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Owning a Pet in the City of Greater Dandenong

Nuôi Thú Cưng trong Thành Phố Greater
Dandenong

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.

Nuôi thú cưng là một việc làm mang lại nhiều thích thú thế nhưng nó
cũng có những trách nhiệm đi kèm. Quý vị phải có trách nhiệm chăm
sóc cho con thú và bảo đảm là nó không gây phiền nhiễu cho người
khác hay các con vật khác. Thành Phố Dandenong cung cấp nhiều
dịch vụ và thông tin để giúp cho người nuôi thú cưng biết cách giữ
cho các con vật của họ an toàn và khỏe mạnh.

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.

Đăng Bạ Thú Cưng
Tất cả chó và mèo trên ba tháng tuổi đều phải được đăng bạ. Để
đăng bạ một con chó hay mèo, chúng phải được gắn một miếng chip
nhỏ. Quý vị sẽ được chước giảm tiền đăng bạ nếu như con chó hay
mèo của quý vị đạt được một số tiêu chuẩn nào đó như đã được làm
mất giới tính hay đã trên 10 năm tuổi. Các con thú cưng phải luôn
được cho đeo miếng thẻ bài với chi tiết đăng bạ trên đó. Việc đăng
bạ thú vật sẽ giúp cho chúng được giao trả lại cho quý vị nhanh hơn
nếu lỡ chúng bị lạc.

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.

Gắn Miếng Chip Nhỏ cho Thú Cưng
Tất cả mèo và chó đăng bạ với Hội Đồng Thành phố lần đầu tiên
phải được gắn miếng chip nhỏ. Việc gắn miếng chip nhỏ này sẽ giúp
cho Hội Đồng Thành phố và những nơi tạm nuôi giữ súc vật xác định
được con thú của quý vị nếu nó bị lạc. Hãy nói chuyện với một thú y
sĩ để biết thêm thông tin về việc gắn miếng chip này.

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.

Làm Mất Giới Tính Con Thú Cưng
Hãy nghĩ đến chuyện làm mất giới tính con thú cưng của quý vị để
tránh phải nuôi những con chó hay mèo con mình không muốn có.
Chuyện này còn làm cho con thú của quý vị khỏe mạnh hơn. Những
con vật bị làm mất giới tính sẽ được giảm giá khi đăng bạ. Hãy nói
chuyện với thú y sĩ để tìm hiểu thêm về việc làm mất giới tính con
vật.
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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. 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.

Thú Cưng Thất Lạc
Nếu quý vị bị mất thú cưng hay thấy một con vật nào bị thất lạc, xin
gọi cho Hội Đồng Thành Phố qua số 8571 1000 hay cho nơi nuôi giữ
súc vật qua số 9702 8055 hay Hiệp Hội Bảo Vệ Súc Vật Úc qua số
9798 8415. Nếu quý vị tìm thấy một con vật, Hội Đồng Thành Phố sẽ
sắp xếp để đến chỗ quý vị bắt con vật này về. Những con thú cưng
bị thất lạc sẽ được ghi trong phần đăng bạ thú thất lạc được tìm thấy
để giúp chúng được về lại với chủ của chúng nhanh hơn.

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.

Khu Vực Chó Không Phải Buộc Dây
Một số các khu công viên và vùng đất bảo tồn ở địa phương có
những khu vực cho phép chó được chạy rông không cần dây buộc.
Những chỗ này gồm khu Fotherington Reserve, Spring Valley
Reserve, Tirhatuan Park và Frederick Wachter Reserve. Xin làm ơn
bảo đảm theo đúng luật và chỉ cho phép chó không bị buộc dây ở
những chỗ cho phép mà thôi.

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.

Nếu quý vị có điều gì thắc mắc hay muốn sử dụng một trong
các dịch vụ này xin liên lạc với Thành Phố Greater Dandenong
qua số 8571 1000. Nếu quý vị cần nói chuyện với một nhân viên
bằng ngôn ngữ của mình, xin gọi TIS qua số 13 14 50 và nhờ họ
gọi số 8571 1000.

