உடனடி வெளியிiட்டுக்காக

செல்லப்பிராணிகளுக்கான அவெரகால உணவுப்சபாருள் ெரக்ககம் மூலமாக
ப்ராம்ப்ட்டன் விலங்குகளுக்கான செவவகள் அவமப்பு தனது ஆதரவவ
விாிவுபடுத்துகிறது
ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஜனொி 14, 2022) – செல்லப்பிராணிகளுக்கன உணவு, பூவனகளுக்கான கழிவகற்றும்
சபட்டி மற்றும் விலங்குகளுக்கான அத்தியாவெியமான வழங்குசபாருட்களின் சதவவ சகாண்ட
ப்ராம்ப்ட்டன் நகர செல்லப்பிராணி வவத்திருப்சபாருக்கு ஆதரவளிப்பதற்காக, அவெரகால
செல்லப்பிராணி உணவுகளுக்கான ெரக்ககத்வத ப்ராம்ப்ட்டன் விலங்குகளுக்கான செவவ அவமப்பினர்
துவக்கியுள்ளனர்.
அவெரகால செல்லப்பிராணி உணவுகளுக்கான ெரக்ககமானது, சதவவகள் மற்றும் நன்சகாவடகவளச்
ொர்ந்து, ஒசர ெமயத்தில், ஒரு வாரம் முதல் ஒரு மாதத்திற்கான செல்லப்பிராணி வழங்குசபாருட்கவள
அளித்து ஆதரவளிக்க இலக்கு சகாண்டுள்ளது. இந்த முவனப்வப ொத்தியப்பட வவப்பதற்காக
ப்ராம்ப்ட்டன் விலங்குகளுக்கான செவவ அவமப்பினர் PetValu மற்றும் FreshCo ஆகிய நிறுவங்களுடன்
வகசகார்த்துள்ளனர்.
905.458.5800 என்ற எண்வண அவழப்பதன்மூலம் அல்லது animal.services@brampton.ca க்கு
மின்னஞ்ெல் செய்வதன் மூலம் அவெரகால செல்லப்பிராணி உணவுகளுக்கான ெரக்ககத்திற்கு ஆதரவளிக்க
வியாபாாிகள் அவழக்கப்படுகிறார்கள்.
எண் 475 கிறிஸ்லர் ட்வரவ் இல் அவமந்துள்ள ப்ராம்ப்ட்டன் விலங்குகளுக்கான காப்பகத்தில் பூவனகள்,
நாய்கள் மற்றும் இதர ெிறு வீட்டு விலங்குகளுக்கு என, ெீலிடப்பட்ட, உலர்ந்த செல்லப்பிராணி
உணவுகவள குடியிருப்புவாெிகள் நன்சகாவடயாக வழங்கலாம். சதவவப்படும் சபாருட்கள் சகாண்ட
பட்டியலுக்கு ப்ராம்ப்ட்டன் விலங்குகளுக்கான காப்பகத்தின் அசமஸான் விருப்ப உணவுப் பட்டியவலப்
பார்க்கவும் அல்லது ப்ராம்ப்ட்டன் விலங்குகளுக்கான காப்பகத்தின் Facebook பக்கத்வதப் பார்க்கவும்
விலங்குகளுக்கான செவவ அவமப்பின் பிரதிநிதியுடன் சபெ 905.458.5800 என்ற எண்ணில் அவழப்பது
Animal.Services@brampton.ca, க்கு மின்னஞ்ெல் அனுப்புவதன் மூலம் அல்லது ஆன்வலன் வழியாக ஒரு
படிவம் ெமர்ப்பிப்பதன் மூலமாக அவெரகால செல்லப்பிராணி உணவுக்கான ெரக்ககத்வத செல்லப்பிராணி

வவத்திருப்பவர்கள் அணுகலாம். ப்ராம்ப்ட்டன் விலங்குகளுக்கான செவவ அவமப்பினர் இந்தப்
சபாருட்கவள சபாட்டலம் கட்டி வவப்பார்கள் மற்றும் செகாித்துக் சகாள்வதற்கான அறிவுறுத்தல்
வழங்குவார்கள். செல்லப்பிராணிகவள வவத்திருப்சபார், தாங்கள் வவத்திருக்கும் பிராணியின் வவக,
அவற்றின் எண்ணிக்வக, அவற்றின் வயது , அவற்றுக்கு சதவவப்படுவது டப்பாவில் அவடத்த உணவா
அல்லது அவரத்த உணவா என்பதுடன், தங்கள் செல்லப்பிராணிகவளப் பராமாிக்கத் சதவவயான சவறு
ஏதும் கூடுதல் சபாருட்கள் சதவவயா எனவும் கூற சவண்டும்.
அவெரகால செல்லப்பிராணி உணவுக்கான ெரக்ககத்வதப் பற்றிய சமலும் தகவல்களுக்கு வருவக
தரவும்: www.brampton.ca/animalservices.
அறிஞர் கூற்றுக்கள்
“ப்ராம்ப்ட்டன் விலங்குகளுக்கான செவவ அவமப்பினாின் அவெரகால செல்லப்பிராணி உணவுக்கான
ெரக்ககமானது, ப்ராம்ப்ட்டன் நகர் முழுவதிலுமாக செல்லப்பிராணிகள் வவத்திருப்சபாருக்குத்
சதவவயான முக்கிய வழங்குசபாருட்கவள, அதுவும் இந்த இக்கட்டான ெமயத்தில் வழங்கி ஆதரவு
அளிக்கும். செல்லப்பிராணிகவளயும் அவற்றின் உவடவமயாளர்கவளயும் செர்த்சத வவப்சபாமாகஎங்கள் குழுவவ அணுகுமாறு சதவவ சகாண்சடாவர நான் உற்ொகப்படுத்துகிசறன்.”
-

சபட்ாிக் ப்ரவுன், சமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்

“அவெரகால செல்லப்பிராணி உணவுக்கான ெரக்ககமானது ெமுதாயத்தில் தங்கள் வெம் இருக்கும்
சபாருட்கவளப் பகிர்ந்து செல்லப்பிராணிகவள ெந்சதாஷமாகவும் ஆசராக்கியமாகவும் வவக்க
உதவுகிறது. இந்த முயற்ெியானது ெமுதாயத்தின் தாராள மனப்பான்வமவயப் சபாருத்சத இருக்கிறது.
இந்த திட்டத் திற்கு உதவும் எண்ணம் சகாண்ட வியாபாாிகள் மற்றும் குடியிருப்புவாெிகள்
செல்லப்பிராணிகளுக்கு அத்தியாவெியமான சபாருட்கவள நன்சகாவடயாகத் தந்து ஆதரவளிக்கலாம்”
-

செஃப் பவ்மன், நகர கவுன்ெிலர் வார்டுகள் 3 & 4; தவலவர், ெட்டவடிவாக்கல் செவவகள்,
ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்

“அவெரகால செல்லப்பிராணி உணவுக்கான ெரக்ககத்வத ொத்தியமாக்க உதவிய நமது
நன்சகாவடயாளர்கள் மற்றும் கூட்டு செருபவர்களுக்கு நன்றி. இந்த முவனப்பானது, இந்த இக்கட்டான
சூழலில், நமது ஒட்டுசமாத்த ெமுதாயத்வதயும் அசராக்கியமாக மற்றும் பாதுகாப்பாக வவப்பதில் முக்கிய
அங்கம் வகிக்கிறது. உங்கள் செல்லப்பிராணிகளுக்கான ஆதரவு சவண்டுசமனில், எங்கவள அணுகவும்.”
-

டக் வில்லான்ஸ், நகர கவுன்ெிலர், வார்டுகள் 2 & 6; துவணத் தவலவர், ெட்டவடிவாக்கல்
செவவகள், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்

“நமது மாநகரத்தில் இருக்கின்ற அவனத்து விலங்குகளுக்கும் பராமாிப்பு மற்றும் பாதுகாப்பிவன வழங்க
நமது ப்ராம்ப்ட்டன் விலங்குகளுக்கான செவவ அவமப்பினர் அர்ப்பணிப்பு சகாண்டுள்ளனர். அவெரகால
செல்லப்பிராணி உணவுக்கான ெரக்ககமானது, செல்லப்பிராணி வவத்திருப்சபாருக்கு அவர்களின்
செல்லப்பிராணிகளுக்கான ஆதரவு அளிப்பதுடன், அவற்வற மகிழ்ச்ெியாகவும் ஆசராக்கியமாக
வவத்திருப்பவத உறுதி செய்கின்றது.”
-

சடவிட் சபர்ாிக், தவலவம நிர்வாக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்
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கனடா நாட்டில் மிக ெிரரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 700,000 மக்கரளயும் 75,000
ெணிக அரமப்புக்கரளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வ ாதுமக்கரள மனத்தில் ரெத்தத
வசய்கின்தறாம். லதரப் ட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு தசர்க்கின்றனர், முதலீட்ரட நாங்கள் ஈர்க்கிதறாம்,
வதாழில்நுட் ாீதியில் மற்றும், சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுரமப் ரடத்தலில் முன்னணி ெகிப் தற்கான யணத்தில் நாங்கள்
வசன்றுவகாண்டிருக்கிதறாம். ாதுகாப் ான, நிரலத்து நிற்கெல்ல மற்றும் வெற்றிகரமான ஆதராக்கியமிக்க ஒரு நகரரக்
கட்டரமப் தற்கான ெளர்ச்சிப் ாரதயில் நாங்கள் ங்கு ெகிக்கிதறாம். Twitter, Facebook, மற்றும் Instagram ஆகியெற்றில்
எங்களுடன் இரணயுங்கள். www.brampton.ca இல் இன்னும் வதாிந்துவகாள்ளுங்கள்.
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