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GARDEN GROVE KHUYẾN KHÍCH CƯ DÂN XIN GIẤY PHÉP, 

 LÀM TRIỆT SẢN CHÓ MÈO 
 

Ban Chăm sóc Động vật Garden Grove (Animal Care Services) vẫn đang hoạt 

động và cung cấp các dịch vụ trong thời gian COVID-19, và cư dân được khuyến 

khích xin giấy phép (license) và đăng ký (register) thú nuôi của mình, đồng thời 

làm triệt sản (spay/neuter) chó và mèo của họ để giảm số lượng thú nuôi không có 

người chăm sóc. 

 Các con chó trên bốn tháng tuổi ở Garden Grove phải được cấp phép 

 (license) và được tiêm phòng bệnh dại.  Xin giấy phép chó mèo không bắt buộc 

 nhưng được khuyến khích nên có.  Việc cấp phép cho thú nuôi không chỉ tạo quyền 

 sở hữu đối với một con vật mà còn làm tăng khả năng nếu những con vật nuôi bị 

 lạc sẽ  được đoàn tụ với chủ của chúng, cũng như bảo vệ gia đình, hàng xóm  và 

 những vật nuôi khác khỏi tiếp xúc với bệnh dại.  Để đăng ký hoặc gia hạn giấy phép 

 cho thú, hãy truy cập ggcity.org/animalcare. 

 Không bắt buộc phải triệt sản (spaying/neuter) thú nuôi nhưng đây là một 

 cách để giảm bớt số lượng thú nuôi sanh sản mất kiểm soát.  Triệt sản thú nuôi 

 cũng tốt cho sức khỏe của chúng.  Có một vài loại ung thư xuất hiện trên chó mèo 

 được loại bỏ bằng cách triệt sản, và làm vậy chúng ít có khả năng đi lang thang 

 hơn, ít có nguy cơ bị lạc, bị xe đụng, bị thương hoặc bị ngược đăi. 
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 Xem thông tin tại ggcity.org/animalcare để biết thêm chi tiết về xin cấp giấy 

 phép, đăng ký và lệ phí nuôi chó mèo.  Để liên lạc Garden Grove Animal Care 

 Services, xin gọi số (714) 741-5565 hoặc gởi email về animalcare@ggcity.org.  

         ### 
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