ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ
ਇਕ ਨਵੇਂ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਨਾ ਪੂਰੇ ਪਰਰਵਾਰ ਲਈ
ਬਹਤ ਹੀ ਰਦਲਚਸਪੀ ਭਰਰਆ ਸਮਾਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ
ਦੀ ਰ ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰਕ ਤਹਾਡੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਸਰੁੱਰਖਅਤ
ਰੁੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂ ਰਜਆਾਂ ਨੂ ੁੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸਾਨੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ
ਪਾਲਤੂ ਆਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਾਂ ਲਈ ਮਖ
ੁੱ ਸਝਾਅ










ਜੇ ਤਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਰਰਜਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਾਂ ਰਕਸੇ ਅਰਜਹੇ ਖੇਤਰ ਰਵੁੱਚ
ਰਬਨ੍ ਾਾਂ ਪੁੱਟੇ ਦੇ ਹੈ ਰਜੁੱਥੇ ਪੁੱਟੇ ਦੀ ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਾਂ ਜਰਮਾਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ
ਜੇ ਤਹਾਨੂ ੁੰ ਉਲੁੰਘਣਾ ਦਾ ਨੋ ਰਟਸ ਰਮਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਰਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਰਮਾਨੇ

ਪਾਲਤੂ ਆਾਂ ਦੀ ਰਰਜਸਟਰ ੇਸਨ ਲਾ ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ 12

ਦਾ ਭਗਤਾਨ ਰਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੇ ਵੇਰਰਵਆਾਂ ਲਈ ਨੋ ਰਟਸ ਦੇ ਰਪਛਲੇ ਰਹੁੱਸੇ

ਹਫ਼ਰਤਆਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਰਵੁੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਨੂ ੁੰ ਪੜ੍ ੋ

ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਨੂ ੁੰ ਮਾਈਕਰੋਰਚਪ ਲਗਵਾਓ ਜੇ ਉਹ ਗੁੰਮ

ਜੇ ਤਹਾਨੂ ੁੰ ਤਹਾਡਾ ਉਲੁੰਘਣਾ-ਜਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਰਵੁੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ

ਜਾਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਾਂ ਤਹਾਨੂ ੁੰ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੁੰ ਲੁੱਭਣ ਦੀ ਵਧੇਰੇ
ਸੁੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਰਕਉਂਰਕ ਰਚੁੱਪ ਰਵੁੱਚ ਤਹਾਡੀ ਸੁੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ

ਰੂਰਤ ਹੋਏ ਤਾਾਂ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸੁੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਇਸ ਤੁੱਥ ਸੀਟ ਦੇ ਅੁੰਤ ਰਵੁੱਚ
ਹਨ

ਹੈ ਅਤੇ ਤਹਾਡੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਰਦੁੰਦੀ ਹੈ

ਰਰਜਸਟਰ ੀਕਰਣ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋਚੀਰਪੁੰਗ

ਅਣਚਾਹੇ ਪਾਲਤੂ ਆਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਅਤੇ ਰਬੁੱਲੀ ਦੀ

ਕੁੱਤੇ ਅਤੇ ਰਬੁੱਲੀਆਾਂ ਰਰਜਸਟਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ 12

ਨਸਬੁੰਦੀ ਕਰਵਾਓ

ਹਫ਼ਰਤਆਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ ਛੇ ਮਹੀਰਨਆਾਂ ਤੋਂ ਘੁੱਟ ਉਮਰ ਦੇ

ਇਹ ਸਰਨਸਰਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਕ ਤਹਾਡੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਤਹਾਡੇ

ਪਾਲਤੂ ਆਾਂ ਲਈ ਰਰਜਸਟਰ ੇਸਨ ਮਫਤ ਹੈ

ਰਵਹੜੇ ਜਾਾਂ ਘਰ ਰਵੁੱਚ ਹੀ ਰਰਹਣ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਢਕਵੀਂ ਦੀਵਾਰ

ਸਾਲਾਨਾ ਰਰਜਸਟਰ ੇਸਨ ਦੀ ਫੀਸ ਹਰ ਸਾਲ 30 ਸਤੁੰਬਰ ਤੁੱਕ ਅਦਾ ਕਰਨੀ

ਮਹੁੱਈਆ ਕਰੋ

ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਾਂ 'ਤੇ ਛੂ ਟ ਰਮਲਦੀ ਹੈ ਰਜੁੰਨ੍ਾਾਂ ਦੀ

ਘਰ ਰਵੁੱਚ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਨੂ ੁੰ ਚੁੱਕੋ
ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਨਪਟਾਰਾ ਕਰੋ



ਉਲੁੰਘਣਾ-ਜਰਮਾਨੇ

ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂ ੁੰ ਸਮਾਰਜਕ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਰਸਖਲਾਈ ਰਦਓ ਇਹ
ਅਣਚਾਹੇ ਰਵਵਹਾਰ ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਰ ਆਦਾ ਭੌਂਕਣਾ ਅਤੇ ਖਦਾਈ

ਨਸਬੁੰਦੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋਰਚੁੱਪ ਲੁੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਜੇ ਤਸੀਂ ਕੁੱਤਾ ਜਾਾਂ ਰਬੁੱਲੀ ਵੇਚਦੇ ਜਾਾਂ ਰਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂ ੁੰ ਦੇ ਰਦੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤਹਾਨੂ ੁੰ
ਮਾਲਕੀ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਾਂ ਮਾਈਕਰੋਰਚੁੱਪ ਰਰਜਸਟਰ ੇਸਨ 'ਤੇ ਵੇਰਵੇ
ਬਦਲਣੇ ਪੈਣਗੇ ਰਜਵੇਂਰਕ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੁੰਬਰ

ਘਟਾਏਗਾ


ਸਨਸਾਈਨ ਕੋਸਟ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ'
www.sunshinecoast.qld.gov.au 'ਤੇ ਰਲਰਵੁੰਗ ਐਂਡ
ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਟੈਬ 'ਤੇ ਕਰਲਕ ਕਰਕੇ ਕੁੱਰਤਆਾਂ ਦੇ ਪਾਰਕਾਾਂ ਅਤੇ ਪਟੇਬਗ਼ੈਰ ਛੁੱਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਨੂ ੁੰ ਰਕੁੱਥੇ ਰਰਜਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਾਂ?

ਨੂ ੁੰ ਪਟੇ-ਬਗ਼ੈਰ ਛੁੱਡੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਰਗਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਾਂ ਸੁੰਕੇਤ ਦੀ
ਜਾਾਂਚ ਕਰੋ

ਰੁੱਖ, ਪੌਦੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਤੁੱਥ ਸੀਟ



ਤਸੀਂ ਮਾਈ ਕੌਂਸਲ ਦਆਰਾ ਔਨਲਾਈਨ ਰਰਜਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
- ਰਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁੱਥ ਸੀਟ “ਰਕਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂ ੁੰ ਰਕਵੇਂ ਔਨਲਾਈਨ
ਰਰਜਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ” ਵੇਖੋ; ਜਾਾਂ



ਕੀ ਤਹਾਨੂ ੁੰ ਭਾਸਾ 'ਚ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਜੇ ਤਹਾਨੂ ੁੰ ਅੁੰਗਰੇ ੀ ਬੋਲਣ ਜਾਾਂ ਸਮਝਣ ਰਵੁੱਚ ਮਸਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ
ਤਸੀਂ 131 450 'ਤੇ ਅਨਵਾਦਕ ਅਤੇ ਦਭਾਸੀਆ ਸੇਵਾ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 8.30 ਵਜੇ ਦੇ ਰਵਚਕਾਰ ਕੌਂਸਲ

(ਟੀ.ਆਈ.ਐੱਸ.) ਨੂ ੁੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਨਸਾਈਨ ਕੋਸਟ ਕੌਂਸਲ

ਦਫਤਰ ਜਾਓ

ਨੂ ੁੰ 5475 7272 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਗਆਚੇ ਹੋਏ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ
ਪਰਹਲੀ ਸਰਥਤੀ ਰਵੁੱਚ, ਕੌਂਸਲ ਅਰਧਕਾਰੀ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਕੁੱਤੇ ਅਤੇ ਰਬੁੱਲੀਆਾਂ
ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਾਂ ਨੂ ੁੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪਾਲਤੂ ਆਾਂ
ਦੇ ਰਰਜਸਟਰ ੇਸਨ ਟੈਗ ਜਾਾਂ ਮਾਈਕਰੋਰਚੁੱਪ ਦਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੋਈ
ਜੇ ਕੌਂਸਲ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਰਵੁੱਚ ਅਸਮਰੁੱਥ ਹੈ ਜਾਾਂ ਜੇ ਮਾਲਕ
ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਾਂ Sippy Downs ਰਵਖੇ ਸਨਸਾਈਨ ਕੋਸਟ ਐਨੀਮਲ
ਪੌਂਡ ਰਵਚ ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ
ਪੌਂਡ ਤੋਂ ਰਕਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂ ੁੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਣ ਲਈ ਫੀਸ ਦੇਣ ਦੀ ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ
ਹੈ
ਜੇ ਤਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਾਂ ਨੂ ੁੰ ਗਆ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਜਾਾਂ ਗਆਚੇ ਪਾਲਤੂ
ਜਾਨਵਰ ਨੂ ੁੰ ਲੁੱਭਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਇਸ ਤੁੱਥ ਸੀਟ ਦੇ ਅੁੰਤ ਰਵੁੱਚ ਰਦੁੱਤੇ ਵੇਰਰਵਆਾਂ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੌਂਸਲ ਨੂ ੁੰ ਸੁੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਅਨਵਾਦ ਕਰਨਾ
ਤਸੀਂ ਵੈੱਬਪੇਜਾਾਂ ਨੂ ੁੰ ਰਕਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸਾ ਰਵੁੱਚ ਅਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਗੂਗਲ
ਕਰੋਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂ ੁੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ
ਇਨ੍ ਾਾਂ ਗੁੱਲਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ:


ਆਪਣੇ ਕੁੰਰਪਊਟਰ' ਤੇ, ਕਰੋਮ ਖੋਲ੍ੋ।



ਉੱਪਰ ਸੁੱਜੇ ਪਾਸੇ 'ਤੇ, ਹੋਰ ਸੈਰਟੁੰਗ 'ਤੇ ਕਰਲਕ ਕਰੋ।



ਥੁੱਲੇ ਜਾਕੇ, ਐਡਵਾਾਂਸਡ 'ਤੇ ਕਰਲੁੱਕ ਕਰੋ।



"ਭਾਸਾਵਾਾਂ" ਦੇ ਅਧੀਨ, ਭਾਸਾ 'ਤੇ ਕਰਲਕ ਕਰੋ।



ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜਾਾਂ ਅਨਚੈਕ ਕਰੋ "ਉਨ੍ ਾਾਂ ਪੁੰਰਨਆਾਂ ਦਾ ਅਨਵਾਦ ਕਰਨ
ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕਰੋ ਰਜਹੜੇ ਤਹਾਡੇ ਪੜ੍ ਨ ਵਾਲੀ ਭਾਸਾ ਰਵੁੱਚ ਨਹੀਂ
ਹਨ। "

ਅਗਸਤ 2019 ਨੂ ੁੰ ਮੌਜਦ
ੂ ਾ ਤੌਰ 'ਤੇ

ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਵੈਲਕਮ ਹੁੱਬ
ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਰਕ ਤਹਾਨੂ ੁੰ ਸਹਾਇਤਾ ਰਕੁੱਥੋਂ ਰਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਸੀਂ
ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ੁੰ ਰਕਵੇਂ ਰਮਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪਤਾ
ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਪਰਵਾਸੀਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਕਹਾਣੀਆਾਂ ਸਣੋ ।
www.sunshinecoast.qld.gov.au/multicultural

2 ਰਵੁੱਚੋਂ 2 ਰੁੱਖ, ਪੌਦੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਤੁੱਥ ਸੀਟ

