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Năm Mới, Những Chú Khuyển Bạn Mới 
Chi Phí Bảo Lãnh sẽ được miển trừ cho những con chó nặng 25 cân 

hay hơn nữa sau khi việc nhận nuôi các loài chó lớn gia tăng gấp đôi so 
với năm ngoái 

TUSTIN, Calif. (Ngày 4, Tháng Giêng, 2023) – Chào mừng năm mới với việc bảo lãnh nhận nuôi 

các chú khuyển bạn mới từ Cơ Quan Chăm Sóc Thú Vật Quận Cam! Với tỷ lệ nhận nuôi thật thành 

công được nhìn thấy trong đợt quảng bá tháng Mười Hai 2022, Cơ Quan Chăm Sóc Thú Vật OC 

rất lấy làm phấn khởi tiếp tục miễn trừ chi phí bảo lãnh để nhấn mạnh tầm quan trọng và khuyến 

khích việc nhận nuôi các con chó cân nặng từ 25 cân (pounds) trở lên cho đến hết Tháng Một 2023. 

Trong thời giân quảng bá dịp lễ vào Tháng Mười Hai 2022, 92 con chó nặng từ 15 cân trở lên đườc nhận 

nuôi so vói 45 con cùng cân nặng trong Tháng Mười Hai 2021. 

Là một trung tâm tạm trú cho thú vật của nhiều thành phố, tồn kho tại Cơ Quan Chăm Sóc Thú Vật 

OC bao gồm hầu hết các loại chó lớn, trong số này phần lớn nhiều con chó có nhiều thách đố về 

sức khỏe và tâm tính. Trong Tháng Mười Hai 2022,  ba con chó đặc biệt đã tìm được mái ấm gia 

đình mới vào đúng dịp các ngày lễ nhờ vào việc quảng bá miễn trừ chi phí bảo lãnh trong suốt 

tháng. 

Đến nơi tạm trú từ tháng Tư 2021, con chó có tên là Darling là cư dân cư ngụ lâu nhất tại Cơ Quan 

Chăm Sóc Thú Vật OC. Darling được nhân viên thú y cứu vớt trên đường sau khi nhận được điện 

thoại cho biết con chó hiện đang lang thang trên đường phố, sợ hãi và và đơn độc , không có gì cả 

ngoài vòng cổ và sợi giây xích lủng lẳng. Trong suốt thời gian con chó cái này ở trại tạm trú, Darling 

thích chơi đùa với loại đồ chơi lôi kéo tug-of-war, và đeo khăn quàng cổ bandanas, đồng thời chơi 

đùa suốt ngày với nhân viên và thiện nguyện viên. Darling đã bắt đầu làm lại cuộc đời với gia đình 

mới vào ngày 22 tháng Mười Hai. 
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Lu Lu đến Cơ Quan Chăm Sóc Thú Vật OC vào Tháng Tám 2021 khi người chủ của con chó cái này 
không còn đủ khả năng kinh tế để chăm sóc Lu Lu. Gia nhập vào một môi trường mới, Lu Lu rất hoảng 
hốt và lo sợ ngay lúc đầu. Sau khi Lu Lu cảm thấy thoải mái hơn, cố ta trở nên một cô con gái hiền diệu 
và thích được gãi lưng và xoa bụng, dẫn đi dạo và luôn dùi đầu vào giường nệm. Lu Lu, với cặp mắt 
sáng đã chiếm được con tim của bố mẹ nuôi mới khi gặp họ vào ngày 20 tháng Mười Hai. 
 

 

Sau khi gia nhập vào trại tạm trú vào tháng Tám  2022, Bruno trở thành một trong những cư dân 

nổi tiếng nhất tại Cơ Quan Chăm Sóc Thú Vật OC. Bruno bị điếc nhưng rất thông minh và vui tánh. 

Nó hiểu được những dấu hiệu bằng tay ra lệnh ngồi hay nằm xuống và thật là một con chó lịch sự 

khi gặp những con chó hay người khác tại trại tạm trú. Vào ngày 20 Tháng Mười Hai, Bruno đã 

được nhận nuôi bởi một gia đình rất mực yêu thương, thừa kế nhiều anh chị thuộc loài bốn chân. 
 

 
 

Những con chó được nhận nuôi từ 25 cân trở lên sẽ được miễn trừ chi phí bảo lãnh nhận nuôi, 



bao gồm cả việc gắn căn cước microchipping, chích ngừa, triệt sản, và điều trị chống các bệnh 
sán lãi. Miễn trừ chi phí bảo lãnh nhận nuôi không bao gồm lệ phí cấp giấy phép hay cho những 
chó con sáu tháng tuổi hay nhỏ hơn. 
 
Quảng bá bảo lãnh nhận nhận nuôi áp dụng cho cư dân tại bất cứ thành phố nào. Với hơn 400 
cuộc viếng thăm để bảo lãnh nhận nuôi cho mỗi tuần, những người có thể trờ thành cha mẹ nuôi 
có thể lấy hẹn cho việc bảo lãnh bằng cách gọi số (714) 935-6848 hay có thể đến tại chỗ để thăm 
viếng. Đến tại chỗ sẽ được phục vụ theo thứ tự ưu tiên đến trước nếu có nhân viên trợ giúp . Để 
xem các con thú hiện có để bảo lãnh tại Cơ Quan Chăm Sóc Thú Vật OC , xin vào ocpetinfo.com. 
 
Mỗi Thứ Bảy, từ 11 giờ sáng đến 2 giờ trưa, Cơ Quan Chăm Sóc Thu Vật OC tiếp tục đưa ra 
những con chó sẵn sàng để cho nhận nuôi tại Pooches on the Pation, một loại chợ phiên để gặp 
gỡ giữa người bảo lãnh và thú vật, nơi những con chó có thể phô bày hình dáng và cá tính đáng 
yêu của chúng. Trong suốt tháng Một, Pooches on the Patio sẽ trình những con chó hợp lệ cho 
chương trình miễn trừ chi phí bảo lãnh nhận nuôi đã được quảng bá. 

Muốn biết thêm chi tiết những phương thức cộng đồng có thể yểm trợ các con thú tại trại tạm trú, 

xin vào  ocpetinfo.com/get-involved. Những ai muốn giúp đỡ những nỗ lực của trại tạm trú trong 

việc chăm sóc cho các thú vật hiện đang cần có thể dễ dàng làm việc này bằng cách vào xem  O C 

Anim al C are’s Am azon Wishlist . 

# # # 
 

Thông Tin về Cơ Quan Chăm Sóc Thú Vật OC 

Cơ Quan Chăm Sóc Thú Vật OC là trại tạm trú cho các thú vật lớn nhất bao gồm nhiều thành phố 

tại Quận Cam. Cơ Quan phục vụ 14 thành phố và nhận hơn 18,000 con thú mỗi năm. Cơ Quan 

Chăm Sóc Thú Vật cung cấp nơi trú ẩn và chăm sóc cho thú vật, nuôi dưỡng mối liên hệ giữa người 

và thú và quảng bá sự an toàn cho cộng đồng chúng ta. Muốn biết thêm chi tiết về Cơ Quan Chăm 

Sóc OC, xin vào ocpetinfo.com. 
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