ጥሩና ድህንነቱ የተጠበቀ አካባቢ ለመፍጠር በጐልድ ኮስት ባለ ንብረት ላይ የቤት እንስሳትን ማስቀመጥ የሚቻለው ቁጥሩ የተወሰነ ነው።
ተጨማሪ የቤት እንስሳት ማስቀመጥ ከፈለጉ፤ እባክዎ ለማመልከት እኛን ያነጋግሩን።
ውሻዎች (በጎልድ ኮስት ከተማ
መመዝገብ አለባቸው)

የንብረቱ መጠን

የተፈቀደ ቁጥር

ሁሉም

2

w ሁሉም

2

ደማቅ ቀለም ያላት ወፍ/
Budgerigars፣ትንሽ ብጫ
ወፍ/ canaries እና ተመሳሳይ
መጠን ያላቸው ወፎች

<300m²
301m² - 1999m²
>2000m²

4
20
30

ኮካቲልስ/Cockatiels እና
ተመሳሳይ መጠን ያላቸው ወፎች

<300m²
301m² - 1999m²
>2000m²

2
10
30

ኮካቱስ/Cockatoos, ጋላህስ/
galahs እና ተመሳሳይ
መጠን ያላቸው ወፎች

<300m²
301m² - 1999m²
>2000m²

1
2
4

እርግቦች/Pigeons

<300m²
301m² - 1999m²
>2000m²

2*
20*
30*

ድመቶች

የንብረቱ መጠን

የተፈቀደ ቁጥር

<800m²
800m² - 1999m²
>2000m²

0
6
እስከ 30

የቤት ዶሮዎች

<600m²
>600m²

0
በእያንዳንዱ
100m² ላይ 1

አውራ ዶሮ/Roosters, ጣዎስ/
peacocks, ሰጎን/ostriches,
ሰጎን መሳይ ወፍ/emus

<4000m²
>4000m²

0
በእያንዳንዱ
4000m² ላይ 1

ፈረሶችና ከብት

<4000m²
>4000m²

0
በእያንዳንዱ
4000m² ላይ 1

በጎች፣ አሳማዎችና ፍየሎች

<4000m²
>4000m²

0
በእያንዳንዱ
4000m² ላይ 1

አይጥ/Mice

ሁሉም

10

ትላልቅ አይጦች/Rats

ሁሉም

4

ጊዝ፣ (Geese)
ተርኪዎች፣ ዳክዬዎች
እና ሌሎች የዶሮ ርቢዎች

* ማስታወሻ: በአቪካልቸር ማሕበረሰብ እውቅና ላገኙ የእርግብ ውድድር
ማሕበራትን አባላት እንደማይመለከት፤ የበለጠ መረጃ ከፈለጉ ያነጋግሩን።

በንብረትዎ ላይ እንስሳትን ካስቀመጡ ታዲያ ባለን የአካባቢ
ህግ መሰረት መያዝ አለባቸው።
የበለጠ መረጃ ለማግኘት እባክዎ ለእንስሳ አያያዝ
በስልክ 07 5581 6664 ያነጋግሩ ወይም በድረገጽ፡
cityofgoldcoast.com.au/animals ላይ
ይመልከቱ።

በጐልድ ኮስት ላይ
የቤት እንስሳትን
ለማስቀመጥ ፈጣን
መመሪያ
Guide to keeping pets (Amharic)

የርስዎን የቤት እንስሳት መውደድ፤
እነሱም የእኛ ከተማ አካል ናቸው።
CGC10431

በንብረቴ ላይ ስንት የቤት እንሰሳት ማስቀመጥ እችላለሁ?

የቤት እንሰሳዎችዎን መለያ ያድርጉባቸው
የቤት እንሰሳዎችዎን መለያ ቢያደርጉባቸው ጠፍተው
የተገኙትን ከባለቤቶቻቸው ጋር ለማገናኘት ይረዳናል።
በክፍለ ሃገሩ ሕግ መሰረት ሶት ወር የሞላቸው ና ከዚያ በላይ
የሆኑ ውሻዎችና ድመቶች ማይክሮቺፕስ እንዲደረግባቸው
ይደነግጋል። በተጨማሪ፣ በጎልድ ኮስት ከተማ ውሻዎች
በየዓመቱ መመዝገብ አለባቸው።

የርስዎ ቤት እንስሳ ተናዳጅ ስላለመሆኑ
ማረጋገጥ
ሃልፊነት ያለው ባለቤት እንደመሆንዎ መጠን ለርስዎ የቤት
እንስሳ ጤንነትና ድህንነት መንከባከብ ግዲታ አለብዎት፤
እንዲሁም የሚያካሂዱት ስራ እንቅስቃሴ በጎረቤቶችና
በአካባቢው ጥበቃ ላይ ችግር ላለመፍጠር ማረጋገጡ የርስዎ
ተግባር ይሆናል።በአብዛኛው ሁሉም ውሻዎች ይጮኻሉ፤
ነገር ግን በብዛት መጮኹ ለጎረቤቶች ሊያበሳጭ ይችላል።
የተትረፈረፈ ምግብ፣ ፍግና ማንኛውም ሌላ ነገሮች ሊያበሳጩ
ስለሚችሉ (ይህም አይነ ምድር፣ በመኝታ ላይ ሰገራ እና/ወይም
ቆሻሻ) ቢያንስ በየቀኑ መጠረግ ይኖርበታል።

በንብረትዎ ላይ ያለዎትን የቤት እንስሳት
ድህንነት መጠበቅ
የቤት እንስሳ ባለቤቶች ሁሉ ተገቢ የሆነ አጥር ማሳጠር ግዴታ
በመሆኑ ታዲያ ድመቶችንም ጨምሮ እንዳይዘዋወሩ ይከላከላል።
በአካባቢው ተንከራታች የሆነ የቤት እንሰሳ የመጥፋት፣ በመንገድ
አደጋ ላይ የመጎዳት ወይም የመሞት ችግር ያጋጥመዋል እንዲሁም
የጎረቤቶችን አትክልት ቦታ በማበላሸት፣ የግል ንብረትን በማውደም
ወይም የእግር መተላለፊንና የሳር ቦታን በማቆሸሽና በማሽተት
ጎረቤቶች ሊበሳጩ ይችላሉ። በመጥፎ ሁኔታ ሰዎችን ሊያስፈራሩ
ወይም ሊያጠቁ ሲችሉ፤ ሌላ የቤት እንስሳትንና የዱር አራዊትን፤
በራሳቸው ላይ ጥቃት ማካሄድ ወይም የትራፊክ አደጋ ማምጣት
ይችላሉ።

ውሻዎን በገመድ ማሰሪያ አድርጎ በእግር መሄድ
ወደ ህዝባዊ ቦታ የሚወሰድ ማንኛውም ውሻ በማንኛውም ጊዜ
በውሻ ማሰሪያ መያዝ አለበት፤ ይህም የውሻውን አይን አር ቆሻሻ
ሰብስቦ በቆሻሻ ማጠራቀሚያ ማድረግ የውሻው ባለቤት ሃላፊነት
ነው። ውሻዎችን በማሰሪያ አድርጎ የአካል እንቅስቃሴ የሚያደርጉበት
የጐልድ ኮስት ከተማ ብዙ ትላልቅ የመናፈሻ፣ የተከለከሉ ቦታዎችና
የባህር ዳርቻዎች አሏት። አካባቢው ያለ ውሻ ማሰሪያ ቢሆንም
ውሻዎች እንዳይናደዱ የውሻው ባለቤት በማንኛውም ጊዜ ንቁ ሆኖ
መጠበቅ አለበት።

የርስዎ የቤት እንስሳ ማግኘት ካልቻሉ በህጋዊ
በተያዘ ቦታ ላይ ሊያገኙት ይችላሉ።
Coombabah Shelter Road

07 5581 7600

ከሰኞ እስከ ዓርብ – 8am እስከ 5.30pm
ቅዳሜ – 8am እስከ 4.30pm
በህዝብ በዓላት – ከጥዋቲ 10am እስከ 2pm
የሚዘጋው እሁድ፣ ጉድ ፍራይደይ/ Good Friday እና የገና በዓል/Christmas Day

Stapylton Rossmans Road
ከሰኞ እስከ ዓርብ – 8am እስከ 12.30pm
የሚዘጋው ቅዳሜና እሁድ እንዲሁም በህዝባዊ በዓላት

07 3807 0580

