chương trình do một nơi trông giữ tạo ra để giúp các nơi trông giữ khác cung cấp 
các lựa chọn tích cực cho những người không còn khả năng chăm sóc cho vật nuôi của họ. Vui lòng 
truy cập trực tuyến mạng Home To Home™ tại home-home.org. 
 
Trích dẫn 
 
“Brampton tự hào là thành phố đầu tiên tại Canada cung cấp dịch vụ tìm nhà mới cho vật nuôi Home 
To Home™. Nền tảng miễn phí và dễ sử dụng này cho phép chủ vật nuôi và những người đang tìm vật 
nuôi kết nối và tìm những ngôi nhà ấm cúng cho vật nuôi trong cộng đồng của chúng ta.”  

− Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 
 

https://brampton.home-home.org/
https://www.brampton.ca/en/residents/Animal-Services/Pages/welcome.aspx
http://www.home-home.org/


 

 

“Dịch Vụ Động Vật Brampton hiện cung cấp giải pháp đổi mới trong việc tìm nhà mới cho vật nuôi 
thông qua Home To Home™. Chúng tôi hy vọng sẽ có ít vật nuôi bị bỏ lại tại nơi trông giữ của chúng 
tôi hơn và sẽ có nhiều vật nuôi tìm được nhà nhanh chóng và suôn sẻ hơn tại Brampton.”  

− Harkirat Singh, Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố, Khu 9 & 10; Chủ Tịch, Dịch Vụ Công Ty, Thành 
Phố Brampton 
 

 
 
 
“Là một Thành Phố Quản Lý Tốt, Thành Phố Brampton luôn tìm mọi cách để có thể hoạt động hiệu quả 
hơn và kết nối hơn với các cư dân – và vật nuôi của họ. Bạn có thể tìm nhà mới cho bất kỳ vật nuôi 
nào thông qua Home To Home™, chỉ cần truy cập vào nền tảng và giúp các vật nuôi tại Brampton tìm 
được ngôi nhà mới cho mình.” 

− Rowena Santos, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực Khu 1 & 5; Phó Chủ Tịch, Dịch Vụ Doanh Nghiệp, 
Thành Phố Brampton 

 
“Các nhân viên tại Dịch Vụ Động Vật Brampton luôn nỗ lực để cung cấp các cơ hội giúp vật nuôi tìm 
được nhà tại Brampton. Là cộng đồng đầu tiên tại Canada cung cấp dịch vụ Home To Home™, các 
nhân viên luôn sẵn lòng giúp đỡ chủ vật nuôi trong suốt quy trình nếu cần, đồng thời giúp chủ vật nuôi 
liên hệ trực tiếp với những chủ vật nuôi khác.” 

− David Barrick, Giám Đốc Hành Chính, Thành Phố Brampton 
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Là một trong những thành phố phát triển nhanh nhất tại Canada, Brampton là nhà của 650.000 người và 70.000 
doanh nghiệp. Mọi người là trung tâm của mọi việc chúng tôi làm. Chúng tôi được tiếp sức bởi các cộng đồng đa dạng, 
chúng tôi thu hút đầu tư và chúng tôi đang bắt đầu một hành trình dẫn đầu về đổi mới công nghệ và môi trường. Chúng tôi 
hợp tác vì sự tiến bộ để xây dựng một thành phố lành mạnh, an toàn, bền vững và thành công. Kết nối với chúng tôi 
trên Twitter, Facebook, và Instagram. Tìm hiểu thêm tại www.brampton.ca. 
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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

