Mission Australia Housing tờ thông tin số 13: Chó sủa

Tại sao chó của tôi lại sủa?
Mission Australia Housing hiểu rằng con người yêu quý vật nuôi
và vật nuôi làm cho con người hạnh phúc như thế nào. Chúng tôi
thường cho phép người thuê có vật nuôi bao gồm cả chó trong
nhà khi điều kiện phù hợp.
Tuy nhiên, nếu chó sủa nhiều quá có thể gây khó chịu cho hàng xóm và những người khác trong
cộng đồng, dẫn đến căng thẳng và than phiền. Tờ thông tin này cung cấp một số thông tin hữu
dụng cho chủ chó về những điều họ có thể làm để khiến chó ngừng sủa.

Nếu chó của quý vị
đang sủa, điều đó có
thể là vì chúng đang:

• cảm thấy chán

• phát hiện chuyển động
trong hoặc gần nhà

• cần hoạt động
• cần được chú ý
• lo lắng điều gì đó

• có thể cần đến bác sỹ
thú y

• không có chỗ trú, nước,
thức ăn
Khi chó phải ở một mình
Chúng tôi hiểu người thuê của mình rất bận
rộn và thường xuyên phải để chó của mình một
mình và thường là để chó ở ngoài khi họ không
ở nhà.
Quý vị có thể tưởng tượng việc ngồi một mình ở sân sau
tám giờ một ngày mà không có gì để làm không?
Điều duy nhất chúng biết khi muốn than phiền về việc
bị bỏ một mình là sủa.

Tôi có thể làm gì?
Chúng tôi hiểu là người thuê của mình rất bận
rộn và thường xuyên không ở nhà vì họ phải
dành thời gian cho gia đình, bạn bè và công
việc. Trong những trường hợp này, chó sẽ bị bỏ
lại một mình và thường là ở ngoài.
Để làm chó bận rộn và giảm bớt số lần “sủa vì quá
chán”, quý vị có thể tham khảo một số cách sau:
• Cho chó đi dạo tối thiểu 15 phút mỗi ngày, và nếu có
thể thì hai lần một ngày – sáng và tối;

• Để đồ chơi ở ngoài để chó của quý vị có thể có cái
chơi cùng khi quý vị không ở đó;
• Đảm bảo rằng chó của quý vị có đủ nước, thức ăn
cũng như chỗ trú dù trời nắng hay mưa – lưu ý kiểm
tra thường xuyên;
• Chơi với chó của mình khi quý vị ở nhà; và
• Đảm bảo là chó của quý vị thường xuyên được
tẩy giun, tiêm phòng và được kiểm tra y tế
thường xuyên.

Quý vị lưu ý là tiếng chó sủa
hoặc tiếng ồn từ vật nuôi của
quý vị khi vượt quá mức cho
phép sẽ dẫn đến chấm dứt hợp
đồng thuê nhà?
Điều quan trọng là quý vị tuân thủ
hướng dẫn dưới đây để giúp giữ cho
chó của mình yên lặng và không làm
phiền đến hàng xóm.
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Sự giúp đỡ từ hàng xóm

Quý vị có thể làm gì?

Cửa hàng vật nuôi địa phương

Hàng xóm có thể giúp đỡ lẫn
nhau giải quyết vấn đề chó sủa
bằng cách nói chuyện với nhau
về những vấn đề hoặc quan
ngại mà họ có.

Quý vị đừng quát chó – đối
với chó của quý vị, điều này
cũng giống như quý vị sủa lại
chúng và có thể khuyến khích
chúng sủa nhiều hơn. Giữ bình
tĩnh khi cố gắng yêu cầu chó
ngừng sủa.

Cửa hàng vật nuôi thường có nhiều
loại thiết bị ví dụ như citronella spays
hoặc anti-barking collars có thể hữu
dụng trong việc giúp chó của quý vị
khỏi sủa. Bác sỹ thú ý tại địa phương
của quý vị cũng có thể tư vấn về
những vấn đề này.

Hàng xóm cũng có thể giúp quý vị
tìm ra lý do chó thường xuyên sủa.
Một người hàng xóm nào đó có
thể vui lòng dắt chó của quý vị
đi dạo khi quý vị không thể do
vướng công việc, bị ốm hay do lý
do khác.

Nếu quý vị sống cạnh
nhà có chó, tại sao quý vị
không thử đề nghị giúp
họ dắt chó đi dạo?
Quý vị có thể quen hơn
với chú chó và có thể
giúp nó bớt làm ồn khi
chủ nhà đi vắng.
Khách và tiếng ồn
Một lý do khác khi chó thường
sủa là khi có khách đến thăm
hoặc khi có người lạ đi ngang
qua. Điều này không chỉ giới
hạn với con người và chó có
thể sủa khi chúng nhìn thấy
một con mèo, possum hoặc
chim gần đó.
Chúng tôi hiểu rằng một số người
có thể nuôi chó để cảnh báo họ khi
có kẻ đột nhập nhưng chủ chó cũng
cần huấn luyện để chó không sủa với
những thứ thường nhật như người đi
ngang qua nhà, possum, mèo hoặc
chim ở sân.

Huấn luyện
Chó rất thông minh và có thể được
huấn luyện để nói (sủa) theo mệnh
lệnh và cũng có thể được huấn luyện
để không sủa hoặc chỉ sủa ở một số
thời điểm, sự việc. Dành thời gian
để tìm hiểu điều gì làm cho chó của
quý vị sủa, qua đó quý vị có thể huấn
luyện chúng chỉ sủa đúng thời điểm
phù hợp.

Nếu quý vị đã làm tất cả những
điều trên và chó của quý vị vẫn
sủa, quý vị có thể cần đến sự
trợ giúp từ chuyên gia hành vi
động vật.

Giúp chó làm quen với những mệnh
lệnh như “yên lặng!” hoặc “dừng lại!”
và cho chúng đồ chơi hoặc thức ăn
để thưởng khi chúng biết ngừng sủa.
Khen ngợi hoặc thưởng khi chó sủa
vì nhận được lệnh yêu cầu chúng
làm như vậy.

Tìm thông tin trợ giúp từ
đâu nữa?
Trên internet
Có rất nhiều trang mạng hữu dụng
trong việc cung cấp thông tin cũng
như mẹo nhỏ để giúp chó của quý vị
ngừng sủa – quý vị có thể tham khảo
trang www.barkbusters.com.au để
tìm kiếm một số câu trả lời.

Bác sỹ thú ý tại địa phương
Bác sỹ thú ý của quý vị sẽ có thể đưa
ra lời khuyên về việc huấn luyện chó
và giúp chúng không sủa. Hội đồng
địa phương cũng có thể là một nguồn
thông tin hỗ trợ có thể tham khảo.
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Contact us
Mission Australia Housing
580 George Street
Sydney NSW 2000
1800 269 672
missionaustralia.com.au
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