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MÈO & 

MÈO CON 
Tên  

Vật nuôi #   

Vi mạch#  

Người nhận nuôi #   

Nhân viên tư vấn    

Chia sẻ thông tin cập nhật hoặc liên hệ với chúng tôi 
theo địa chỉ adoptions@hssv.org 
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Phí nhận nuôi động vật cho phép chúng tôi cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế, thức ăn và nơi ở cho 
động vật do chúng tôi chăm sóc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phương pháp điều 

trị cốt lõi* 
Thuốc tẩy giun trị bọ chét 

FVRCP 
Bệnh dại 

*Khi chúng tôi chăm sóc 

Tránh thai & vô 
tính 

Mèo và mèo con được 
nhận nuôi qua HSSV phải 

được triệt sản trước khi 
nhận nuôi. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Vi mạch 
 

HSSV sử dụng HomeAgain cho các 
dịch vụ vi mạch. Động vật không có 
vi mạch sẽ nhận được một vi mạch 
trước khi nhận nuôi. Tất cả các vi 

mạch sẽ được đăng ký với 
HomeAgain trong vòng đời của thú 

cưng tại thời điểm 
nhận nuôi. 

 
 

Kiểm tra  s ức  khỏe  &  

đánh g iá  hành  v i  
 

Bản sao bệnh sử và đánh giá hành vi 
của vật nuôi sẽ được cung cấp cho bạn 

tại thời điểm nhận nuôi. Vui lòng 
tham khảo ý kiến bác sĩ thú y nếu có 

bất kỳ câu hỏi nào về bệnh sử. 
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NHẬN NUÔI GỒM 
NHỮNG GÌ 
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THÚ CƯNG CỦA BẠN ĂN GÌ  
 
 
 

Tại Hiệp hội Nhân đạo Silicon Valley, chúng tôi tự hào là một phần của chương trình Hill’s Food, 
Shelter & Love® và chúng tôi cho vật nuôi ăn thức ăn dành cho vật nuôi thương hiệu Hill®. 

 
Chúng tôi mang đến cho tất cả các bậc cha mẹ vật nuôi mới của chúng tôi cơ hội tham gia vào chương 
trình Cha mẹ mới cho thú cưng của Hill. Là một phần của chương trình Cha mẹ mới cho thú cưng của 
Hill, bạn sẽ nhận được email có liên kết đến trang web Hill’s New Pet Parent (Cha mẹ mới cho thú cưng 
của Hill), có nhiều thông tin về thức ăn của Hill, Bộ công cụ nhận con nuôi và các mẹo khác dành cho 
những người mới nuôi thú cưng. Bất kỳ lúc nào bạn không muốn nhận email về chương trình Cha mẹ 
mới cho thú cưng của Hill, bạn có thể chọn không tham gia tại liên kết ở cuối email hoặc liên hệ với Hill 
theo địa chỉ Hills_Corporate_Consumer_Affairs@hillspet.com hoặc gọi 
1-800-445-5777. 

 
Tại sao chúng tôi khuyên bạn nên tiếp tục cho thú cưng mới của mình ăn chế độ Hill’s Science Diet 
(Ăn uống khoa học theo Hill): 
• Thức ăn liên tục và nhất quán giúp giảm thiểu tình trạng khó tiêu hóa 
• Khi cho ăn theo Science Diet, bạn đang cho thú cưng mới ăn một loại thức ăn đã hoặc đang có: 

• #1 bác sĩ thú y đề nghị 
• Dinh dưỡng chính xác hỗ trợ làn da, bộ lông và phân khỏe mạnh 
• Chất chống oxy hóa đã được chứng minh lâm sàng cho một hệ thống miễn dịch khỏe mạnh* 
• Thức ăn độc đáo cho chó và mèo khỏe mạnh ở mọi lứa tuổi, kích cỡ và nhu cầu 
• Thành phần tự nhiên, hương vị tuyệt vời* 
• Không có màu, hương liệu hoặc bảo quản nhân tạo* 
• Sản xuất tại Hoa Kỳ với các thành phần toàn cầu mà bạn có thể tin tưởng 
* Chỉ thực phẩm khô 

 
Khi chọn thương hiệu Hill’s®, bạn có thể giúp đỡ mái ấm của chúng tôi và chương trình Hill’s Food, Shelter 

and Love (Thức ăn, mái ấm và tình yêu của Hill)®! 

Bạn có muốn đăng ký Chương trình dành cho Cha mẹ mới cho thú cưng của Hill cũng như các ưu 
đãi và khuyến mãi khác từ Hill không? CÓ KHÔNG   

 

Là một phần của chương trình Hill’s Food, Shelter and Love®, bạn sẽ nhận được một túi thức ăn ban 
đầu cho thú cưng mới của mình. Nó chứa khoảng 1 tuần thức ăn cũng như một phiếu giảm giá 5$ cho lần 

mua đầu tiên của bạn đối với bất kỳ sản phẩm thức ăn vật nuôi nào của Hill®. 
 
 
 
 

mailto:Hills_Corporate_Consumer_Affairs@hillspet.com
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 ĐIỀU TRỊ  VÀ VẮC XIN  
 

Một bản sao đầy đủ hồ sơ y tế vật nuôi của bạn sẽ được gửi qua email cho bạn vào thời điểm nhận nuôi. 
 

Xin lưu ý, các loại vắc xin hoặc phương pháp điều trị sau thời hạn nhận nuôi sẽ do người nhận nuôi chi trả. Chúng 
tôi khuyên bạn nên hẹn gặp bác sĩ thú y trong vòng hai tuần kể từ khi nhận nuôi để xem xét hồ sơ y tế của thú cưng 
mới của bạn và lập kế hoạch tiêm vắc xin. 

 
Khi bạn nhận nuôi một thú cưng mới, điều quan trọng là phải phát triển mối quan hệ với bác sĩ thú y gia đình của 
bạn. Mặc dù thú cưng mới của bạn đã nhận được các biện pháp phòng ngừa và đã được nhân viên y tế của chúng tôi 
khám và tiêm phòng, nhưng điều quan trọng là bạn phải để bác sĩ thú y gia đình gặp và kiểm tra thú cưng mới của 
bạn trong vòng 1-2 tuần sau khi nhận nuôi. Điều này sẽ cho phép bác sĩ thú y gia đình bạn thiết lập tình trạng sức 
khỏe cơ bản cho vật nuôi mới và cung cấp bất kỳ dịch vụ chăm sóc phòng ngừa bổ sung nào ngoài những gì HSSV 
đã cung cấp. 
Chúng tôi khuyên bạn nên thảo luận với bác sĩ thú y gia đình về nhu cầu chăm sóc sức khỏe liên tục, bao gồm cả 
việc tiêm phòng trong tương lai và các xét nghiệm sàng lọc, chẳng hạn như xét nghiệm sàng lọc bệnh bạch cầu ở 
mèo (FeLV) và xét nghiệm sàng lọc vi-rút suy giảm miễn dịch ở mèo (xét nghiệm SNAP kháng vi-rút) cho mèo mới 
của bạn. Các hướng dẫn về tiêm chủng và xét nghiệm sàng lọc có thể thay đổi, vì vậy tốt nhất bạn nên tìm lời khuyên 
của bác sĩ thú y gia đình để xác định lịch tiêm chủng và kiểm tra lý tưởng dựa trên lối sống của mèo mới. Bác sĩ thú 
y của bạn cũng có thể đóng vai trò là nguồn cung cấp các vấn đề về dinh dưỡng, chải lông, huấn luyện hoặc hành vi 
tối ưu, ... Vật nuôi của bạn nên được bác sĩ thú y gia đình kiểm tra ít nhất hàng năm và thường xuyên hơn đối với 
những vật nuôi lớn tuổi, để chúng có thể được theo dõi những thay đổi nhỏ hoặc các vấn đề có thể xảy ra khi thú 
cưng của bạn già đi. 
Cũng giống như con người, khi mèo gặp căng thẳng, hệ thống miễn dịch của chúng có thể bị tổn hại và khi những 
người căng thẳng có thể chống chọi với cảm lạnh, mèo bị căng thẳng cũng có thể không chống chọi được với bệnh 
nhiễm trùng đường hô hấp trên (URI) tương tự. Trong khi tất cả các nỗ lực đều được thực hiện để giữ cho những con 
vật nuôi vô gia cư của chúng tôi thoải mái và vui vẻ trong thời gian chúng ở HSSV, thì nhà tạm trú là một nơi vốn dĩ 
rất căng thẳng và mèo có thể bị bệnh URI. Nguyên nhân phổ biến nhất của URI là do virus, và thường gây ra các 
triệu chứng giống như cảm lạnh, chẳng hạn như hắt hơi, sổ mũi hoặc mắt. Trong hầu hết các trường hợp, URI sẽ tự 
giải quyết mà không cần điều trị. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, URI siêu vi nhẹ này có thể phát triển thành 
nhiễm trùng thứ cấp do vi khuẩn, thường biểu hiện bằng dịch mũi và / hoặc mắt màu xanh lá cây hoặc vàng. Những 
trường hợp này có thể cần dùng thuốc kháng sinh để điều trị nhiễm trùng và nên khám bác sĩ chuyên khoa. 
Từ mái ấm tình thương đến một ngôi nhà mới là một sự kiện thú vị đối với cả gia đình, nhưng điều này cũng có thể 
gây ra một số căng thẳng cho thú cưng mới của bạn khiến một số con mèo có vẻ khỏe mạnh khi chúng rời khỏi 
HSSV nhưng không thể chống chọi lại với URI khi ở nhà mới của chúng. Vì vi-rút gây ra URI có thể lây sang những 
con mèo khác, nếu mèo mới của bạn có bất kỳ dấu hiệu nào của URI, vui lòng cách ly chúng với những con mèo 
khác trong nhà và tìm lời khuyên y tế từ bác sĩ thú y gia đình bạn. 

 

Phương pháp điều trị cốt lõi của chúng tôi là gì? 
FVRCP Có hiệu quả chống lại vi rút viêm phổi, vi rút calicivirus và giảm bạch cầu ở mèo. Trong môi trường mái 
ấm tình thương, nó được bắt đầu từ 4 tuần tuổi và lặp lại sau mỗi 2 tuần cho đến khi được 4 tháng tuổi, sau đó lặp lại 
sau 1 năm. 

RABIES Hiệu quả chống lại bệnh dại ở mèo hoặc chó. Nó được tiêm khi 3 tháng tuổi, sau đó tăng cường trong 1 
năm. 

FLEA TREATMENT Tại mái ấm tình thương, chúng tôi sử dụng Frontline cho mèo. Chúng được cung cấp tại chỗ 
mỗi tháng một lần cùng là loại thuốc trị bọ chét và ve. 

PYRANTEL Có tác dụng chống lại bệnh giun móc và giun đũa. Trong mái ấm, nó được áp dụng khi tiếp nhận và 
lặp lại trong hai tuần. 

PONAZURIL Chống coccidia hiệu quả. Trong mái ấm, nó được dùng khi tiếp nhận và sau đó lặp lại trong hai tuần. 



7 

 

GẶP BÁC SĨ THÚ Y 
Ngay sau khi bạn nhận nuôi vật cưng, bạn nên phát triển mối quan hệ với bác sĩ thú y. Mặc dù thú cưng nhận nuôi 
từ HSSV đã được nhân viên thú y của chúng tôi tiêm phòng và khám sức khỏe đầy đủ, bạn vẫn nên yêu cầu bác 
sĩ thú y gia đình khám cho thú cưng của mình trong vòng 1-2 tuần sau khi mang thú cưng về nhà. Điều này 
cho phép bác sĩ thú y thiết lập cơ sở để so sánh nếu thú cưng của bạn xuất hiện bất kỳ vấn đề nào. 
Bác sĩ thú y của bạn cũng có thể đóng vai trò là nguồn cung cấp lời khuyên về cách cho ăn, chải lông, huấn luyện, 
... Thú cưng của bạn nên khám sức khỏe định kỳ hàng năm với bác sĩ thú y gia đình bạn, trong khi thú cưng 
lão khoa có thể yêu cầu thăm khám nhiều hơn. Bằng cách gặp thú cưng của bạn ít nhất hàng năm, bác sĩ thú y của 
gia đình bạn có thể phát hiện sớm những thay đổi nhỏ và các vấn đề về sức khỏe của thú cưng của bạn. Bác sĩ thú 
y có thể tư vấn cho bạn cách tốt nhất để đáp ứng những thay đổi này trong sức khỏe của thú cưng nếu họ có thể 
thấy thú cưng của bạn già đi như thế nào một cách thường xuyên. 

Tìm bác sĩ thú y tại: www.hssv.org/choosingavet 
 
 
 

Phòng khám bác sĩ thú y Parktown 
HSSV đề xuất bệnh viện thú y 

 
1393 S. Park Victoria Dr., 
Milpitas, CA, 95035 
408-263-3990 

 
Thứ hai, thứ Tư, thứ Sáu: 8h – 18h 
Thứ Ba, thứ Năm: 7h-18h 
Thứ Bảy: 8h-14h 
Chủ nhật: nghỉ 

 
www.parktownvet.com 

 

Khám sức khỏe miễn phí trong vòng 5 ngày kể từ ngày nhận nuôi để đảm bảo thú cưng mới của bạn khỏe mạnh 
và giải đáp mọi thắc mắc của bạn về sức khỏe của thú cưng. Nếu phát sinh vấn đề về sức khỏe của thú cưng 
mới, chúng tôi sẽ hỗ trợ dịch vụ chăm sóc theo dõi với chi phí thấp trong 14 ngày sau khi nhận nuôi với các 
điều kiện sau: 

 
Nhiễm trùng đường hô hấp, Tiêu chảy, Vấn đề về tai và mắt, Tình trạng 
da, Nôn mửa, Bọ chét & bọ ve, Nhiễm trùng đường tiết niệu 

 
Chúng tôi sẽ liên tục thảo luận về cách chăm sóc thú cưng mới của bạn và thiết lập kế hoạch duy trì sức khỏe. 
Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin về bảo hiểm sức khỏe cho thú cưng và cấp cho thú cưng của bạn một bảng 
tên. Vui lòng gọi để đặt lịch hẹn. 
Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe 14 ngày của bạn bao gồm thuốc uống và thuốc bôi trị nôn mửa, tiêu chảy, nhiễm 
trùng đường hô hấp, và các vấn đề về mắt và tai; xét nghiệm trong phòng thí nghiệm, ví dụ kiểm tra ký sinh 
trùng trong phân, xét nghiệm bệnh hắc lào và ve, lấy máu trong nhà và phân tích nước tiểu. 
*Dịch vụ không bao gồm trong ưu đãi này: chụp X-quang, xét nghiệm giun tim, điều trị các tình trạng cần 
nhập viện hoặc điều trị bằng chất lỏng và các xét nghiệm phải được gửi đến phòng thí nghiệm thương mại. 

 

http://www.hssv.org/choosingavet
http://www.parktownvet.com/
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Chúc mừng bạn đã nhận nuôi mèo cưng! 

Giải quyết 
Bạn có thể đã nghĩ đến việc đưa một người bạn mới về nhà trong một thời gian. Tuy nhiên, chú mèo mới của bạn 
có thể khá ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột trong cuộc sống của chúng. Ở một nơi mới có thể là điều đáng 
sợ, ngay cả đối với con mèo tự tin nhất; có rất nhiều điểm tham quan, âm thanh và mùi mới để làm quen. Làm 
theo các bước sau để giúp mèo của bạn để cảm thấy an toàn và tự tin về ngôi nhà mới của chúng. 

1. THIẾT LẬP MỘT NƠI AN TOÁN: Đặt (các) chú mèo mới của bạn trong một căn phòng nhỏ, ví dụ phòng 
ngủ hoặc phòng tắm lớn, trong 1-2 tuần đầu tiên. Đảm bảo chúng được tiếp cận với thức ăn, nước uống, khay 
vệ sinh, đồ chơi, chỗ ngủ êm ái và chỗ ẩn nấp. Mèo sẽ thích nghi nhanh hơn nếu chúng có thể quen với nhà một 
chút. Nếu mèo nhút nhát thì môi trường quá tự do, quá nhanh có thể khiến chúng choáng ngợp và gây ra những 
hành vi không mong muốn. 

2. BẮT ĐẦU LIÊN KẾT: Cho mèo của bạn chơi nhiều lần khi ở trong không gian an toàn của chúng. Nếu 
mèo nóng nảy, hãy tập thói quen sớm ít nhất hai buổi chơi mỗi ngày, buổi sáng và buổi tối. Nếu ban đầu mèo 
không quen với việc chơi đùa hoặc vuốt ve, hãy bắt đầu bằng cách ngồi với chúng trong khi chúng ăn và cho 
thêm những món ăn ngon. Đối với những con mèo nhút nhát, sự tương tác thì bình tĩnh, tích cực là chìa khóa 
để chúng chiếm được lòng tin của bạn. 

3. BẠN ĐÃ SẴN SÀNG ĐỂ KHÁM PHÁ?: Sau khi mèo của bạn dường như hoàn toàn ở nhà trong không gian 
an toàn của chúng (ăn uống, chải lông, sử dụng hộp vệ sinh và đến gần bạn để chú ý), chúng sẵn sàng bắt đầu 
từ từ khám phá phần còn lại trong nhà của bạn. Nếu chúng không biểu hiện những hành vi này, hãy cho 
chúng thêm thời gian ở nơi an toàn để chúng được thoải mái. Khi chúng bắt đầu khám phá ngôi nhà đầu 
tiên, hãy giám sát chúng để tránh bất kỳ thói quen xấu hoặc thương tích nào. Khi không thể giám sát, hãy đặt 
chúng trở lại khu vực an toàn. Nếu chúng chưa thể hiện tất cả những hành vi này, hãy cho chúng thêm thời 
gian để thoải mái. 

 

Ngôi nhà thân yêu 
Việc sắp đặt thành công ngôi nhà của bạn sẽ giúp khuyến khích những hành vi tốt ở mèo và giúp chúng cảm thấy 
tự tin và thoải mái hơn. Trước khi mở cửa khám phá, hãy dành chút thời gian để xem xét ngôi nhà của bạn trông 
như thế nào qua con mắt của mèo con. 

• ĐI LÊN!: Mèo suy nghĩ theo chiều dọc trong không gian của chúng và điều rất quan trọng là chúng có các 
lựa chọn để dừng hoặc nghỉ ngơi trên mặt đất. Điều này có thể bao gồm cây, bàn, bàn làm việc, một chiếc 
hộp chắc chắn trên sàn hoặc thậm chí là bệ cửa sổ với cũi mèo. 

• CÁC LỖ ẨN NẤP: Mèo và mèo con thích có một nơi an toàn để theo dõi hành động. Cung cấp những nơi 
để mèo của bạn ẩn nấp hoặc chạy trốn khi chúng đến. Không kéo mèo con ra khỏi lỗ ẩn nấp của chúng để 
ép buộc tương tác vì điều này có thể gây ra thất bại khi chúng xây dựng lòng tin vào bạn. Bạn có thể 
sử dụng cây cho mèo, giường có mái che hoặc thậm chí là hộp các tông để cung cấp cho mèo của bạn nơi 
che chở an toàn. 

• THÓI QUEN TỐT TRONG PHÒNG TẮM: Để giúp mèo mới của bạn duy trì thói quen sử dụng hộp vệ sinh 
lâu dài, hãy tuân theo các nguyên tắc này: 

□ Đặt hộp vệ sinh ở nơi yên tĩnh, dễ lấy 
□ Xúc hộp hàng ngày và thay tất cả chất độn chuồng sau mỗi 1-2 tuần 
□ Đối với nhà có nhiều mèo, hãy cung cấp một hộp vệ sinh cho mỗi con mèo trong nhà cộng với một hộp 

 

Tai nạn hộp vệ sinh thường là kết quả của căng thẳng, bao gồm căng thẳng từ việc chuyển đến một ngôi nhà mới. 
Hãy kiên nhẫn và theo dõi mèo con của bạn. Nếu chúng bị tai nạn nhiều hơn một hộp và bạn đã kiểm tra tất cả các 
khuyến nghị trên, hãy liên hệ với Bộ phận HSSV để được tư vấn. 
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• NGÔI NHÀ VUI VẺ: Cung cấp cho người bạn mới của bạn những cách để vận động cơ thể và trí não, 
đồng thời cung cấp các hoạt động trong ngày, đặc biệt là khi mèo hoạt động mạnh vào giữa các giấc ngủ 
ngắn. Ngôi nhà càng mang tính tương tác và giải trí cho mèo, chúng càng ít có khả năng thể hiện những 
hành vi không mong muốn. Điều này nên bao gồm: 

□ Làm xước các trụ - chúng cần phải cào và mài móng vuốt của mình 
□ Ngồi trên cửa sổ để ngắm cảnh ngoài trời 
□ Đường hầm, túi giấy và hộp để khám phá 
□ Trò chơi và đồ chơi ăn uống, như xử lý bóng hoặc đồ ăn vặt được giấu trong hộp 
□ Đồ chơi nhỏ khuyến khích đánh bóng và ném bóng 

• SỬ DỤNG CÁC LIÊN KẾT TÍCH CỰC: Không nên mong đợi mèo của bạn cảm thấy thoải mái ngay lập 
tức ở nơi ở mới, hoặc ngay lập tức gắn bó với gia đình mới của chúng. Đây là cách bạn có thể giúp đỡ 
chúng và trở thành những người bạn tốt nhất: 

□ Dành thời gian hàng ngày với mèo, nhưng không ép buộc bất kỳ tương tác nào 
□ Khi làm quen mèo với những thứ hoặc người mới, hãy sử dụng các món ăn vặt để làm dịu  
□ Hãy nhớ rằng, Thức ăn = Tốt, Con người = Thức ăn, vì vậy Con người = Tốt! 

 
Giờ chơi 
Mỗi con mèo là một thợ săn bẩm sinh. Giờ đây, bạn đang cung cấp thực phẩm mà không cần đi săn; tuy 
nhiên, mèo ở mọi lứa tuổi vẫn có rất nhiều mong muốn rình rập, vồ, nhảy và đuổi theo. Chơi tương tác hàng 
ngày với mèo sẽ sử dụng năng lượng tự nhiên và giúp ngăn chặn các hành vi không mong muốn. Chơi đùa 
cũng có thể giúp một con mèo nhút nhát trở nên dũng cảm chui ra khỏi vỏ. 

1. Sử dụng đồ chơi tương tác như đồ chơi đũa phép, dây, con trỏ laser, ... Không dùng tay để chơi vì điều 
này khuyến khích mèo dùng miệng và móng vào bạn, ngay cả khi bạn có thể không chơi. 

2. Di chuyển đồ chơi để bắt chước chuyển động của con mồi bò trên mặt đất hoặc bay qua không trung. 
3. Thách thức mèo của bạn và bắt chúng làm việc. Một số con mèo có thể cần bạn bắt đầu chậm nhưng sau 

đó bạn có thể xây dựng các chuyển động nhanh để thú vị hơn. 
4. Sau 10-15 phút, bắt đầu làm chậm chuyển động của đồ chơi và làm dịu cuộc chơi. 
5. Cung cấp cho chúng một cuộc tấn công cuối cùng, để chúng bắt "con mồi" của mình và thưởng cho nỗ lực 

đó bằng cách cung cấp các món ăn vặt hoặc một bữa ăn. 
6. Nếu mèo hung dữ, sau bất kỳ thời gian hoạt động hoặc vui chơi nào, hãy dành thời gian thư giãn nhẹ 

nhàng trước khi bắt đầu vuốt ve. Điều này giúp tâm trí và cơ thể của chúng có một khoảng thời gian để 
thư giãn và hiểu rằng thời gian chơi đã kết thúc. 

 
SỰ THẬT VỀ MÈO: Thói quen tự nhiên của mèo là săn (chơi), ăn, chải chuốt, ngủ và lặp lại. 

Cố gắng chơi trước giờ ăn để khuyến khích một giấc ngủ ngon. 
Mèo của bạn đang cố gắng nói gì với bạn 
Mèo có mức độ chịu đựng khác nhau đối với việc vuốt ve và xử lý. Một số có thể xử lý gần như trẻ mới biết đi 
và mát mẻ như một quả dưa chuột, trong khi một số thể hiện sự nhạy cảm hơn với không gian cá nhân của 
chúng. May mắn thay, mèo đang cố gắng nói cho bạn biết chúng thích gì khi tương tác. 

• THEO CƠ THỂ CHÚNG: Mèo sẽ cho bạn dấu hiệu rằng chúng đang đạt đến giới hạn vuốt ve. Khi bạn 
nhìn thấy một hoặc nhiều chỉ số này, hãy tránh vuốt ve cho đến khi các dấu hiệu này giảm dần. Chúng có 
thể bao gồm: 

o Ngoáy đuôi 
o Nhanh chóng nhìn lại bàn tay của bạn khi vuốt ve 
o Bỏ đi - lưu ý rằng một số con mèo sẽ không bỏ đi, vì vậy hãy chú ý đến các dấu hiệu khác mà chúng đưa ra
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Trợ giúp Hành vi Động vật 
Bạn có thể liên hệ với một thành viên của Nhóm Hành vi của chúng tôi khi có thắc mắc hoặc lo lắng 
về hành vi bất kỳ lúc nào sau khi nhận nuôi. Bạn sẽ cần "Số cá nhân" có trên giấy tờ tùy thân của 
mình và có thể điền vào biểu mẫu tại: 

 
www.hssv.org/behaviorhelpline 

•RẤT TIẾC, TÔI ĐÃ BỎ LỠ DẤU HIỆU: Khi mèo quá áp lực với việc vuốt ve và không có dấu hiệu 
cần nghỉ ngơi, cách tiếp theo của chúng là dùng miệng và bàn chân. 

•Áp dụng 5!: Mèo cũng có thể bị choáng ngợp bởi các hoạt động trong nhà như vỗ tay, hãy để ý những dấu 
hiệu tương tự ở trên và đưa ra các hoạt động bổ sung, giờ chơi hoặc nghỉ ngơi ở một nơi yên tĩnh. 

 
SỰ THẬT VỀ MÈO: Mặc dù mèo cọ lưng trông giống như một lời mời xoa bụng, nhưng hầu hết mèo rất 
nhạy cảm với việc được cưng nựng ở đó. Tốt nhất là bạn nên đợi cho đến khi hiểu rõ ranh giới của mèo. 

 
Chậm và kiên định sẽ thằng cuộc đua 
Mỗi loài động vật là một cá thể và trong khi một số loài mèo có thể xử lý những thay đổi đáng kể trong cuộc 
sống của chúng, những loài khác có thể thấy những điều mới khó xử lý hơn. Sau khi thiết lập nhà và bắt đầu 
thói quen với thời gian chơi thường xuyên, cách tốt nhất để giúp mèo của bạn là kiên nhẫn và cho phép người 
bạn mèo mới của bạn có thời gian điều chỉnh theo tốc độ của chúng. Nếu chúng thể hiện một số hành vi không 
mong muốn, nó có thể là do căng thẳng từ quá trình chuyển đổi. Sự kiên nhẫn và vui chơi sẽ giúp bạn đi một 
chặng đường dài. 

 
Nguồn bổ sung 
Truy cập trang web của chúng tôi, www.hssv.org/behaviorhelp,  để biết thêm thông tin về các hành vi không 
mong muốn của mèo và giúp mèo mới của bạn cảm thấy như ở nhà. 

 
 

Vui lòng liên hệ với Tư vấn viên nhận vật nuôi của bạn bất kỳ lúc nào nếu có thắc mắc! 

adoptions@hssv.org 

408.262.2133 ext 150 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hssv.org/behaviorhelpline
http://www.hssv.org/behaviorhelp
mailto:adoptions@hssv.org
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Mang về nhà một người bạn chơi: Làm quen mèo với mèo 

Mang thêm một con mèo về nhà có thể là một sự kiện rất thú vị đối với con người chúng ta; tuy nhiên, nó có thể 
rất buồn cho tất cả những con mèo có liên quan. Đó có thể là kết thúc trong thảm họa nếu không được tiếp cận 
cẩn thận! 

 
Mèo về bản chất là những sinh vật đơn độc. Chúng thường tồn tại trong tự nhiên trong các nhóm gia đình rất 
nhỏ gồm hai hoặc ba con nhưng mỗi thành viên cũng cần có nhiều thời gian ở một mình. Trên hết tất cả những 
điều này là do bản chất rất lãnh thổ và có thể dẫn đến thảm họa khi đưa thêm một con mèo vào nhà của bạn. 
Mèo có thể học cách thích nghi một con mèo khác không thuộc nhóm gia đình trực tiếp của chúng. Trong một 
số trường hợp, chúng có thể học cách chỉ chịu đựng một con mèo khác trong khu vực của chúng, nhưng điều 
này phải được thực hiện cẩn thận. 

Bằng cách sử dụng các hướng dẫn sau đây, bạn có thể thực hiện quá trình chuyển đổi đó dễ dàng hơn nhiều và 
có cơ hội lớn hơn trong việc tích hợp thành công một chú mèo con bổ sung vào hộ gia đình của bạn. 

HƯỚNG DẪN CƠ BẢN 
Làm theo từng bước một cách cẩn thận và không bỏ qua bất kỳ bước nào. Tuổi của mỗi con càng lớn, hãy 
dành thời gian gấp đôi cho mỗi bước. Không có gì lạ đối với một số con mèo lớn tuổi chưa bao giờ ở chung 
nhà với một con mèo khác, phải mất đến 12 tuần trước khi bạn đến Bước thứ sáu. Những con non hơn, chẳng 
hạn như mèo con, thường sẽ hoàn thành các bước sau trong vòng 10 đến 12 ngày. 

• Không sang bước tiếp theo trừ khi CẢ HAI con mèo đang hoạt động bình thường; nghĩa là không 
có tiếng rít, gầm gừ, khạc nhổ và tất cả những thành viên tham gia đều bình tĩnh. Việc vội vàng đi 
một bước có thể dẫn đến sự hung hăng, có thể phải gặp bác sĩ thú y và tạo mối quan hệ đối nghịch suốt 
đời giữa những con mèo!  
• Chú ý nhiều đến con mèo hiện có của bạn trong suốt quá trình sau đây, bao gồm cả việc tập thể dục hàng 

ngày (thử cho mèo tập thể dục nhịp điệu hoặc đồ chơi vũ công cho mèo). Điều này sẽ giúp mèo cũ của bạn 
cảm thấy yên tâm hơn rằng người khác sẽ không lấy đi tình cảm của bạn. 
• Có thời gian cho ăn nhất định, trùng nhau cho cả hai con mèo. Điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho tốc 

độ làm quen thành công. Cho ăn nhiều ít, nhiều lần trong ngày sẽ tốt hơn là chỉ cho ăn một hoặc hai lần lớn 
hơn. 
• Không ôm mèo bất cứ lúc nào và không đặt chúng đối mặt với nhau. Đó là cách dễ kích thích sự hiếu 

chiến! Mèo cũng không dễ tha thứ cho lắm. Nếu chúng được bắt đầu không thuận lợi, rất khó để khắc phục 
thiệt hại. 
• Luôn cung cấp thêm một hộp chất độn chuồng ở một vị trí khác. Nếu bạn có nhiều hơn hai con mèo, 

bạn sẽ cần cung cấp ít nhất một hộp cho mỗi con mèo. Điều này nhằm ngăn chặn các tranh chấp lãnh thổ 
đối với nguồn tài nguyên rất quan trọng này. Hãy nhớ làm sạch hộp hàng ngày để khuyến khích thói quen 
vệ sinh hộp đúng cách. 

BƯỚC 1: Nhốt mèo mới vào căn phòng nhỏ của riêng nó 
Đây là “chuồng chơi” và khu vực an toàn cho mèo mới của bạn. Phòng tắm, phòng làm việc nhỏ hoặc phòng 
ngủ nhỏ nơi mèo hiện tại của bạn thường không “đi chơi” là những vị trí lý tưởng cho phòng của mèo mới. 
Đặt hộp vệ sinh, giường, thức ăn, nước uống, trụ cào và đồ chơi trong phòng của mèo mới. Căn phòng đặc biệt 
này hoàn thành một số điều. Thứ nhất, nó làm giảm nguy cơ lây lan bất kỳ căn bệnh nào mà mèo mới của bạn 
có thể đang mang trong người. (Hãy nhớ nhốt mèo mới trong vòng mười ngày ngay cả khi bạn có thể thực hiện 
các bước sau trong khoảng thời gian ngắn hơn.) Thứ hai, nó giúp mèo mới quen với mùi, âm thanh và bạn mà 
không cần phải đối đầu với một bữa tiệc chào "thù địch" (con mèo hiện có của bạn). 
Cung cấp cho mèo hiện tại của bạn hộp vệ sinh riêng, giường, đồ chơi, ... ở một khu vực khác trong nhà. Nó có 
thể đi đến phòng của con mèo mới của bạn, ngửi dưới cửa, rít lên và la hét, nhưng hãy phớt lờ chúng khi chúng 
làm vậy. Đừng trừng phạt nó bằng bất kỳ cách nào nếu nó rít lên hoặc gầm gừ vào thời điểm này. Chỉ cần bước đi 
khỏi nó. 
Cho nó sự chú ý khi nó bình tĩnh.  
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BƯỚC 2: Sử dụng các món ăn “có mùi thơm” 
Sau khi mèo mới bị nhốt vài ngày và không trốn tránh bạn hoặc tỏ ra lo lắng, hãy lấy một miếng vải nhỏ rửa 
sạch, chà lên người mèo mới và sau đó đặt nó dưới đĩa thức ăn của mèo “cũ” ngay trước giờ cho ăn. Bây 
giờ, làm ngược lại với con mèo mới. Nếu một trong hai con mèo không muốn ăn, hãy thử thêm thứ gì đó thực 
sự đặc biệt vào bát của mèo để dụ chúng ăn. (Hoặc đặt khăn rửa ở khoảng cách xa bát đĩa của nó để nó yên 
lặng ăn. Dần dần trong vài ngày tiếp theo, đưa khăn rửa lại gần hơn và gần hơn cho đến khi bạn có thể đặt nó 
dưới bát đĩa của mèo mà không gặp vấn đề gì). 

Lặp lại mỗi lần cho ăn (luôn làm dậy mùi hương bằng cách cọ xát vào con mèo đối diện) cho đến khi mỗi con 
mèo ăn một cách bình tĩnh mà không do dự, rít lên hoặc gầm gừ. Bạn càng cho ăn nhiều lần mỗi ngày, quy trình 
sẽ diễn ra càng nhanh. Chỉ cho ăn những lượng nhỏ hơn rải đều trong ngày. Cố gắng thực hiện ít nhất hai lần 
cho ăn mỗi ngày, tốt hơn là ba lần hoặc nhiều hơn. 

Việc hoàn thành thành công bước này có thể mất đến hai tuần đối với một số con mèo hoặc ít nhất là bốn ngày 
với những con khác. Trong mọi trường hợp, không tiếp tục cho đến khi từng con mèo được thả lỏng. 

BƯỚC 3: Sử dụng nguồn cấp dữ liệu gần 
Sau khi hoàn thành thành công bước ba, hãy đặt từng món ăn của mèo vào các mặt tương ứng của phòng dành 
cho mèo mới. Một lần nữa, hãy cho mèo ăn từng bữa nhất định, đồng thời, ở mỗi bên cửa của chúng. Bạn 
không cần phải thêm vải thơm bên dưới đĩa nữa. Lặp lại quy trình này cho đến khi CẢ HAI con mèo hoạt 
động bình thường, không ngại ăn, không rít, gầm gừ, khạc nhổ, ... thì chuyển sang Bước thứ tư. 

Bạn cũng có thể giúp ích cho quá trình này bằng cách chơi hàng ngày với mỗi con mèo dưới cửa bằng đồ chơi 
thể dục nhịp điệu cho mèo (một con nhện nhìn bằng pom-pom cao su trên dây). Trong quá trình chơi, chúng sẽ 
đưa bàn chân của mình ra mở cửa cho đối phương nhìn và ngửi. Điều này cũng có thể giúp thu hút họ chơi cửa 
dưới với nhau. 

BƯỚC 4: Chơi trò chơi chuyển đổi 
Nếu bạn đang bắt đầu bước này, hãy kiểm tra để đảm bảo rằng bạn đã nuôi mèo mới ít nhất mười ngày. Nếu chưa 
được ít nhất mười ngày, hãy tiếp tục Bước 3 cho đến lúc đó. Một lần nữa, điều này là vì lo ngại về khả năng lây 
lan bệnh tật. Nếu đã hơn mười ngày mà bạn vẫn chưa đến bước này, đừng lo lắng! Hãy đi theo tốc độ của mèo. 
Mèo sẽ bảo bạn chuyển sang bước tiếp theo bằng cách cư xử thoải mái và bình thường. Bước này đưa mùi hương 
của mèo mới vào lãnh thổ của mèo hiện tại của bạn nhưng không có sự đối đầu thực tế về thể chất. 
Đây là bước quan trọng nên bạn đừng bỏ qua nhé! 

Nhốt mèo cũ của bạn trong một căn phòng thoải mái với hộp vệ sinh và một số thức ăn yêu thích của nó. Hãy 
để mèo mới ra ngoài khám phá bằng cách chỉ mở cửa phòng của nó. Đừng mang nó ra ngoài; vì chúng tôi 
muốn nó tự học đường đến và đi từ phòng của mình trên bốn bước chân của mình. Hãy để nó đi lang thang 
trong vài giờ dưới sự giám sát. Chơi với nó và khuyến khích nó thư giãn. 

Tiếp theo, đưa chúng vào phòng và thả mèo “cũ” của bạn ra ngoài. Con mèo hiện có của bạn có thể đi lại trong 
nhà, đánh hơi, rít lên hoặc gầm gừ, vì giờ đây nó chắc chắn có thể ngửi thấy mùi “kẻ xâm nhập” đó trong tất cả 
các phần của ngôi nhà. Được thôi. Để nó đi lại và tỏ ra cục cằn. Chỉ cần phớt lờ nó hoặc cố gắng để nó chơi với 
bạn để giúp nó thư giã. 

Lặp lại trò chơi chuyển đổi hàng ngày cho đến khi CẢ HAI con mèo hoạt động bình thường và được thư giãn. 

BƯỚC 4: Tiếp xúc hạn chế 
Sau khi hoàn thành Bước 4 thành công, hãy bắt đầu bước tiếp theo này bằng cách đưa chú mèo mới của chúng 
ta trở lại phòng an toàn. Quá trình này sẽ cho phép các con mèo nhìn thấy nhau nhưng không tiếp xúc thân thể. 
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Hoặc: Xếp hai cổng có độ căng cao 36”(cổng bé) ở ngưỡng cửa của mèo mới, nhưng còn lại khoảng hai inch ở 
phía dưới cùng. (Đủ để cho một cái chân nhưng không phải cái đầu.) Cổng có sẵn tại các cửa hàng thú cưng, cửa 
hàng dành cho trẻ em hoặc cửa hàng bách hóa. Hoặc thử mượn một số từ bạn bè của bạn. 

HOẶC: Dùng hai tấm cửa nhựa cứng, bịt kín cửa phòng với các chốt chặn mỗi bên với khe cửa chỉ mở được hai ba 
phân. Đảm bảo rằng không con mèo nào có thể chui đầu qua khe hở. Kiểm tra để đảm bảo rằng cửa được chắc chắn 
và sẽ không đột ngột mở ra hoặc đóng sầm lại nếu xác mèo đập mạnh vào cửa. Họ sẽ có thể dùng bàn chân đập vào 
nhau và điều tra mà không cần tiếp xúc toàn bộ cơ thể. Một lần nữa, hãy khuyến khích mèo chơi qua phần mở đầu. 

Tiếp tục nghi thức cho ăn từ Bước 4 ở trên nhưng với mỗi con mèo vẫn đứng về phía tương ứng của cửa bé hoặc 
cửa bị kẹt. Khi bạn không có nhà hoặc không thể giám sát ít nhất là ở ngoại vi, hãy đóng cửa lại. Tiếng rít, gầm gừ, 
tư thế phải ở mức gần như không trước khi bạn tiếp tục sang Bước thứ sáu. 

BƯỚC 6: Hãy để chúng gặp nhau một cách tình cờ 
Sau khi hoàn thành thành công TẤT CẢ các bước trên, bây giờ bạn đang ở trong tình trạng tuyệt vời để chỉ cần 
thả những con mèo tình cờ tìm thấy nhau trong nhà. 

Trước tiên, hãy bắt đầu bằng cách tập thể dục độ nặng cho MỖI con mèo riêng biệt, đặc biệt nếu một con còn nhỏ 
và rất ham chơi. Nếu một con vật muốn chơi xấu đến mức quấy rối con mèo kia, chúng có thể trở thành kẻ thù khá 
nhanh. 

Tiếp theo, chuẩn bị sẵn sàng từng món ăn cho mèo với thứ gì đó thật ngon, chẳng hạn như một ít cá ngừ hoặc một 
muỗng canh thức ăn ướt. Ngay trước khi đến giờ cho ăn, hãy mở cửa cho mèo mới hoặc tháo các cổng con xếp 
chồng lên nhau. Để lũ mèo tình cờ tìm thấy nhau rồi cho chúng ăn một bữa, thế là chúng đang ăn cách nhau 
khoảng một bước chân. 

Tiếp theo, hãy lấy ra một món đồ chơi cho mèo và chơi với những con mèo cùng nhau. Toàn bộ quá trình của 
Bước 6 được thiết kế để liên kết một điều gì đó thực sự dễ chịu với việc có con mèo khác bên cạnh. 

Một số con mèo có thể trốn; có thể có một số tiếng rít ban đầu hoặc tiếng gầm gừ. Được thôi. Hãy để chúng giải 
quyết miễn là không ai phát động một cuộc tấn công vật lý toàn diện vào đối phương. Tiếp tục cố gắng cho chúng 
ăn gần hơn cũng như chơi các trò chơi yêu thích của chúng với nhau. 

NHẬN XÉT CUỐI CÙNG: 
ĐỪNG ĐỂ MỘT CON MÈO TRỞ THÀNH KẺ BẮT NẠT. Nếu một con mèo luôn tỏ ra là kẻ gây hấn, hãy giám sát 
mọi hành động tương tác của mèo. Hãy sẵn sàng với một bình phun nước được đặt trên một dòng nước thẳng để phá 
vỡ bất kỳ cuộc giao tranh nào. Chỉ cần đảm bảo đó là quấy rối chứ không phải chơi! Đừng để mèo ở cùng nhau mà 
không có người giám sát nếu bạn đang gặp vấn đề về kẻ bắt nạt này. Đưa kẻ bắt nạt vào nơi giam giữ khi bạn không 
thể theo dõi chúng. 

CỐ GẮNG XỬ LÝ KẺ GÂY HẤN trước khi chúng được phép tương tác, điều này thường mang lại “lợi thế” và làm 
cho kẻ xâm lược dễ chịu hơn. Nếu con mèo nào không đồng ý cũng có thể đeo dây nịt kéo dây xích dài sáu feet dưới 
sự giám sát. Dây nịt là để bạn có thể nhanh chóng loại bỏ nó hình thành tình hình một lần nữa, hãy cố gắng kết hợp 
điều gì đó tích cực với việc có con mèo khác ở bên cạnh, chẳng hạn như đồ ăn vặt hoặc chơi đùa. 

Nếu bạn chưa tuân thủ cẩn thận các hướng dẫn ở trên, hãy quay lại từ đầu và bắt đầu lại. Hãy cảnh báo 
rằng phần làm quen có thể mất đến ba lần thời gian lặp lại trong phần thứ hai vì bạn phải quay lại và cố gắng sửa 
chữa “ấn tượng ban đầu tồi tệ” đó. 
Để đưa bất kỳ con vật mới nào vào nhà bạn cần rất nhiều thời gian và sự kiên nhẫn. Mọi việc có thể diễn ra suôn sẻ 
nếu bạn dành thời gian và làm theo các bước ở trên. Nhưng đừng mong đợi mọi thứ trở nên hoàn hảo trong một 
sớm một chiều hoặc cố gắng gấp rút mọi thứ vì bạn có thể gặp phải những kẻ thù không đội trời chung thay vì 
những người bạn thân nhất!  
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Sống cùng chó mèo 
 

Chó và mèo có thể học cách hòa thuận với nhau trong cùng một gia đình. Chúng có thể không bao giờ thích 
nhau, nhưng chúng có thể học cách bao dung lẫn nhau. Việc làm quen chó con với mèo con sẽ dễ dàng hơn vì 
chúng còn nhỏ và chưa có trải nghiệm tồi tệ với các loài khác. Nhưng ngay cả những chú chó và mèo lớn tuổi 
cũng có thể học cách sống với nhau bằng một vài quy tắc đơn giản. 

 
1. KHÔNG BAO GIỜ CHO PHÉP CHÓ HOẶC CHÓ CON CỦA BẠN ĐẾN GẦN MÈO CỦA BẠN. 
Bạn có thể nghĩ rằng con chó của bạn chỉ muốn làm bạn, nhưng con mèo của bạn sẽ cho phép đánh hơi rất 
nhiều trước khi nó quyết định nói với con chó của bạn "lùi lại!" Chó thích đuổi theo những sinh vật nhỏ. Đó là 
một phần trong bản năng săn mồi của chúng, vì vậy không phải là chó của bạn đang xấu mà nó đang làm theo 
bản năng của mình. Giữ chó của bạn ở yên bất cứ khi nào mèo của bạn ở trong phòng. Bằng cách đó, con chó 
được kiểm soát trong khi con mèo có thể đạt được sự tự tin xung quanh mình. 
Nếu bạn không có khả năng kiểm soát bằng lời nói đối với con chó của mình, nghĩa là bạn không thể ngăn nó 
theo dõi khi bạn nói “KHÔNG” hoặc “TẮT”, thì hãy xích nó trong nhà cho đến khi bạn có thể học cách nói 
bằng lời để kiểm soát nó. Chỉ cần để con chó của bạn kéo một sợi dây xích dài 6 đến 10 foot quanh ngôi nhà 
phía sau nó để bạn có thể ngăn nó dễ dàng. Khen ngợi con chó của bạn ngay khi nó ngừng đuổi theo con mèo 
của bạn. 

 
Nếu bạn không thể xử lý hành vi của chó, một lớp huấn luyện chất lượng tốt có thể giúp bạn kiểm soát lại con 
chó để mèo cũng có thể vui vẻ ở nhà! 

 
Không cho phép con chó của bạn đuổi theo bất kỳ động vật nhỏ nào. Điều đó sẽ chỉ làm ảnh hưởng đến việc 
huấn luyện chó của bạn để mèo của bạn được yên. 

 
2. CHO PHÉP CON MÈO CỦA BẠN ĐẾN GẦN CON CHÓ CỦA BẠN. 
Bằng mọi cách, hãy cho phép con mèo đi lại và dò xét chú chó của bạn nhưng hãy quan sát cẩn thận để chó 
không đuổi theo mèo. Bằng cách cho phép điều này xảy ra, con mèo sẽ có được niềm tin ở bạn và con chó của 
bạn rằng sẽ không có điều gì tồi tệ xảy ra với nó. Con mèo sẽ bắt đầu nhận ra rằng việc ở chung nhà với một 
con chó (không được phép đến gần nó) không quá tệ chút nào! 

 
3. CHO PHÉP MÈO CỦA BẠN ẨN NÁU NẾU NÓ MUỐN. 
Đừng ép buộc một cuộc gặp gỡ giữa hai con vật. Cho phép mèo tự điều tra con chó; chỉ cần đảm bảo rằng con 
chó không được phép đuổi theo mèo bất cứ lúc nào. Cho chó một căn phòng yên tĩnh kèm thức ăn để trốn 
ngoài tầm với của chó. Có thể mất từ 8 đến 10 tuần trước khi mèo của bạn thích nghi với việc ở chung nhà với 
chó của bạn. 

 
4. NHỐT CHÓ VÀ MÈO CÁCH LY KHI BẠN KHÔNG CÓ NHÀ. 
Cho đến khi bạn cảm thấy rằng con chó của bạn sẽ không khủng bố mèo của bạn bất cứ lúc nào, đừng để chúng 
một mình. Đặt mèo vào phòng đóng kín cửa (đảm bảo mèo có hộp vệ sinh cũng như một số đồ chơi và nước) 
hoặc nhốt chó (chẳng hạn như một cái cũi đặt trong nhà của bạn). 

 
5. THƯỞNG CHO BẤT KỲ TƯƠNG TÁC TÍCH CỰC NÀO GIỮA HAI THÚ CƯNG. 
Mỗi khi chó để mèo đến gần mình hoặc để mèo đi ngang qua mình mà không đuổi theo, hãy khen ngợi, tán 
dương, khen ngợi chẳng hạn như nói với giọng vui vẻ, “Tốt lắm chó! Mày là một cậu bé tốt bụng!” 

 

6. CHO CON CHÓ CỦA BẠN MỘT LỐI THOÁT CHO HÀNH VI RƯỢT ĐUỔI CỦA NÓ. 
Dạy con chó của bạn đuổi theo một quả bóng, đĩa ném đĩa, bóng dây buộc hoặc đồ chơi có tiếng kêu, thay 
vì con mèo của bạn. Tập thể dục thường xuyên cũng có thể giúp chó bình tĩnh khi ở gần mèo. 
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NGÔN NGỮ CỦA MÈO 
 

 
Thích thú         Thân thiện         Quan tâm         Thư giãn 

 
Tin tưởng       Thân thiện, thư giãn     Hài lòng       Xung đột, thận trọng 

 
Vui vẻ            Thích thú         “Đây là của tôi”          Lo âu 

 
Tấn công             Lo lắng          Sợ hãi            Đe dọa 

 
Kinh hãi         Cực kỳ kinh hãi         Cáu gắt         Chán ghét 
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CÁC BƯỚC TIẾP THEO  
 
 
Các mặt hàng bắt buộc 
   Nhà cung cấp dịch vụ bảo mật 

 
1. Nhận các nguồn cung cấp cơ bản 
   Thức ăn (Hill’s Science Diet Dry and Wet Food) 
   Hộp nhỏ 
   Thùng rác 
   Xẻng xúc 

Nguồn cung cấp bổ sung 
   Bát 
   Đồ chơi 
   Cây mèo 
   Đào tạo 
   Giường  
   Dụng cụ chải lông 
   Vòng cổ 
   Thẻ ID 

2. Hoàn thành đăng ký vi mạch 
Chúng tôi đã bắt đầu đăng ký vi mạch cho vật nuôi 
mới của bạn trong cơ sở dữ liệu Home Again. 
Đăng nhập vào trang web để hoàn tất đăng ký tại 
www.homeagain.com. 
3. Đặt lịch với bác sĩ thú y 
Mặc dù vật nuôi được nhận nuôi từ HSSV đã được 
đội ngũ y tế của chúng tôi tiêm phòng và kiểm tra, 
bạn vẫn nên để bác sĩ thú y gia đình kiểm tra vật 
nuôi của mình trong vòng 1-2 tuần sau khi mang 
chúng về nhà. Bác sĩ thú y có thể giúp bạn xem lại 
tiền sử bệnh tật của thú cưng mới và thiết lập lịch 
tiêm vắc xin cho các phương pháp điều trị trong 
tương lai, bao gồm phòng ngừa bọ chét hàng tháng 
và các phương pháp điều trị tẩy giun trong tương 
lai. 
4. Ăn uống 

Trong thời gian chúng tôi chăm sóc, mèo của bạn đã 
được ăn thức ăn khô và thức ăn ướt đóng hộp của 
Hill’s Science Diet. Bạn có thể sử dụng các hướng 
dẫn cho ăn ở mặt sau của bao bì hoặc nói chuyện 
với bác sĩ thú y của bạn để xác định lượng phù hợp. 
Bác sĩ thú y đã chọn của bạn cũng có thể đóng vai 
trò là một nguồn cung cấp lời khuyên về chế độ ăn 
uống nào là tốt nhất cho thú cưng mới của bạn. 
Mẹo: Nếu bạn quyết định thay đổi thức ăn, hãy từ 
từ tích hợp thức ăn mới thay vì tất cả cùng một lúc. 

NGUỒN 

 
Phòng khám Tiêm chủng Chi phí thấp 
Chúng tôi cung cấp các dịch vụ tiêm chủng, tẩy 
giun, và tỉa lông tại Trung tâm Y tế của chúng tôi. 
Xem thời gian, vị trí và thông tin liên hệ tại 
www.hssv.org/what-we-do/medical-services 

 
 

Tài nguyên về Hành vi Động vật 
Tại Hiệp hội Nhân đạo Silicon Valley (HSSV), 
chúng tôi cung cấp nhiều lớp đào tạo, hội thảo cho 
bạn và thú cưng của bạn. Nếu bạn đang phải đối 
mặt với những thách thức lớn (ví dụ: hung hăng, 
thói quen đổ rác không phù hợp), bạn và thú cưng 
của bạn có thể được hưởng lợi từ việc đào tạo 
riêng hoặc tư vấn về cách cư xử. Tìm làm quen và 
tài nguyên tại www.hssv.org/behaviorhelp 

 
 
 

Trả lại và từ bỏ 

Nếu bạn cần trả lại vật nuôi vì bất kỳ lý do gì, vui 
lòng liên hệ với bộ phận tiếp nhận của chúng tôi 
tại 408.262.2133 x110. Việc trả lại chỉ được thực 
hiện theo hẹn. Phí nhận nuôi không được hoàn lại 
và sau 90 ngày, phí từ bỏ quyền nuôi sẽ được áp 
dụng. 

 
 
 

Tên vật nuôi:  
 
Cân nặng vật nuôi:  
 
 

Hướng dẫn đặc 
biệt: 

http://www.homeagain.com/
http://www.hssv.org/what-we-do/medical-services
http://www.hssv.org/behaviorhelp

