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 كلبي؟ تنبح لماذا
 جعل سعیدة الحیوانات وكیفیة االلیفة حیواناتھم یحبون الناس اإلسكان أسترالیا بعثة یفھم
 ذلك في بما ألیفة حیوانات لدیھم المستأجرین تسمح ما غالبا نحن .یشعرون الناس
 .مناسبة ھي المنازل حیث الكالب

 تقدم .والشكاوى التوتر إلى وتؤدي ،المجتمع في وغیرھم الجیران إزعاج في تبدأ أن یمكن كثیرا تنبح التي الكالب ،ذلك ومع
 .كالبھم نباح لوقف بھ القیام یمكنھم ما حول الكالب ألصحاب المفیدة المعلومات بعض ھذه الوقائع صحیفة

 
 

 
 
 وحیدا الكالب

 وسوف مزدحمة حیاة یعیشون لدینا المستأجرین نعلم
 خارج ما وكثیرا ،وحده كالبھم لترك بانتظام تحتاج
 .منازلھم عن بعیدا تكون عندما

 لمدة لوحدك بك الخاص الخلفي الفناء في یجلس تتخیل أن یمكنك
 شيء؟ بأي القیام عدم مع الیوم في ساعات ثماني
 ھي وحدھا تترك أن من یشكو كیف تعرف التي الوحیدة الطریقة
 .اللحاء

 

 للمساعدة؟ بھ القیام یمكنني الذي ما

 مزدحمة حیاة یعیشون لدینا المستأجرین أن نفھم نحن
 مع الوقت من لفترات منازلھم عن بعیدا تكون ما وغالبا
 سوف ،ذلك حدوث عند .العمل والتزامات واألصدقاء العائلة
 .البالك خارج ما وغالبا ،وحدھا تترك أن إلى تحتاج

 عدد ھناك "الملل نباح" من كمیة وتقلیل مشغول الكلب ابق للمساعدة
 :بھ القیام یمكنك التي البسیطة األشیاء من

 
 ،یوم كل األقل على دقیقة 15 لمدة بك الخاص الكلب المشي •

 .الظھر وبعد صباحا - الیوم في مرتین أمكن وإذا
 .ھناك تكون ال عندما مع للعب لكلبك بھا اللعب ترك •
 والغذاء الماء من الكثیر لدیھ الكلب من تأكد •

 .بانتظام لھم وتحقق - والمطر الشمس من كل من والمأوى
 و المنزل؛ كنت عندما بك الخاص الكلب مع العب •
 ،بانتظام بك الخاص الكلب من نھائیا الدیدان ازالة من تأكد •

 .العادیة البیطري الشیكات ویتلقى تطعیم
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 الكلب كان إذا
 علیھ ینبح
 بسبب ذلك یكون قد
 :انھا أو انھ

 بالملل غیر •
ج • حتا  ممارسة ت
 االھتمام یرید •
 قلق من تعاني قد •
 االنفصال

 والغذاء والماء المأوى إلى تفتقر •
 أو في الحركة الحظت وقد •
 الممتلكات من بالقرب

 والتدریب التعلیم تحتاج قد •
 المھني

 من والضجیج المفرطة نباح تعلم ھل
 اإلیجار للعقد خرق ھو الحیوانات
 الدلیل ھذا یتبع أن المھم ومن بك؟ الخاص
 بك الخاص الكلب إبقاء على لمساعدتك مفید
 عناء نفسھ یكلف ال أنھ من وتأكد الھدوء
 جیرانكم
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Why does my dog bark?

Mission Australia Housing fact sheet 13: Dogs barking

Mission Australia Housing understands people love their pets 
and how happy animals make people feel. We often allow tenants 
to have pets including dogs where homes are suitable.  

However, dogs that bark a lot can begin to annoy neighbours and others in the community and  
lead to tensions and complaints. This fact sheet provides some useful information to dog owners 
about what they can do to stop their dogs barking.

Lonely Dogs

We know our tenants lead busy lives and 
will regularly need to leave their dogs alone 
and often outside when they are away from 
their homes.  

Can you imagine sitting in your backyard on your 
own for eight hours a day with nothing to do? 
The only way they know how to complain about 
being left alone is to bark.

What can I do to help?

We understand that our tenants lead busy 
lives and are often away from their homes 
for periods of time with family, friends and 
work commitments. When this occurs, dogs 
will need to be left alone and often outside.  

To help keep your dog busy and reduce the amount 
of “boredom barking” there are a number of simple 
things you can do:

•  Walk your dog for at least 15 minutes each day, 
and if possible twice a day – morning and afternoon;

•  Leave toys out for your dog to play with when 
you are not there; 

•  Make sure your dog has plenty of water, food 
and shelter from both the sun and rain – and check 
them  regularly; 

• Play with your dog when you are home; and 
•  Make sure your dog is regularly wormed,  

vaccinated and receives regular vet checks.

If your dog 
is barking it 
may be because 
he or she:

•    is bored 
•    needs exercise 
•    wants attention 
 •    may suffer from 

separation anxiety 

•    lacks shelter, water, food 
•   has noticed movement 

in or near property 
 •    may need the vet 

Did you know excessive 
barking and noise from 
animals is a breach of your 
tenancy? It is important you 
follow this handy guide to help you 
keep your dog quiet and make sure it 
is not bothering your neighbours
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 مساعدة حي

 حل على البعض بعضھم مساعدة الجیران یمكن
 حول البعض بعضھم إلى التحدث خالل من نباح المشاكل
 .لدیھم مخاوف أو مشاكل أي

 أحد یكون قد .المستمر نباح أسباب من العمل على تساعدك قد الجیران
 كنت عندما بك الخاص الكلب المشي على نقدم أن سعداء أیضا الجیران
 .أخرى ألسباب أو المرض أو العمل بسبب تستطیع ال

 

 

 والضوضاء آخر

 األحیان من كثیر في تنبح الكالب لماذا آخر سبب وھناك
 یسیرون الناس أو الممتلكات زوار یقترب عندما ھو
 تنبح والكالب البشري للزوار فقط عالقة ال ھذا .الماضي
 .قریب مكان في الطیور أو تمارض ،القط یرون عندما

 ولكن متسلل من لتحذیرھم الكالب تبقي قد الناس بعض أن أفھم نحن
 المشي الناس مثل الیومیة األمور في ینبح ال الكلب لتدریب الحاجة أصحاب
 .الفناء في والطیور والقطط بوسومس أو المنزل الماضي في

 
 
 للمساعدة؟ بھ القیام یمكنك ما

 ینبح أنت ھو وھذا ،بك الخاص الكلب - الكلب في یصیح ال
 عند الھدوء .نباح من المزید یشجع وقد الیھا العودة في
 .بك الخاص الكلب نباح وقف محاولة

 
 تدریب

 القیادة على (النباح) الكالم على تدریبھا ویمكن جدا ذكیة ھي الكالب
 تأخذ .عینةم أحداث في الوحید أو النباح النباح لعدم تدریب یمكن وكذلك
 ما لمعرفة الوقت من
 في للمساعدة ھذا استخدام یمكنك بحیث بك الخاص الكلب نباح مشغالت
 .المناسبة األوقات في الوحید النباح لھم تدریب

 لعبة وإعطائھا ،القیادة على ینبح الكلب بینما "!توقف" أو !الھدوء" كلمة تعریف
 عندما للمرة والمكافآت الثناء ظحف .النباح عن یتوقف أن بمجرد عالج الطعام أو
 .الكالم األمر على االطالع بعد فقط ونبح الكلب

 

 على الحصول یمكنني أین

 األنترنیت المساعدة؟

 وقف في للمساعدة والحیل تلمیحات تقدم التي المفیدة المواقع من العدید ھناك
 من تحقق أن یمكن ھل - بك الخاص الكلب نباح
www.barkbusters.com.au األجوبة بعض على العثور. 

 
 المحلي البیطري الطبیب

 بك الخاص الكلب تدریب كیفیة بشأن المشورة لھ المھني والتدریب التعلیم ك
 .للنصیحة جید مصدر المحلي المجلس یكون أن أیضا ویمكن .ینبح من ومنعھم

 
 المحلیة األلیفة الحیوانات متجر

 السترونیال الرش مثل األجھزة من مجموعة لدیھا االلیفة الحیوانات متاجر
 البیطري الطبیب .ینبح الكلب لوقف استخدامھا یمكن التي المضادة ینبح والیاقات
 .ھؤالء مع كنت أیضا یساعد أن یمكن المحلي

 
 إلى تحتاج قد ینبح الیز ال والكلب سبق ما كل بالفعل تفعل كنت إذا
 .الحیواني السلوك في متخصص من مساعدة

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 والترجمة ترجمة االتصال یرجى أخرى لغة في المساعدة إلى تحتاج كنت إذا
 450 131 على الوطني (TIS) الخدمة الفوریة

 المشي على تقدم ال لماذا ،الكلب من بالقرب تعیش كنت إذا
 وقد أفضل الكلب معرفة الى نصل سوف أنت نفسك؟ الكلب
 .خارج ھو مالك عند تھدأ مساعدتھا على قادرة تكون

 بنا اتصل
 أیة لدیك كان إذا أو المعلومات من مزید في ترغب كنت إذا
 أدناه الرقم على بنا اتصل ،جارك كلب أو كلبك حول مخاوف

1800 269 672 

missionaustralia.com.au 
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