
 

 

 
 
THÔNG BÁO KHẨN CẤP                     

Các Dịch Vụ Động Vật Brampton (Brampton Animal Services) mở rộng hỗ 
trợ cộng đồng thông qua  

Kho Thức Ăn Khẩn Cấp Dành Cho Thú Cưng 

BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 14 tháng 1 năm 2022) – Brampton Animal Services đã ra mắt Kho Thức 
Ăn Khẩn Cấp Dành Cho Thú Cưng để hỗ trợ các chủ nuôi thú cưng ở Brampton có nhu cầu về thức ăn 
dành cho thú cưng, chuồng cho mèo và các vật dụng thiết yếu dành cho động vật khác. 
 
Kho Thức Ăn Khẩn Cấp Dành Cho Thú Cưng nhằm mục đích hỗ trợ chủ nuôi thú cưng tại bất kỳ thời 
điểm nào từ một tuần đến một tháng với các vật dụng cho vật nuôi, tùy thuộc vào nhu cầu và số tiền 
quyên góp. Brampton Animal Services đã hợp tác với PetValu và FreshCo tại địa phương nhằm giúp 
thực hiện sáng kiến này.  

Các doanh nghiệp được mời hỗ trợ Kho Thức Ăn Khẩn Cấp Dành Cho Thú Cưng bằng cách gọi tới số 
905.458.5800 hoặc gửi email tới địa chỉ animal.services@brampton.ca.  

Cư dân có thể quyên góp thức ăn vật nuôi đóng hộp, khô hoặc đóng kín cho mèo, chó và các động vật 
nhỏ khác tại Nơi Trông Giữ Động Vật Brampton (Brampton Animal Shelter), địa chỉ tại 475 Chrysler 
Drive. Để có danh sách các mặt hàng cần thiết, hãy truy cập Danh Sách Mong Muốn trên Amazon của 
Brampton Animal Services hoặc trang Facebook của Brampton Animal Services. 

Chủ nuôi thú cưng có nhu cầu có thể tiếp cận với Kho Thức Ăn Khẩn Cấp Dành Cho Thú Cưng bằng 
cách gọi tới số 905.458.5800 để trao đổi với đại diện của Các Dịch Vụ Động Vật (Animal Services), gửi 
email tới địa chỉ Animal.Services@brampton.ca, hoặc gửi mẫu đơn trực tuyến. Brampton Animal 
Services sẽ đóng gói các mặt hàng và cung cấp hướng dẫn nhận hàng. Chủ nuôi thú cưng được yêu 
cầu cung cấp thông tin chi tiết về thú cưng của họ, chẳng hạn như loại thú cưng, số lượng thú cưng và 
tuổi của thú cưng, thú cưng của họ cần thức ăn vặt hay đồ đóng hộp và bất kỳ vật dụng bổ sung nào mà 
họ có thể yêu cầu để giúp cho việc chăm sóc thú cưng của họ. 

Để biết thêm thông tin về Kho Thức Ăn Khẩn Cấp Dành Cho Thú Cưng, hãy truy 
cập www.brampton.ca/animalservices. 

Trích dẫn 
“Kho Thức Ăn Khẩn Cấp Dành Cho Thú Cưng của Brampton Animal Services sẽ hỗ trợ những chủ nuôi 
thú cưng có nhu cầu trên khắp Brampton với những vật dụng quan trọng nhằm giúp chăm sóc thú cưng 
của họ, đặc biệt là trong thời gian khó khăn này. Hãy cùng duy trì thú cưng và gia đình – tôi khuyến 
khích những người có nhu cầu hãy liên hệ với nhóm của chúng tôi.” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 
 
“Kho Thức Ăn Khẩn Cấp Dành Cho Thú Cưng cùng nhau mang lại cho cộng động để chia sẻ những 
nguồn lực hỗ trợ và giữ cho thú cưng của Brampton luôn vui vẻ và khỏe mạnh. Sự thành công của sáng 
kiến này phụ thuộc vào lòng hảo tâm của cộng đồng. Các doanh nghiệp và cư dân có thể ủng hộ 
chương trình được mời quyên góp những vật dụng thiết yếu cho thú cưng.” 
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- Jeff Bowman, Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố Khu 3 & 4; Chủ Tịch, Dịch Vụ Lập Pháp, Thành Phố 
Brampton 

 
“Xin cảm ơn các nhà tài trợ và đối tác của chúng tôi, những người đã giúp làm cho Kho Thức Ăn Khẩn 
Cấp Dành Cho Thú Cưng trở nên khả thi. Sáng kiến này là một phần quan trọng để giữ cho toàn bộ 
cộng đồng của chúng ta khỏe mạnh và an toàn trong thời gian thử thách này. Nếu bạn cần hỗ trợ cho 
thú cưng của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi.” 

- Doug Whillans, Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố Khu 2 & 6; Phó Chủ Tịch, Dịch Vụ Lập Pháp, 
Thành Phố Brampton 

 
 
 
“Brampton Animal Services chuyên cung cấp dịch vụ chăm sóc và bảo vệ dành cho tất cả các loài động 
vật trong thành phố tuyệt vời của chúng ta. Kho Thức Ăn Khẩn Cấp Dành Cho Thú Cưng sẽ hỗ trợ 
nhiều chủ nuôi thú cưng trong việc cung cấp thức ăn cho thú cưng của họ và đảm bảo thú cưng của họ 
luôn vui vẻ và khỏe mạnh.” 

- 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 hơn 700.000 người và 75.000 
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. 

 

LIÊN HỆ TRUYỀN THÔNG 

Monika Duggal 
Điều Phối Viên, Gắn Kết Phương Tiện Truyền Thông & 
Cộng Đồng 
Truyền Thông Chiến Lược  
Thành Phố Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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