ਤੱਥਸ਼ੀਟ
ਕੈਟ ਵੈਲਫੇਅਰ
ਬ ਿੱਲੀਆਂ ਗਜ਼ ਦੀਆਂ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਣਦੀਆਂ ਹਨ – ਲਗਭਗ ਇਿੱਕ ਬਤਹਾਈ ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਘਰਾਂ ਕੋਲ
ਪਾਲਤੂ ਬ ਿੱਲੀ ਜਾਂ ਬ ਿੱਲੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ਆਪਣੇ ਪਬਰਵਾਰ ਦਾ ਬਹਿੱਸਾ ਮੂੰਨਦੇ ਹਨ।
ਪਾਲਤੂ ਬ ਿੱਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਚੂੰਗੀਆਂ ਹਨ – ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਥ ਬਦੂੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਖੋਜ ਨੇ
ਬਦਖਾਇਆ ਹੈ ਬਕ ਉਹ ਬ ਹਤਰ ਮਾਨਬਸਕ ਬਸਹਤ ਕਾਇਮ ਰਿੱਖਣ ਬਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੂੰ ਖੁਸ਼
ਰਿੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।
ਚਾਹੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਇਿੱਕ ਅਵਾਰਾ ਬ ਿੱਲੀ ਨੂੂੰ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਣਾਉਣ, ਇਿੱਕ ਸ਼ੈਲਟਰ ਤੋਂ ਗੋਦ ਲੈ ਣ, ਜਾਂ ਇਿੱਕ ਰੀਡਰ
ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬ ਿੱਲੀ ਲੈ ਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਲਆ ਹੈ, ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਬਕ ਤੁ ਹਾਡੀ ਬ ਿੱਲੀ ਧੀਆ
ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ (ਉਸਦੀ ਨਸ ਦ
ੂੰ ੀ ਹੋਈ ਹੈ)। ਤੁ ਹਾਡੀ ਬ ਿੱਲੀ ਦੀ ਨਸ ੂੰਦੀ ਬ ਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਬਜ਼ਆਦਾ ਆ ਾਦੀ ਹੋਣ ਤੋਂ
ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁ ਹਾਡੀ ਬ ਿੱਲੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਬ ੱਲੀ ਦੀ ਬਕਸ ਉਮਰ ‘ਤੇ ਨਸ ੰਦੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਅਬਧਕਤਮ ਬਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਬਜਕ ਫਾਇਬਦਆਂ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਬ ਿੱਲੀ ਦੇ ਿੱਬਚਆਂ ਦੀ ਨਸ ੂੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂ ਬਗਕ
ਪਬਰਪਿੱਕਤਾ (12-16 ਹਫ਼ਤੇ/3 -4 ਮਹੀਨੇ) ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਬਕ ਨਸ ੂੰਦੀ
ਵਾਲੀਆਂ ਬਵਅਸਕ ਬ ਿੱਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਣਇਿੱਬਿਤ ਿੱਚੇ ਰੋਕਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਲੇ ਟ ਨਹੀ ਂ ਹੁੂੰਦਾ।
ਬ ਿੱਲੀ ਦੇ ਿੱਬਚਆਂ ਦੀ 8-10 ਹਫ਼ਬਤਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬਵਿੱਚ (1 ਬਕਲੋ ਗਰਾਮ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੋਣ ਤਿੱਕ) ਸੁਰਿੱਬਖਅਤ ਤਰੀਕੇ
ਨਾਲ ਨਸ ੂੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤੀ-ਉਮਰ ਬਵਿੱਚ ਨਸ ੂੰਦੀ ਲੈਂ ਬਗਕ ਪਬਰਪਿੱਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮਾਜ –
ਬਵਰੋਧੀ ਬਵਹਾਰਾਂ ਦੇ ਬਵਕਾਸ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਣਇਿੱਬਿਤ ਬ ਿੱਲੀ ਦੇ ਿੱਬਚਆਂ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗਾਰੂੰਟੀ ਬਦੂੰਦਾ
ਹੈ।
ਪੁਰਾਤਨ ਵਬਹਮ ਬਵੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀ ੀਂ ਹੈ ਬਕ ਮਾਦਾ ਬ ੱਲੀਆੀਂ ਨੰ ਨਸ ੰਦੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਬਹਲਾੀਂ ੱਬਚਆੀਂ
ਨੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਬਵੱਚ ੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾੀਂ ਲਈ ਕੈਂਸਰ
ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ।
ਨਸ ੂੰਦੀ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ (‘ਪੂਰਨ’) ਨਰ ਬ ਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਅਣਇਿੱਬਿਤ ਬਵਹਾਰ ਬਜਵੇਂ ਬਤਿੱਖੀ ਗੂੰਧ ਵਾਲੇ
ਬਪਸ਼ਾ (ਘਰ ਅੂੰਦਰ ਸਮੇਤ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਬ ਿੱਲੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਣ ਦੀ ਸੂੰਭਾਵਨਾ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ
ਅਕਰਾਮਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਸ ੂੰਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਰ ਬ ਿੱਲੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘਿੱਟ
ਸਨੇਹੀ ਹੁੂੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਸ ੂੰਦੀ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਬ ਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟ ਲਿੱ ਗਣ ਦਾ ਜ਼ੋਬਖਮ ਵਿੱਧ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਚਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੂੰਭਾਬਵਤ
ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘਾਤਕ ਰੋਗਾਂ ਬਜਵੇਂ ਫੈਲਾਇਨ ਇਬਮਊਨੋਡੈਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਫੈਲਾਇਨ ਬਲਊਕੇਮੀਆ ਵਾਇਰਸ ਹੋਣ
ਦਾ ਬਜ਼ਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ। ਨਸ ੂੰਦੀ ਨਰ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਦੋਵੇਂ ਬ ਿੱਲੀਆਂ ਬਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕਈ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਬਖਮ
ਂ ੀ ਹੈ।
ਘਟਾਉਦ
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ੀਂ ਹੈ; ਸੰਖੇਪ ਬਵੱਚ, ਨਸ ੰਦੀ
ਨਸ ੰਦੀ ਬ ਲ
ੱ ੀਆੀਂ ਨੰ ਹੋਰ ਬਸਹਤਮੰਦ, ਖੁਸ਼, ਘੱਟ ਭਟਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਣਾਉਦੀ
ਕੀਤੀਆੀਂਬ ੱਲੀਆੀਂ ਬ ਹਤਰ ਪਾਲਤ ਣਦੀਆੀਂ ਹਨ।
ਇਸ ਬਵੱਚ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਨਸ ੂੰਦੀ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤੀ ਉਮਰ ਬਵਿੱਚ ਨਸ ੂੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੂੰ ੇ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਗਆਤ ਖ਼ਤਰੇ ਨਹੀ ਂ ਹਨ। ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤੀ –
ਉਮਰ ਬਵਿੱਚ ਨਸ ੂੰਦੀ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਿੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬ ਿੱਲੀਆਂ ਲਈ ਬਚਬਕਤਸਾ ਪਿੱਖੋਂ ਅਤੇ ਬਵਹਾਰਕ
ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬ ਿੱਲੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰਿੱਬਖਅਤ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਮਾਦਾ ਬ ਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਨਸ ੂੰਦੀ (ਬਜਸਨੂੂੰ ਸਪਰੇਇੂੰਗ/ਸਪੇਇੂੰਗ) ਬਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਵਿੱਚ ਯੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰਭਕੋਸ਼ ਦਾ
ਸਰਜਰੀ ਰਾਹੀ ਂ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਬਮਲ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ (ਸਾਇਡ ਜਾਂ ਪੇਟ ‘ਤੇ ਿੋਟਾ ਬਕਹਾ ਚੀਰਾ ਲਗਾ ਕੇ) ਜਦਬਕ ਬ ਿੱਲੀ ਦੇ
ਆਮ ਸੁੂੰਨਕਾਰਕ ਦਵਾਈ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਾਅਦ, ਬ ਿੱਲੀ ਨੂੂੰ ਆਰਾਮ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੂੰ
ਅੂੰਦਰ ਰਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਬਦਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤ ਰਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ ਕਿੱਟ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਦਾ
ਬਧਆਨ ਰਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਬਚਬਕਤਸਕ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਜ਼ਖਮ ‘ਤੇ ਸੋਬਜਸ
ਂ ੀ ਹੈ, ਬ ਿੱਲੀ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖੂਨ ਬਨਕਲਦਾ ਹੈ। ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਪਵੇਗਾ ਬਕ ਕੀ ਬਕਸ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਂਕੇ
ਆਉਦ
ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਬਨਸ਼ਬਚਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਬਕ ਤੁ ਹਾਡੀ ਬ ਿੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ਨਾ ਬਖਿੱਚੇ।
ਨਰ ਬ ਿੱਲੀ ਦੀ ਨਸ ੂੰਦੀ (ਇਸਨੂੂੰ ਬਨਊਟਬਰੂੰਗ ਵੀ ਬਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਆਮ ਐਨਸਥੈਬਟਕ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਇਸ ਬਵਿੱਚ ਅੂੰਡਕੋਸ਼ ਥੈਲੀ ਬਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਿੋਟੇ ਚੀਰ ਨਾਲ ਅੂੰਡਕੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਬਮਲ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਵਿੱਚ
ਕੋਈ ਟਾਂਕੇ ਨਹੀ ਂ ਲਿੱ ਗਦੇ। ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਾਅਦ ਬ ਿੱਲੀ ਨੂੂੰ ਅੂੰਦਰ ਰਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬਦਨ ਸ਼ਾਂਤ ਰਿੱਖਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਰ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਬ ਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਿੱਚੇ ਨਸ ੂੰਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁ ਹਾਡਾ ਪਸ਼ੂ
ਬਚਬਕਤਸਕ ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸੂੰਭਾਲ ਬਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਣਾਓ ਬਕ ਤੁ ਹਾਡੀ
ਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਸੂੰਦੀਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ
ਬ ਿੱਲੀ ਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਦੀ
ਬਨਰੀਖਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਬ ਿੱਲੀ ਉਦਾਸੀਨ ਲਿੱ ਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 24 ਘੂੰਬਟਆਂ ਬਵਿੱਚ ਉਸਨੂੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਮ ਭੁਿੱਖ
ਨਹੀ ਂ ਲਿੱ ਗਦੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਬਚਬਕਤਸਕ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ।
ਫਾਇਦੇ
ਨਸ ੂੰਦੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ – ਕੋਈ ਅਣਇਿੱਬਿਤ ਿੱਚੇ ਨਹੀ;ਂ ਸਮਾਜ – ਬਵਰੋਧੀ ਬਵਹਾਰਾਂ ਦੇ ਬਵਕਾਸ ਨੂੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਂ ੀ ਹੈ – ਜ਼ੋਬਖਮ ਨੂੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅਨੇਕਾਂ ਬ ਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਘਟਾਉਦ
ਦੁਖਦਾਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, NSW ਬਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬ ਿੱਲੀਆਂ ਪੌਂਡ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨ ਸਥਾਨਾਂ ਬਵਿੱਚ ਮਰ (ਮੌਤ)
ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਬਕਉਬਂ ਕ ਇਿੱਥੇ ਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬ ਿੱਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਘਰ ਨਹੀ ਂ
ਂ ।ੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਅਬਜਹਾ ਹੋਣਾ ਰੋਕਣ ਬਵਿੱਚ ਨਸ ੂੰਦੀ ਸੁਬਨਸ਼ਬਚਤ ਕਰਕੇ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਬਮਲ ਪਾਉਦ
ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਵੈਟ ਕਲੀਬਨਕ ਲਗਭਗ $120 ਤੋਂ ਲਗਭਗ $300 ਤਿੱਕ, ਨਸ ੂੰਦੀ ਲਈ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਕੀਮਤਾਂ ਚਾਰਜ
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੰ ਬਕਫਾਇਤੀ ਨਸ ੰਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਬਵੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਕੈਟ
ਪਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਤੁ ਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀ ਂ ੋਲਦੇ, ਤਾਂ ਬਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ
ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਬਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੂੰ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ (ਸਵੇਰੇ 9 ਸ਼ਾਮ 4
ਵਜੇ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਿੱਕਰਵਾਰ, 9519 7201) ਅਤੇ ਅਸੀ ਂ ਇਿੱਕ ਕਬਲਬਨਕ ਜਾਂ ਪਰੋਗਰਾਮ ਖੋਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁ ਹਾਡੀ
ਬ ਿੱਲੀ ਲਈ ਿੋਟ ‘ਤੇ ਨਸ ੂੰਦੀ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਮਾਇਕਰੋਬਚਬਪੰਗ ਅਤੇ ਰਬਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ?
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ਇਿੱਕ ਮਾਇਕਰੋਬਚਪ ਚਾਵਲ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਾਰਕੋਡ ਸ਼ਾਬਮਲ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ ਬਜਸਨੂੂੰ ਿੋਟੇ
ਬਜਹੇ ਹਿੱਥ ਨਾਲ ਪਕੜਣ ਵਾਲੇ ਬਡਵਾਇਸ ਨਾਲ ‘ਪਬੜਿਆ’ ਜਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਜਸਨੂੂੰ ਮਾਇਕਰੋਬਚਪ ਸਕੈਨਰ ਬਕਹਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਕਰੋਬਚਪ ਇਿੱਕ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਟਰੈਬਕੂੰਗ ਬਡਵਾਇਸ ਨਹੀ ਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਬਿਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਚਮੜੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ
ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਇਕਰੋਬਚਪ ਾਰਕੋਡ ਦੇ ਨੂੰ ਰ ਡਾਟਾ ੇਸ, ਬਵਿੱਚ NSW ਕੂੰਪੇਨੀਅਨ ਐਨੀਮਲਸ ਰਬਜਸਟਰ
ਬਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਪਣੀ ਬ ਿੱਲੀ ਰਬਜਸਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਡਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਸੂੰਪਰਕ
ਵੇਰਵੇ ਬਫਰ ਮਾਇਕਰੋਬਚਪ ਨੂੰ ਰ ਨਾਲ ਬਲੂੰ ਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਕ ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਬ ਿੱਲੀ ਗੁ ੂੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਪੌਂਡ ਜਾਂ ਸ਼ਰਨ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ, ਸਟਾਫ਼ ਉਿੱਥੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਬ ਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਇਕਰੋਬਚਪ ਨੂੰ ਰ ਨੂੂੰ ‘ਪੜਿਣ’ ਲਈ ਸਕੈਨਰ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ
ਕੂੰਪੇਨੀਅਨ ਐਨੀਮਲਸ ਰਬਜਸਟਰ ਬਵਿੱਚ ਉਹ ਨੂੰ ਰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਦੇਖਣਗੇ ਅਤੇ
ਉਹ ਦਿੱਸਣ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਨਗੇ ਬਕ ਤੁ ਹਾਡੀ ਬ ਿੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ।
ਤੁ ਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁ ਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਸਲਾਂ, ਪੌਂਡਸ, ਸ਼ੈਲਟਰ ਅਤੇ ਵੈਟ ਕਲੀਬਨਕ ਬਵਿੱਚ ਅਬਧਬਕਰਤ ਸਟਾਫ਼ ਇਹ
ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੁ ਹਾਡੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੂੰ ਮਾਇਕਰੋਬਚਪ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰਬਜਸਟਰ ਕਰਨਾ NSW ਕਾਨੂੂੰ ਨ ਰਾਹੀ ਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੂੰਦਾ
ਹੈ। ਉਮਰ ਦੇ ਚਾਰ-ਮਹੀਨੇ ਪਬਹਲਾਂ ਨਸ ੂੰਦੀ ਲਈ ਇਿੱਕ ਬ ਿੱਲੀ ਨੂੂੰ ਰਬਜਸਟਰ ਕਰਨਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਸਤਾ ਹੁੂੰਦਾ
ਹੈ। ਬਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕੌਂਬਸਲ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ
https://www.olg.nsw.gov.au/public/dogs-cats/ ‘ਤੇ ਜਾਓ
ਆਪਣਾ ਸੂੰਪਰਕ ਵੇਰਵਾ ਅਪ-ਟੂ-ਡੇ ਟ ਰਿੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਪਣੀ ਬ ਿੱਲੀ ਨੂੂੰ ਵਾਬਪਸ ਪਾ ਸਕੋ ਜੇ ਉਹ
ਕਦੇ ਗੁ ੂੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁ ਸੀ ਂ NSW ਪੈਟ ਰਬਜਸਟਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਬਤਆਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ
ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਪਤਾ ਅਪਡੇ ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਮੇਰੀ ਬ ੱਲੀ ਨੰ ਬਕਹੜੀਆੀਂ ਦਵਾਈਆੀਂ ਲੈ ਣੀਆੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆੀਂ ਹਨ?
ਬ ਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿੱਬਚਆਂ ਦਾ F3 ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਾਅਦ, ਤੁ ਹਾਡੇ ਪਸ਼ੂ
ਬਚਬਕਤਸਕ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਇਿੱਕ ਤੋਂ ਬਤੂੰਨ ਸਾਲ ਾਅਦ ੂਸਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। F3 ਨੂੂੰ ਇਿੱਕ
‘ਮੁਿੱਿਲਾ’ ਟੀਕਾ ਵੀ ਬਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਲਾਇਨ ਪੈਨਬਲਊਕੋਪੇਨੀਆ ਵਾਇਰਸ, ਫੈਲਾਇਨ
ਕੈਲੀਸੀਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਫੈਲਾਇਨ ਹੈਰਪਸ ਵਾਇਰਸ ਬਵਰੁਿੱਧ ਸੁਰਿੱਬਖਆ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਤੁ ਹਾਡੀ ਬ ਿੱਲੀ ਨੂੂੰ ਕੀਬੜਆਂ (ਬਪਿੱਸੂ ਅਤੇ ਸੁੂੰਡੀਆਂ) ਤੋਂ ਚਣ ਲਈ ਬਨਯਬਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਚਾਰ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਬ ਿੱਲੀ ‘ਤੇ ਕੁਿੱਬਤਆਂ ਲਈ ਬਤਆਰ ਉਤਪਾਦ ਕਦੇ ਨਾ ਵਰਤੋ-ਇਹ ਤੁ ਹਾਡੀ ਬ ਿੱਲੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਣ
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਪਿੱਸੂ ਅਤੇ ਸੁੂੰਡੀਆਂ ਤੁ ਹਾਡੀ ਬ ਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੁ ਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋ ਕਾਂ
ਲਈ ਵੀ ਬਸਹਤ ਸ ੂੰਧੀ ਗੂੰਭੀਰ ਸਮਿੱਬਸਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਬ ਿੱਲੀ ਬਵਿੱਚ ਬ ਮਾਰੀ ਦੇ ਲਿੱ ਿਣ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਭੁਿੱਖ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਹੁਤ ਬਜ਼ਆਦਾ ਬਪਆਸ) ਜਾਂ ਸਿੱਟ
(ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਿੂਹਣ ‘ਤੇ ਕੁਿੱਦਣਾ) ਜਾਂ ਦਲੇ ਬਵਹਾਰ (ਬਜਵੇਂ ਬਕ ਲੁ ਕਣਾ ਜੇ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਬਜਹਾ ਨਹੀ ਂ
ਕਰਦੀਆਂ) ਬਦਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ਪਸ਼ੂ ਬਚਬਕਤਸਕ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਬ ਿੱਲੀ
ਜਦੋਂ ਬਸਹਤਮੂੰਦ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ, ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ ਉਸਨੂੂੰ ਸਾਲ ਬਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਵਾਰ ਚੈਕ-ਅਪ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਬਚਬਕਤਸਕ ਕੋਲ ਲੈ
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਯਾਦ ਰਿੱਖੋ, 12 ਮਹੀਨੇ ਬ ਿੱਲੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਬਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਲੂੰ ਾ ਸਮਾਂ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ।
ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ
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ਸਾਰੀਆਂ ਬ ਿੱਲੀਆਂ ਨੂੂੰ ਚੂੰਗੇ ਆਹਾਰ, ਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ (ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਏ ਗਏ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਟੋਰੀਆਂ
ਬਵਿੱਚ ਰਿੱਬਖਆ ਜਾਵੇ), ਇਿੱਕ ਸਾਫ਼ ਪਖਾਨਾ ਟਰੇ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਬਖਅਤ ਅਤੇ ਸੌਣ ਲਈ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ਖੇਡਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਭ ਬਮਲਦਾ ਹੈ-ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ਮਾਨਬਸਕ ਅਤੇ ਸਰੀਬਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ
ਬਸਹਤਮੂੰਦ ਰਿੱਖਣ ਬਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ ਹੁਤ ਬਜ਼ਆਦਾ ਧਨ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀ-ਂ ਬ ਿੱਲੀਆਂ ਨੂੂੰ
ਗਿੱਤੇ ਦੇ ਡਿੱ ੇ, ਕਾਗਜ਼ ਨੂੂੰ ਿਾਨ ਕੇ ਬਪਿੱਿਾ ਕਰਨਾ ਚੂੰਗਾ ਲਿੱ ਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਗਿੱਤੇ ਦੀ ਬਟਊ (ਬਜਵੇਂ ਬਕ ਖਾਲੀ
ਟੁਆਏਲਟ ਪੇਪਰ ਰੋਲ) ਬਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬ ਿੱਲੀ ਦੇ ਬ ਸਕੁਟ ਰਿੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫੂਡ ਪਜ਼ਲ ਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਬ ਿੱਲੀਆਂ ਨੂੂੰ ਉਿੱਚੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸੇਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਬਮਲਦਾ ਹੈ-ਉਿੱਚੀ ਥਾਂ ਬ ਿੱਲੀਆਂ ਲਈ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ- ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ਬਕਤੇ ਖੁਿੱਲਿਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੂੰਬਜਆਂ ਨਾਲ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ, ਬਜਵੇਂ ਬਕ ਮਜ਼ ੂਤ ਖਰੋਚ ਖੂੰਭਾ।
ਬ ਿੱਲੀ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਰੀਦਣ ਸਮੇਂ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਣਾਓ ਬਕ ਲੇ ਲ ‘ਤੇ ਬਲਬਖਆ ਹੋਵੇ “ਪੂਰਨ ਪੋਸ਼ਕ ਤਿੱਤ ਅਤੇ
ਸੂੰਤੁਬਲਤ”- ਬ ਿੱਲੀਆਂ ਦੀਆ ਹੁਤ ਖਾਸ ਆਹਾਰ ਸ ੂੰਧੀ ਲੋ ੜਾਂ ਹੁੂੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਤ ਬ ਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ
ਂ ਸਾਰੇ ਬਵਟਾਬਮਨ ਅਤੇ ਖਬਣਜ ਨਹੀ ਂ ਬਮਲਦੇ। ਕੁਿੱਤੇ ਦਾ ਭੋਜਨ ਬ ਿੱਲੀ ਦੇ ਭੋਜਨ
ਹਨ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋ ੜੀਦੇ
ਦਾ ਦਲ ਨਹੀ ਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬ ਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਭੋਜਨ ‘ਤੇ ‘ਪੂਰਕ’ ਦਾ ਲੇ ਲ ਲਿੱ ਬਗਆ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ- ਇਸਨੂੂੰ ਕੇਵਲ ਕਈ
ਵਾਰ ਉਪਚਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਕਉਬਂ ਕ ਇਹ ਤੁ ਹਾਡੀ ਬ ਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਪੋਸ਼ਕ ਲੋ ੜਾਂ ਨੂੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀ ਂ
ਕਰਦਾ।
ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਬ ਿੱਲੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੂੰਦਰ ਨਹੀ ਂ ਰਿੱਖੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੂੰ ਆਪਣੀ ਾੜ ਦੀ ਕੈਟ-ਪਰੂਬਫੂੰਗ ਨਾਲ
ਆਪਣੀ ਸੂੰਪਿੱਤੀ ਬਵਿੱਚ ਰਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਬਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ। ਤੁ ਹਾਡੀ ਬ ਿੱਲੀ ਦੀ ਬਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਬਖਆ ਲਈ, ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੁਬਵਧਾ
ਅਤੇ ਜੂੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਸੁਰਿੱਬਖਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਤ ਭਰ ਅੂੰਦਰ ਤੁ ਹਾਡੀ ਬ ਿੱਲੀ ਨੂੂੰ ਸੁਰਿੱਬਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿੱਖਦੇ ਹਨ।
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