Factsheet
گزاره برگ

Pets and Animals
حيوانات و حيوانات خانگی

برای افراد زيادی در شھر مانينگھام ،يک حيوان خانگی بخش مھمی از
خانواده محسوب می شود .داشتن يک حيوان خانگی عالوه بر اين که
منافع بسياری دارد ،مسئوليت ھای زيادی را نيز به ھمراه می آورد.
به ساکنين اجازه داده می شود که حداکثر دو سگ و يا دو گربه در خانه
خود نگھداری کنند .صاحب حيوانات خانگی که می خواھند از حيوان
خود نگھداری کنند می بايست يک فرم درخواست پر کنند.
برای کسب اطالعات بيشتر درباره حيوانات خانگی بيشتر از
www.manningham.vic.gov.au/keeping-additional-animals

بازديد کنيد.

ثبت نام حيوان خانگی
ثبت نام سگ و گربه به بازگرداندن سريع سگھا و گربه ھای گم شده به
صاحبانشان کمک می کند .بنابراين مھم است که مطمئن شويم که سگ و
گربه خود را در دفاتر ما ثبت نام نموده ايد.
وقتی که توله سگ )پاپی( ويا گربه شما به سن سه ماھگی ) 12ھقته(
می رسد ،الزم است که:
•
•

برروی آنھا ميکروچيپ نصب شود.
درشورای شھرمانينگھام ثبت نام گردند.

وقتی که سگ شما ثبت نام شد ،به شما يک پالک داده می شود که در
صورت گم شدن حيوان يافتن آن را تسھيل می کند .ما پالک را برای
تمام مدت طول عمرحيوان صادر می کنيم وتنھا درصورت گم شدن
پالک اصلی و يا فرسوده شده آن را تعويض می کنيم.
مھلت ثبت نام ھر سال  10آوريل است.

ميکروچيپ
ميکروچيپ وسيله منحصربه فردی برای شناسايی حيوان خانگی شما
است .اگر حيوان خانگی شما گم شود و به يک پناھگاه حيوانات و يا
خانه حيوانات گمشده تحويل داده شود ،به کمک ميکروچيپ می توان آن
را شناسايی کرد.

مھم است که مشخصات خود را درھردو مکان زيربه روزنگھداريد:
•
•

شورای شھر مانينگھام
دفترمرکزی ثبت ميکروچيپ حيوانات

اين کار باعث می شود که مطمئن شويد که حيوان شما به سرعت وبه
راحتی به شما بازگردانده می شود.

عقيم کردن
مھم است که درباره موضوع عقيم سازی حيوان خود فکر کنيد.
اين کارباعث می شود که توله سگ و يا بچه گربه ناخواسته نداشته
باشيد .تخفيف ھايی برای ثبت نام حيوانات خانگی عقيم شده در نظر
گرفته شده است.
اگر سن توله سگ )پاپی( ويا بچه گربه شما کمتر از  6ماه است
وھنوزآنھا راعقيم نکرده ايد ،ھزينه ثبت نام برای سال اول با نرخ
پايينتری محاسبه خواھد شد.
برای ثبت نام يک حيوان جديد ويا کسب اطالعات بيشتر با
شماره  9840 9333تماس بگيريد و يا از
 www.manningham.vic.gov.au/animalregistrationبازديد کنيد.

پارکھای طبيعی برای سگھای بدون قالده
به سگھا اجازه داده می شود که در مکانھای منتخب بدون قالده رھا
شوند اما بايد در تمام مدت تحت کنترل باشند.
سگھا بايد تا فاصله  15متری موارد زير با قالده باشند:
•
•
•
•
•

تجھيزات ثابت باربکيو
دستگاھھای بازی کودکان
برنامه ھای ورزشی ھماھنگ شده
مھمانی ھای تاييد شده
جلسات عمومی

برای يافتن نزديکترين پارک بدون نياز به قالده از
www.manningham.vic.gov.au/locations/parks-and playspaces/off-lead-areasبازديد کنيد.
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مرکز تکاپو سگھا
مرکز تکاپو سگھا ) (DACدرمنطقه حفاظت شده آرانگا ) (Arangaدر
دانويل ) (Donvaleواقع شده است .مسيرياب )(Melway 48 F5
منطقه ی حفاظت شده ی آرانگا مکانی تفريحی است که دارای امکاناتی
ھمچون يک پارک محصور برای تکاپو سگھا ،مکانھای تربيت سگ و
تجھيزات جست و خيز برای سگ ھا می باشد.
منطقه تکاپو سگ برای بازی ھای تفريحی سگ ھا و تربيت آنھا توسط
صاحبانشان و خانواده ھايشان درنظر گرفته شده است.
پارک متعلق به عموم است و ھمه بايد بتوانند از آن لذت ببرند و الزم
است مقررات مربوط به سگ ھای بدون قالده رعايت شود ازجمله:
•
•
•
•

کنترل کردن رفتار سگ ھنگامی که بدون قالده رھا می شود
نظارت مستمر برسگ
نظارت بر سگ در صورت خارج شدن از کنترل
کنترل سگ در صورتی که ساير افراد و يا سگ ھای ديگر
احساس خطر نمايند.

مطمئن شويد که فضوالت سگ خود را جمع آوری نموده و از سطل
ھای زباله ی موجود در پارک استفاده کنيد.
برای کسب اطالعات بيشتر درباره پارک آرانگا از
 www.manningham.vic.gov.au/aranga-reserveبازديد کنيد.

