اگر در ملک تان حیوان نگه می دارید ،باید آن را مطابق
قوانین محلی ما نگهدارید.

راهنمایی رسیع
برای نگهداری از
حیوانات خانگی در
گلد کست

برای کسب اطالعات بیشرت ،لطفا با مدیریت حیوانات به
شماره  07 5581 6664تماس بگیرید یا به این وب سایت
مراجعه کنید:
cityofgoldcoast.com.au/animals

)Guide to keeping pets (Farsi

حیوان خانگی تان را دوست
بدارید ،آنها نیز بخشی از شهر
ما هستند.

چند حیوان خانگی می توانم در ملکم نگهدارم؟

به منظور تامین محیطی امن و شاد ،محد ود یتی د ر تعـداد نگهداری حیوانا ت خانگی د ر گلد کوست وجود دارد .اگر مایل به نگهداری از
حیوانات خانگی بیشرتی هستید ،لطفا برای تقاضا دادن با ما تماس بگیرید.
اندازه ملک

تعداد مجاز

CGC10431

سگ ها باید نزد شهر گولد
کوست ثبت شده با شند

اندازه ملک

تعداد مجاز

<800m²
800m² - 1999m²
>2000m²

0
6
تا  30عدد

تمامی

2

گربه ها

تمامی

2

غا زهـا ،بوقلمون هـا ،اردک
هـا ،و سا یر پرندگا ن

0
 1در هر 100m²

مرغ عشق ها ،قناری ها و
پرندگان با اندازه ای مشابه

<300m²
301m² - 1999m²
>2000m²

4
20
30

مرغ های خانگی

<600m²
>600m²

عروس هلندی و پرندگان
با اندازه ای مشابه

<300m²
301m² - 1999m²
>2000m²

2
10
30

خروس ها ،طاووس
ها ،شرت مرغ ها و شرت
مرغ اسرتالیایی ها

<4000m²
>4000m²

0
 1در هر
4000m²

طوطی کاکلی ،گاالها
( )galahو پرندگان
با اندازه ای مشابه

<300m²
301m² - 1999m²
>2000m²

1
2
4

اسب ها و گله گاو

<4000m²
>4000m²

0
 1در هر
4000m²

کفرتها

<300m²
301m² - 1999m²
>2000m²

*2
*20
*30

گوسفندها ،خوک ها و بزها

<4000m²
>4000m²

0
 1در هر
4000m²

موش ها

تمامی

10

موش های صحرایی

تمامی

4

* توجه کنید :برای اعضای جوامع تایید شده پرندگان و انجمن مسابقه کفرتها
استثناهایی وجود دارد ،برای کسب اطالعات بیشرت با ما تماس بگیرید.

شناسائی حیوان خانگی شما

شناسائی حیوان خانگی به ما کمک میکند که حیوانات گم شده
را به صاحبانشان برگردانیم .بر طبق قانون ایالتی ،نصب
مایکروچیپ به سگها و گربه هائی که سن آنها سه ماه یا بیشرت
میبا شد اجباری است .سگها همچنین با ید ساالنه نزد شهر گولد
کوست به ثبت رسانده شوند.

اطمینان بیابید که حیوان خانگی تان
مزاحمتی ایجاد نمی کند

به عنوان صاحب یک حیوان خانگی ،شما متعهد مراقبت از سالمتی
حیوان خانگی تان هستید و همچنین وظیفه دارید اطمینان بیابید
که فعالیت های حیوان تان مزاحم همسایگان یا محیط اطراف
تان نمی شود .تقریبا تمامی سگ ها پارس می کنند ،ولی پارس
کردن بیش از اندازه می تواند برای همسایگان آزاردهنده باشد.
باقی مانده غذای نخورده ،کود یا هر ماده دیگری که ممکن است
ناخوشایند شود (به عبارت دیگر ،مدفوع ،روانداز کثیف و /یا
آشغال) باید حداقل به طور روزانه جمع شوند.

حیوان خانگی تان را به طور امن در ملک
خودتان نگاه دارید

تمامی صاحبان حیوانات موظف هستند نرده مناسب و محیط
محصوری برای جلوگیری از رسگردانی حیوان (شامل گربه ها
هم می شود) داشته باشند .حیوان خانگی رسگردان در خطر گم
شدن ،زخمی یا کشته شدن در تصادف جاده است و می تواند
با خراب کردن باغچه ،تخریب ملک شخصی شان یا کثیف کردن
پیاده رو یا چمن ،همسایه ها را ناراحت کند .در بدترین حالت
می توانند مردم ،سایر حیوانات خانگی و وحشی را تهدید کرده
یا به آنها حمله کنند ،مورد حمله قرار بگیرند یا خطری ترافیکی
ایجاد کنند.

سگ تان را با قالده برای پیاده روی بربید

هر سگی که به مکان عمومی برده می شود باید همه وقت با قالده
باشد و این وظیفه صاحب سگ است که مدفوع سگ را برداشته و
دور بریزد .شهر گلد کست تعداد زیادی از پارک ها ،و ساحل های
را برای سگ ها در نظر گرفته است که می توان قالده سگ ها را
برای ورزش کردن شان باز کرد .با وجود آنکه مناطقی برای باز
کردن قالده سگ ها در نظر گرفته شده است ،صاحبان سگ ها باید
دقت کنند که سگ شان مزاحمتی ایجاد نکند و همواره تحت کنرتل
موثر آنها می باشد.

اگر حیوان خانگی تان را پیدا نمی کنید،
ممکن است آن را در خانه حیوانات
گمشده بیابید
Coombabah Shelter Road

07 5581 7600

دوشنبه تا جمعه  8صبح تا  5.30بعد از ظهر

شنبه  8صبح تا  4.30بعد از ظهر

تعطیالت رسمی  10صبح تا  2بعد از ظهر

یکشنبه ها ،جمعه عید پاک و روز کریسمس تعطیل است

Stapylton Rossmans Road
دوشنبه تا جمعه  8صبح تا  12.30بعد از ظهر
آخرهای هفته و تعطیالت رسمی را تعطیل است

07 3807 0580

