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Tìm Nuôi Một Con Chó Theo Ý Muốn Của Quý Vị Tại  
Cơ Quan Chăm Sóc Thú Vật Quận Cam 

 

TUSTIN, Calif. (Ngày 8 Tháng Hai, 2023) – Những người muốn tìm một con chó hoàn toàn theo ý muốn không 

thể nào tìm ở đâu hơn Cơ Quan Chăm Sóc Thú Vật OC! Trong suốt tháng Hai 2023, cơ quan sẽ miễn lệ phí nhận 
nuôi cho những con chó cân nặng 25 cân trở lên, bảo đảm cho người nhận nuôi có một người bạn trong ngày 

Lễ Tình Yêu và là người bạn trung thành nhất suốt đời. 

 
Cơ Quan Chăm Sóc Thú Vật OC quảng báo chương trình nhận nuôi từ Tháng Một 2023, và gần gấp đôi con số 

nhận nuôi cùng tháng này năm 2022 với 119 con chó nặng từ 25 cân trở lên tìm được mái ấm gia đình mới vĩnh 
viễn. Với sự thành công này, Cơ Quan Chăm Sóc Thú Vật OC rất khích lệ để tiếp tục miễn lệ phí nhận nuôi cho 

những con cho có tầm cỡ trung bình đến cỡ to trong suốt Tháng Hai 2023. 
 

Những con chó, như Hunter, Kaylie, và Nathan sẵn sàng cơ hội tìm được tình yêu vào ngày Lễ Tình Yêu này!. 
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Hunter (A1754123) 

Cơ Quan Chăm Sóc Thú Vật OC đã nhận được một cú điện thoại về một con chó đang lang thang 

chung quanh một tiệm bán vỏ xe và đã đến để cứu trợ chú khuyển dịu dàng này! Kể từ khi được chăm 

sóc tại trại tạm trú, các nhân viên và thiện nguyện viên đã biết Hunter là một chú khuyển rất năng động 

không bao giờ biết mệt khi nô đùa trò chợi nhặt lại các vật ném ra hay yêu thích việc khai phá những 

nơi mới lạ. Hunter thích được dẫn đi dạo  hơn là được thưởng, tuy nhiên không vì thế mà chú ta bỏ 

qua những chiếc bánh ngon miệng! Hunter dường như là thích phụ nữ hơn đàn ông, nhưng với một 

sự giới thiệu và thời gian thích hợp, chú khuyển này sẵn sàng gặp bất cứ ai! Hunter hiện đang mong 

chờ một mái ấm gia đình mới với các trẻ em từ 16 tuổi trở lên. 

Kaylie (A1757073) 

Kaylie đến với Cơ Quan Chăm Sóc Thú Vật OC như một con chó hoang khi có một nhà hảo tâm tìm 

thấy cô chó này đang lang thang một mình. Ngay khi mới về trại tạm trú, nhóm bác sĩ thú y đã nhận 

thấy Kaylie da dẻ trong tình trạng có thể khiến Kaylie bị ngứa ngáy vào lúc ấy, tuy nhiên vẫn không 

ngăn cản cô khuyển này có một cuộc sống đầy cảm mến! Cô khuyển đáng yêu này thích được đi dạo 

hay chạy nhảy chung quanh những người bạn mà cô ấy yêu thích trong sân chơi. Kaylie là một cô chó 

con đầy năng lực rất thân hữu với mọi người một khi được gặp! 

Nathan (A1754031) 

Được mang tới Sở Chăm Sóc Thú Vật OC hồi Tháng Hai 2022 như một con chó hoang, Nathan hiện 

nay là cư dân lâu đời nhất tại trại tạm trú. Chú khuyển này luôn luôn có một cá tính thân thiện chiếm 

trọn cảm tình của nhân viên và thiện nguyện viên! Nathan là một chú khuyển cỡ tuổi trung bình và rất 

thông minh và thích đi dạo với những người mà chú ta ưa thích và rồi nằm ngh ỉ10 thanh thản bên 

cạnh. Nhưng nếu cho chú ta một mòn đồ chơi, sẽ thấy chú ấy nô đùa như một con chó con mới ba 

tháng! 

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 con chó sáu 

tháng tuổi hay nhỏ hơn. 

Quảng bá bảo lãnh 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 trở 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 Thú Vật OC tiếp tục đưa ra những 

con chó sẵn sàng để cho nhận nuôi tại Pooches on the Patio, 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 Hai, Pooches on the Patio sẽ trình những con chó hợp lệ cho chương trình miễn trừ 

chi phí bảo lãnh nhận nuôi 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 . 

# # # 
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https://www.amazon.com/hz/wishlist/ls/1RLVXG7Y9HMNV/ref%3Dnav_wishlist_lists_5
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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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