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داشتن یک حیوان خانگی در شاروالی دندینانگ کالن ( Greater
)Dandenong

Owning a Pet in the City of Greater Dandenong

داشتن حیوان خانگی یک تجربه رضایت بخش است ،اما مسئولیت های خود را دارد.
مسئولیت مراقبت از حیوان خانگی تان به عهدۀ شما است و اینکه مطمئن شوید که به مردم
و حیوانات دیگر مزاحمت ایجاد نکند .شورای شهر دندینانگ کالن Greater
 Dandenongطیف وسیعی از خدمات و معلومات را به صاحبان حیوانات خانگی ارائه
می کند ،تا به آنها کمک کند که حیوانات خود را مصون و شاد نگهدارند.

Owning a pet is a rewarding experience, but it does come with
responsibility. It is your responsibility to care for your pet and make sure it
is not a nuisance to other people or animals. The City of Greater
Dandenong provides a range of services and information to pet owners to
help them keep their animal safe and happy.

ثبت کردن حیوان خانگی
همه پشک ها و سگ ها باالتر از سه ماه باید ثبت شوند .برای ثبت کردن پشک یا سگ،
آنها باید مایکروچپ شده باشند .در صورتیکه پشک یا سگ شما شرایط مشخصی را داشته
باشند ،مانند خنثی بودن خصوصیت جنسی آنها یا سن شان باالتر از  25سال باشد ،در ثبت
کردن آن برای تان تخفیف داده خواهد شد .حیوانات خانگی باید همیشه نشان های (تگ
های) ثبت را پوشیده باشند .ثبت کردن پشک یا سگ تان کمک می کند تا در صورت گم
شدن آن ،به سرعت دوباره به شما برگردانده شود.

Pet Registration
All cats and dogs over three months of age must be registered. To register
a cat or dog, they must be microchipped. You will receive a discount on
your registration if your cat or dog meets certain criteria, such as being
desexed or over 10 years old. Pets must wear their registration tags at all
times. Registering your cat or dog helps make sure it gets back to you
faster if it is lost.

مایکروچپ کردن حیوانات خانگی
تمام پشک ها و سگ هایی که برای بار اول در شورای شهر ثبت می شوند ،باید
مایکروچپ شوند .مایکروچپ کردن به شورای شهر و پناهگاه های حیوانات کمک می کند
تا در صورتی که مفقود شوند ،حیوان خانگی شما را شناسایی کنند .برای معلومات بیشتر
راجع به مایکروچپ کردن با داکتر متخصص حیوانات (دامپزشک) صحبت کنید.

Microchipping pets
All cats and dogs being registered with Council for the first time must be
microchipped. Microchipping helps Council and animal shelters identify
your pet if it is lost. Speak to a veterinarian for more information on
microchipping.

عقیم ساختن حیوان خانگی تان
عقیم ساختن حیوان خانگی تان را مورد توجه قرار دهید ،تا از داشتن توله ها یا پشک های
ناخواسته جلوگیری شود .این کار برای حیوان خانگی تان نیز صحتمند تر است .حیواناتی
که عقیم شده اند ،در ثبت کردن تخفیف دریافت می کنند .برای معلومات بیشتر راجع به
عقیم کردن با یک دامپزشک صحبت کنید.

Desexing your pet
Consider having your pet desexed to avoid unwanted puppies or kittens.
It’s also healthier for your pet. Registration discounts are available for
desexed pets. Speak to a veterinarian to find out more about desexing.

حیوانات خانگی گم شده
اگر حیوان خانگی تان را گم کردید یا کدام حیوان گم شده را دریافت کردید ،به شورای
شهر به شماره  ،8571 1000خانه حیوانات گم شده به شماره  ،2051 8500و یا انجمن
حمایت حیوانات استرالیا به شماره  9798 8415تلیفون کنید.

Lost pets
If you lose your pet or find a lost animal phone Council on 8571 1000, the
pound on 9702 8055 or the Australian Animal Protection Society on 9798
8415.
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If you have found an animal, Council will arrange to collect it from you. Lost
pets get put on a lost and found register to help them be reunited with their
owner faster.

. شورای شهر آن را از شما جمع آوری خواهد کرد،اگر کدام حیوانی را پیدا کردید
حیوانات خانگی گم شده در لست حیوانات گم شده و پیدا شده ذکر می شوند تا در یکجا
.کردن سریع آن با صاحبان آنها کمک کند

Dog off-leash areas
There are a number of local parks and reserves where there are
designated areas for dogs to be exercised off-leash including Fotheringham
Reserve, Spring Valley Reserve, Tirhatuan Park and Frederick Wachter
Reserve. Please ensure you follow the rules and only let your dog off-leash
in the designated areas.

ساحات بدون تسمه سگ ها
یک تعداد از پارک های محلی و ساحات خاصی وجود دارند که در آن ها ساحات مشخصی
 بشمول،برای سگ ها وجود دارد تا بدون تسمه در آنها گشت و گذار کنند
 و،Tirhatuan Park ،Spring Valley Reserve ،Fotheringham Reserve
 لطفا ً اطمینان یابید که از مقررات پیروی کنید و.Frederick Wachter Reserve
.اینکه سگ تان را فقط در ساحات مخصوص بدون تسمه رها کنید

If you have any questions, or would like to access one of these
services, contact the City of Greater Dandenong on 8571 1000. If you
need to speak to someone in your own language contact TIS on 13 14
50 and ask them to connect you to 8571 1000.

، و یا هم میخواهید که به یکی از این خدمات دسترسی یابید،اگر کدام سوالی داشته باشید
 اگر. با شاروالی دندینانگ کالن تماس بگیرید8571 1000 از طریق تلیفون شماره
13 14  از طریق تلیفون شماره،ضرورت دارید که به زبان خود تان با کسی صحبت کنید
. ارتباط دهند8571 1000  تماس بگیرید و از آنها بخواهید که شما را بهTIS  با50

