
 

 
 

    

 

Factsheet
ورقة معلومات

Pets and Animals  
  الحيوانات األليفة

 
 

 وسھولة.ھذا يجعل من الممكن إرجاع حيوانك األليف إليك بسرعة 

  اإلخصاء

من المھم التفكير في إخصاء حيواناتك األليفة. سوف يجنبك ھذا والدة 
المزيد من الجراء أو الِھررة غير المرغوب فيھا. خصومات التسجيل 

  متاحة للحيوانات األليفة المخصية.
 

إذا كان عمر جرَوك أو ھرتك أقل من ستة أشھر ولم تكن قد قمت بإخصائھا 
  رسوم التسجيل الخاصة بك في السنة األولى بسعر مخفض.بعد، فستدفع 

 
لتسجيل حيوان جديد أو لالطالع على المزيد من المعلومات، 

 أو قم بزيارة 9840 9333الرقم  على اتصل
www.manningham.vic.gov.au/animalregistration   

  األماكن المسموح فيھا بإطالق الكالب بدون ِمقـَود
يُسمح بإطالق الكالب بدون ِمقـَود في أماكن مختارة، ولكن يجب أن تكون 

  تحت السيطرة في كل األوقات.  
 

  متر من:  15يجب أن تكون الكالب مربوطة بمقَود على مسافة 
 

  مرافق الشواء الدائمة  •
  معدات لعب األطفال  •
  الرياضية المنظمةالفعاليات  •
  المناسبات المعتمدة •
  اللقاءات العامة.   •

 
لمعرفة أقرب مكان يُسمح فيه بإطالق الكالب بدون ِمقـَود، قم بزيارة 

-nda-www.manningham.vic.gov.au/locations/parks
areas-lead-playspaces/off  

  مركز أنشطة الكالب 
. Donvaleفي  Arangaفي منتزه  )DAC(يقع مركز أنشطة الكالب 

  Melway48 .(F5: (مرجع 
 

ھو عبارة عن محمية ترفيھية مشتركة يحتوي على حديقة  Arangaمنتزه 
  ُمسيّجة لألنشطة ومنطقة تدريب للكالب ومعدات رشاقة الكالب.

 
أنشطة الكالب ھو مكان مخصص للّعب العرضي غير النظامي مكان 

  والتدريب من قبل أصحاب الكالب وعائالتھم.
 

الحيوان األليف ھو جزء مھم من األسرة بالنسبة لكثير من الناس في 
Manningham ،في حين أن امتالك حيوان أليف له العديد من الفوائد .

  أنه يأتي مع الكثير من المسؤوليات. إال
 

يُسمح للمقيمين بتربية كلبين وقطتين كحد أقصى داخل منازلھم. يتعيّن على 
أصحاب الحيوانات األليفة الذين يرغبون في االحتفاظ بالمزيد من 

  الحيوانات في منازلھم تقديم استمارة طلب.
 

للمزيد من المعلومات عن تربية عدد إضافي من الحيوانات األليفة في 
www.manningham.vic.gov.au/keeping-المنزل، قم بزيارة 

animals-additional  

  تسجيل حيوانك األليف
يساعد تسجيل الكالب والقطط على ضمان جمع شمل الحيوانات األليفة 

د من تسجيل قططك المفقودة بسرعة مع أصحابھا. لذلك من المھم التأك
  وكالبك لدينا.

 
  أسبوًعا)، يجب أن: 12أشھر ( 3عندما يبلغ عمر الجرو أو القط 

 
  تتم زراعة رقاقة الكترونية في جسمه •
  .Manninghamيتم تسجيله لدى مجلس مدينة   •

 
بمجرد تسجيل حيوانك األليف، ستصدر لك بطاقة للمساعدة في استعادة 

اعه. نقوم بتزويدك ببطاقة دائمة ويمكنك حيوانك األليف آمناً في حالة ضي
  استبدالھا فقط إذا فقدت البطاقة األصلية للحيوان األليف أو تلفت.

 
أبريل/نيسان من  10يجب تسجيل الحيوانات األليفة في موعٍد أقصاه 

  عام. كل

  الرقاقة االلكترونية
 الرقاقة االلكترونية ھي رقاقة خاصة بحيوانك األليف لتعريف ھويته. 

ذا ضاع حيوانك األليف أو فقدته ، فإن الرقاقة االلكترونية المزروعة في إ
جسمه ستساعد في التعرف عليه إذا تم جلبه إلى حظيرة أو مأوى 

 للحيوانات.
  

  من المھم جًدا الحرص على تحديث بياناتك لدى:
 

  Manninghamمجلس مدينة  •
السجل المركزي للرقاقات اإللكترونية الخاصة  •

  األليفة. بالحيوانات
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المنتزه مفتوح للجميع ولضمان التمتع للجميع ، فمن المھم االلتزام بربط 
  كلبك بمقَود ، بما في ذلك:

 
  السيطرة على سلوك كلبك عندما يكون غير مربوطاً بمقَود •
  اإلشراف الدائم على الكلب •
•  ً   تقييد الكلب إذا أصبح جامحا
الحديقة اآلخرين أو تقييد الكلب إذا تسبّب في إخافة مستخدمي  •

  الكالب األخرى.
 

  تأكد من التقاط بقايا كلبك ورميھا في صناديق القمامة المتوفرة في المنتزه.
 

، قم بزيارة Arangaللمزيد من المعلومات عن منتزه 
reserve-www.manningham.vic.gov.au/aranga 


