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NHẬN NUÔI  
GỒM NHỮNG GÌ 

  
 

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 DA2PP 

Bệnh dại Bordatella H3N2 / 
H3N8 

* Khi chúng tôi chăm sóc 

Tránh thai & 
vô tính 

Chó và chó 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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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  

Ngày tránh thai/vô tính: Lần tắm đầu tiên: Sinh nhật: 
 

Hồ sơ y tế đầy đủ của vật nuôi của bạn bao gồm các loại vắc xin và phương pháp điều trị trước đây sẽ được 
gửi qua email cho bạn tại thời điểm nhận nuôi. Vui lòng mang theo bản này khi đến gặp bác sĩ thú y. 

Không thể tìm thấy hồ sơ của bạn? Kiểm tra mục spam để tìm dòng chủ đề: Hồ sơ thú cưng mới của bạn. 

Điều trị hoặc 
Vắc xin 

 
Mức độ thường xuyên 

 
Tác dụng gì 

 
Ngày đến 
hạn* 

 
Ponazuril 

 
Dùng cho chó con và lặp lại một 
lần trong hai tuần. 

 
Có thể có hiệu quả chống lại Coccidia. 

 

 
Panacur/ 
Fenbendazole 

 
Bắt đầu cho chó con uống, được cung 
cấp hàng ngày trong năm ngày. 

 
Thuốc tẩy giun phổ rộng, cũng có 
thể có hiệu quả chống lại Giardia. 

 

 
Điều trị bọ 
chét* 

Mỗi tháng một lần, cùng một ngày mỗi 
tháng. 

 
NexGard Frontline Khác* 

Hiệu quả chống lại bọ chét và bọ ve. 
* Một số phương pháp điều trị cũng 
bảo vệ khỏi ve tai và giun tim 

 

 
 

DA2PP 

 
Bắt đầu từ 4 tuần tuổi và lặp lại sau 
mỗi 2 đến 4 tuần cho đến khi được 4 
tháng tuổi, sau đó lặp lại sau 1 năm. 

Hiệu quả chống lại distemper, 
adenovirus-2, para-influenza và 
parvovirus. 
KHÔNG DẮT CHÓ CON ĐI DẠO Ở NHỮNG 
NƠI CÔNG CỘNG CHO ĐẾN KHI CHÚNG 

ĐÃ TIÊM XONG VẮC XIN PARVO. 

 

 
Bệnh dại 

Được áp dụng lúc 3 tháng 
tuổi, sau đó tăng cường trong 
1 năm. 

Hiệu quả chống lại bệnh dại ở mèo 
hoặc chó. 

 

 
Bordatella 

 
Được áp dụng từ sáu đến tám tuần 
tuổi, sau đó hàng năm. 

Hiệu quả chống lại bordatella, liên 
quan đến bệnh đường hô hấp ở chó, 
hay còn gọi là ho cũi chó. 

 

 
 

H3N2/H3N8 

Được tiêm từ bảy đến tám tuần tuổi, để 
bảo vệ chống lại bệnh cúm ở chó. 
Yêu cầu tăng cường trong 2-4 tuần, sau đó 
hàng năm. 

 
Hiệu quả chống lại vi rút cúm Canine 

 

*Tất cả các loại vắc xin hoặc phương pháp điều trị sau thời hạn nhận nuôi sẽ do người nhận nuôi chi trả. Vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ thú y 
của bạn về ngày đến hạn để tiêm vắc xin và phương pháp điều trị, đồng thời đưa thú cưng của bạn lên lịch tiêm vắc xin phù hợp với chúng 

Chi phí y tế trung bình cho một vật nuôi là từ 500$ đến 1000$ một năm. Sau khi việc nhận nuôi được xử lý, tất cả các chi 
phí y tế trong tương lai sẽ do người nhận nuôi chi trả. Để tìm hiểu thêm về các bệnh và bệnh thường gặp ở chó, hãy nói 

chuyện với bác sĩ thú y của bạn. 

Merial sản xuất Nexgard và Frontline cung cấp thuốc ngăn ngừa bọ 
chét cho động vật tại mái ấm của chúng tôi và chuyển số tiền tiết 
kiệm được cho những người nhận nuôi. Bạn có muốn nhận phiếu 

giảm giá và giảm giá cho NexGard hoặc Frontline Gold 
CÓ KHÔNG   
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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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Tuổi vật nuôi:  

Cân nặng vật nuôi: 

Hướng dẫn đặc biệt: 

 CÁC BƯỚC TIẾP THEO  
 
Các mặt hàng bắt buộc 
     Collar or Harness 
     Leash 
1. P Nhận các nguồn cung cấp cơ bản 

Thức ăn (Thức ăn khô của Hill’s Science Diet) 
     Thẻ ID Giảm giá 50% tại thời điểm nhận nuôi) 

 
Nguồn cung cấp bổ sung 
     Dây nịt 
     Bát 
     Đồ chơi 
     Thực phẩm khô của Hills Science Diet 
     Phương pháp đào tạo 
     Túi đựng phân 
     Xịt Enzyme 
     Giường 
     Thùng / Bút tập / Cổng 
     Dép / Bàn chải đánh răng / Bàn chải 

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 
` Toàn bộ cửa hàng thú cưng 
Mua bất kỳ vật dụng cần thiết nào tại Cửa hàng Thú 
cưng (Whole Pet Store) của chúng tôi khi đón thú 
cưng của bạn. Các mặt hàng chọn lọc có thể được 
mua trước thời hạn và sẵn sàng tại thời điểm nhận 
hàng. Tất cả số tiền thu được từ các vật phẩm mua tại 
Whole Pet Store của chúng tôi sẽ được dùng để ủng 
hộ các chương trình động vật tại đây của HSSV. 

 
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 

 
Các lớp đào tạo 
Việc bạn nhận nuôi bao gồm khoản giảm giá 25$ cho 
Người nhận nuôi đối với bất kỳ lớp đào tạo nào kéo 
dài 6 buổi của chúng tôi tại của Hiệp hội Nhân đạo 
Silicon Valley. Bạn có thể tìm thấy các lớp học có sẵn 
bằng cách truy cập vào https://www.hssv. 
org/services/dog-services/training/. Để đăng ký lớp 
học bằng cách sử dụng chương trình đào tạo giảm giá 
của bạn, vui lòng nhập mã khuyến mãi 
PROMOHSSV khi đăng ký lớp học của bạn. 

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. 
 
 
 

 

 

http://www.homeagain.com/
http://www.hssv.org/what-we-do/medical-services
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Chúc mừng bạn đã nhận nuôi cún cưng! 
Giải quyết 
Hành vi được nhìn thấy trong môi trường mái ấm có thể thay đổi khi chó chuyển đến ở trong nhà, trở nên tốt hơn 
hoặc khó khăn hơn. Sự nhất quán và kiên nhẫn sẽ giúp bạn và chú chó của bạn phát triển một mối quan hệ bền chặt 
ngay từ đầu. Bạn có thể đã mất nhiều thời gian để quyết định và sẵn sàng đưa một thành viên mới của gia đình chó 
về nhà nhưng chú chó mới của bạn không biết chuyện gì đang xảy ra. Sẽ có một khoảng thời gian điều chỉnh cho 
cả bạn và chó. 

 
 
 
 
 
 
 

3 ngày 
Chú chó mới của bạn đang cố 
gắng tìm ngôi nhà và gia đình 

mới của chúng. 

3 tuần 
Chúng đã nhận ra rằng chúng 

sẽ sống với bạn và bắt đầu 
một thói quen. 

3 tháng 
Chú chó đã trở thành một phần 

của gia đình. 
Chào mừng bạn về nhà! 

 
Một số chú chó trở về nhà từ mái ấm và ổn định với một số vấn đề. Đừng hoảng sợ nếu chú chó mới của bạn cư xử 
theo cách kém mong muốn. Theo thời gian, hầu hết những con chó đều ổn định và trở thành những người bạn đồng 
hành tuyệt vời. Những gì xảy ra trong vài ngày đầu hoặc thậm chí vài tuần không nhất thiết cho thấy cuộc sống lâu 
dài của chó sẽ như thế nào. Cách bạn xử lý nó chắc chắn có thể ảnh hưởng đến kết quả. Bằng cách nhận biết và 
chuyển hướng mọi hành vi không mong muốn ngay từ đầu, bạn có thể giúp chú chó mới của mình trở thành 
một người bạn đồng hành tuyệt vời. 
Thiết lập để thành công 
Hầu hết những thách thức bạn có thể gặp phải với chó mới của mình có thể được ngăn chặn bằng cách thiết lập 
chúng để thành công ngay từ đầu. Thói quen hình thành nhanh chóng trong một ngôi nhà mới, vì vậy hãy giúp chó 
của bạn bắt đầu học hành vi tốt ngay lập tức. 
Quyết định và thiết lập một khu vực an toàn cho thành viên mới của bạn khi bạn không thể giám sát. Điều quan 
trọng cần nhận ra là cho chó tự do quá sớm có thể khiến chúng mắc sai lầm (chẳng hạn như gđi bậy ngồi bô ở nơi 
không mong muốn trong nhà hoặc nhai nhầm thứ). Những chú cún cần học cách đưa ra lựa chọn tốt về nơi 
chúng ta muốn chúng đi và những gì có thể nhai. Bằng cách cho chó của bạn một nơi an toàn, hạn chế khi chúng 
không bị giám sát, chúng sẽ có thể chuyển đổi dần dần và thành công. 
Sử dụng một khu vực an toàn cũng giúp chúng không gặp rắc rối theo những cách khác, chẳng hạn như nhai các vật 
dụng không phù hợp. Giữ đồ chơi nhai trong khu vực an toàn của chó và giám sát chúng khi ra ngoài. Bằng cách 
ngăn ngừa những thói quen xấu sớm, bạn có thể giúp chó cưng trở thành một người bạn đồng hành tốt có thể tự do 
chạy nhảy trong nhà. 
Biến khu vực an toàn thành nơi chó của bạn lấy bữa ăn và đồ chơi yêu thích của chúng. Lý tưởng nhất là khu vực 
này sẽ nằm trong cùng một phần của ngôi nhà mà các bạn dành thời gian cho nhau. 

Một khu vực an toàn có thể là: 
• Thùng 
• Phòng cho chó 
• Bút tập 
• Khu vực có cổng nhỏ ở các ô cửa (ví dụ: nhà bếp) 
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Bắt đầu thói quen huấn luyện tại nhà ngay lập tức. Mọi người cho rằng an toàn nhất là không huấn luyện chó tại 
nhà. Nhưng dù đã được huấn luyện tại nhà trước đó thì thời gian ở một mái ấm hoặc đơn giản là ở một môi 
trường mới có thể khiến chúng không hiểu khi nào và đi đâu bây giờ. 

Khi bạn ở nhà, hãy dắt chó cưng của bạn ra ngoài mỗi giờ ra khu vực ngoài trời, nơi bạn muốn chúng ngồi bô. 
Thưởng những món ngon khi chúng đi vệ sinh đúng chỗ! Sau đó, chúng có thể có một khoảng thời gian ngắn ra 
khỏi không gian an toàn để chơi với bạn. Chó trưởng thành và chó con lớn hơn có thể đi lâu hơn giữa các lần ngồi bô 
nhưng không thể bắt đầu quá nhiều lần đi chơi bên ngoài. Những chú chó trưởng thành thường sẽ huấn luyện tại nhà 
nhanh hơn và dễ dàng hơn những chú chó con vì những chú chó con của chúng đã trưởng thành và chúng có thể “cầm 
cự” lâu hơn. Khi bạn ở nhà, hãy dắt chó cưng của bạn ra ngoài mỗi giờ ra khu vực ngoài trời, nơi bạn muốn chúng 
ngồi bô. 

 
Để chó tự tập một mình: 
Mặc dù dành thời gian cho chó của bạn là quan trọng, nhưng đôi khi cũng nên để chúng quen với việc ở một mình. 
Lúc đầu, đừng lo lắng quá nếu chó của bạn có vẻ lo lắng khi bị bỏ lại một mình. Rên rỉ, sủa và khóc lúc đầu có 
thể là một phần bình thường của quá trình chuyển đổi đối với những vật nuôi không quen dành thời gian cho bản 
thân. Điều này bao gồm cả chó con! Để chó cưng của bạn với nhiều món ăn và đồ chơi yêu thích của chúng và bắt 
đầu với thời gian ngắn ở một mình. Chó của bạn sẽ nhanh chóng biết rằng bạn luôn trở lại! 
Tất cả các chú chó, đặc biệt là chó con phải được đào tạo ở một mình, bao gồm: 

• Ở một mình trong khoảng thời gian ngắn 
• Tập thể dục nhiều trước khi ở một mình 
• Bỏ qua mọi tiếng kêu (thút thít, rên rỉ, sủa, ...) 
• Không nói chuyện hoặc gây sự chú ý cho đến khi có ít nhất một khoảnh khắc yên tĩnh ngắn ngủi. Nếu không, chó 

con sẽ nhanh chóng biết rằng nếu chúng gây ra tiếng ồn, bạn sẽ đến giải cứu! 

Ngày và tuần đầu tiên 
Dành thời gian giới thiệu chú chó mới của bạn với bạn bè, địa điểm mới và trải nghiệm mới trong ít nhất vài ngày đầu 
tiên. Thời gian bao lâu tùy thuộc vào tính cách của chó. Hãy nhớ rằng chỉ có hành động chuyển đến nhà mới là căng 
thẳng đối với hầu hết các con chó - chưa kể đến những căng thẳng mà chúng có thể đã trải qua trước khi đến nhà của 
bạn. Hãy cho chúng thời gian và không gian để hòa nhập và gắn bó với bạn trước khi chúng tiếp xúc với thế giới. 
Cho chúng chơi và tập thể dục trong sân của bạn và đưa chúng đi dạo trong khu vực yên tĩnh trong vài ngày đầu. Nếu 
con chó của bạn có những hành vi nhút nhát, hãy đặc biệt cẩn thận xung quanh cửa ra vào và cổng. Một con 
chó nhút nhát có thể trốn thoát và sau đó rất khó bắt lại. Cân nhắc đặt bút cũ xung quanh cửa nhà bạn để dự phòng. 

• Vui lòng không tổ chức tiệc chào đón tại nhà! 
• Cho con chó mới của bạn nhiều thời gian để thích nghi; vài tuần chứ không phải vài ngày 
• Luôn giữ chúng trên dây xích trong môi trường mở 
• Giám sát khi chó ở trong sân 
• Sử dụng khu vực an toàn của bạn để ngăn chặn các thói quen xấu hình thành 

 
Nếu chó của bạn là một chú chó đầy năng lượng: 

Một con chó mệt mỏi là một con chó hạnh phúc 
Chú chó mới của bạn sẽ là một người bạn đồng hành vui vẻ và thoải mái nếu chúng được vận động nhiều, cho cả 
cơ thể và tinh thần. Chó cần nhiều bài tập thể dục nhịp điệu (chạy xung quanh) và có cơ hội sử dụng trí não của 
chúng. Đi chơi ở sân sau của bạn không được tính là tập thể dục! Sau khi chú chó của bạn đã có một buổi tập 
luyện tốt, hãy đưa chúng vào khu vực an toàn với đồ chơi nhồi thức ăn hoặc đồ chơi nhai để thư giãn một lúc. 
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Dưới đây là gợi ý về các cách tập thể dục cho chó của bạn. 
 

Ví dụ về tập thể dục: 
• Đi bộ, đi bộ đường dài hoặc chạy 
• Chơi với những con chó khác 
• Tìm đồ 

• Tập nhanh hoặc các lớp thể thao dành cho chó khác (cũng là bài tập tốt cho tinh thần!) 
Ví dụ về bài tập tinh thần: 

• Huấn luyện (sự vâng lời hoặc thủ thuật cơ bản) 
• Đồ chơi pha chế thức ăn (Kongs, Buster Cubes, v.v.) 
• Các lớp học về mũi 
• Trốn tìm (để chó săn tìm đồ ăn vặt, đồ chơi hoặc các thành viên trong gia đình được giấu kín) 

Khi chơi với chú chó, hãy bắt đầu với những trò chơi tập trung vào hành vi bình tĩnh, có thái độ tốt, như bắt 
lấy, thay vì những trò chơi mang tính kích thích cao như kéo co hoặc đấu vật. Kéo co có thể mang lại nhiều 
niềm vui nhưng có thể trở nên quá phấn khích quá nhanh dẫn đến việc chó đưa ra những quyết định sai lầm, 
chẳng hạn như cắn. Chờ cho đến khi bạn biết con chó của bạn hiểu khi nào nên ngừng chơi và có thể thư giãn. 

 
Nếu con chó của bạn biểu hiện các hành vi nhút nhát 
Giữ cho chó có trạng thái tích cực 
Giúp chú chó nhút nhát của bạn cảm thấy an toàn và chắc chắn bằng cách giảm thiểu các tình huống “đáng sợ” 
như bắt đầu đi đến những người bán hàng rong và đi qua những con phố đông đúc. Tập trung vào các hoạt 
động vui vẻ như chơi, đi dạo hoặc đi chơi yên tĩnh - để chó nói với bạn những gì chúng thấy “vui”. Cho chó 
nghỉ ngơi nhiều để thư giãn bằng cách đưa chúng vào nơi an toàn. Thử cho chó ăn bằng tay để phát triển tình 
cảm giữa hai bạn. Nếu chó của bạn có dấu hiệu sợ hãi điều gì đó, hãy làm theo các bước sau: 

1. Cho không gian: Khuyến khích chó di chuyển ra xa; yêu cầu mọi người lùi lại 
2. Nói chuyện vui vẻ: Sử dụng giọng nói nhẹ nhàng, cao để cho chó biết rằng mọi thứ đều ổn 
3. Làm cho nó trở nên tuyệt vời: cung cấp các món ăn đặc biệt để giúp chó xây dựng một liên kết tích 

cực; Những người khác cũng có thể ném đồ ăn vặt nhưng nên tránh cố gắng đưa trực tiếp vì điều này có 
thể khiến con chó lo lắng hơn. 

4. Làm chậm: Cho chó nhiều thời gian để làm quen với người hoặc địa điểm mới; Con chó có thể thiết 
lập tốc độ! 

5. Một-một: Giới thiệu những người mới tại một thời điểm; cố gắng giới thiệu ở một khu vực yên tĩnh, 
quen thuộc để con chó chỉ cảm thấy thoải mái với một điều mới tại một thời điểm. 

6. Làm lại: Con chó của bạn có thể cần được làm quen với cùng một người vài lần trước khi chúng cảm 
thấy hoàn toàn thoải mái; Đừng ngạc nhiên nếu con chó lại có vẻ sợ hãi khi gặp cùng một người ở một 
địa điểm mới (ví dụ: trong nhà và ngoài nhà). 

Chó con 
Làm quen với thế giới 
Chó con là những con bọt biển nhỏ khi nói về thế giới - điều gì tốt, điều gì đáng sợ và thế nào là thức ăn! Đây là 
thời điểm quan trọng nhất trong cuộc đời của chó để phát triển thành một người bạn đồng hành của chó tự tin và 
lịch sự. HSSV ủng hộ các hướng dẫn của Hiệp hội Thú y Hoa Kỳ về hành vi xã hội hóa chó con, đó là xã hội hóa 
chó con nên bắt đầu càng sớm càng tốt và chủ nhân không nên đợi đến khi chó con được tiêm phòng đầy đủ. Xã 
hội hóa thích hợp bao gồm việc tiếp xúc tích cực với càng nhiều người, địa điểm, những chú chó khác và những 
thứ mới càng tốt. Để ngăn ngừa bệnh tật, chủ nhân nên tận dụng các môi trường an toàn cho chó con như các lớp 
học và xã hội dành cho chó con do người huấn luyện điều hành.  
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Tài nguyên về Hành vi Động vật 

Tại Hiệp hội Nhân đạo Silicon Valley (HSSV), chúng tôi cung cấp nhiều lớp đào tạo,thảo luận và 
hội thảo cho bạn và thú cưng của bạn. Nếu phải đối mặt với những thách thức lớn hơn, bạn và thú 

cưng của bạn có thể được hưởng lợi từ việc đào tạo riêng hoặc tư vấn về hành vi. 
 

Tìm giới thiệu và tài nguyên tại: 

www.hssv.org/behaviorhelp 

Người chủ cũng nên tránh khu vực tập trung những con chó có tiền sử sức khỏe không rõ ràng, chẳng hạn như công 
viên dành cho chó công cộng. Những chú chó trưởng thành có lịch sử tiêm vắc-xin đã biết và hành vi thích hợp, 
chẳng hạn như bạn bè hoặc chó của thành viên trong gia đình, có thể là những người thầy tuyệt vời cho chó con. 
Miệng chó con 
Chó con sử dụng miệng để khám phá nhưng chúng cần học cách làm như vậy một cách nhẹ nhàng. Hướng dẫn chó 
con của bạn rằng niềm vui sẽ dừng lại khi miệng của chúng chạm vào da của bạn. Nhiều chú chó con phản ứng 
với tiếng kêu “Gâu” hoặc kêu chói tai. Làm theo điều này với "thời gian chờ" 20 giây để chơi hoặc tương tác. Sau đó, 
hãy cho chó con của bạn một cơ hội để thử lại. Cho chúng một món đồ chơi để nhai thay vì dùng tay của bạn. Những 
chú chuột con kiên trì có thể cần thời gian nghỉ lâu hơn và được dạy những điều cụ thể để làm thay vì nói, ví dụ như 
ngồi để chào. 
Khởi đầu "nhạy bén" 
Huấn luyện là một cách tuyệt vời để gắn bó với chó mới của bạn, học cách giao tiếp theo cách chúng hiểu và rèn 
luyện cách cư xử tốt ngay từ đầu. Các phương pháp huấn luyện tăng cường tích cực là lý tưởng để huấn luyện chó 
mới của bạn vì chúng dạy chó theo cách thúc đẩy mối quan hệ gắn bó với bạn và không tạo ra sự sợ hãi trong quá 
trình huấn luyện. 

Huấn luyện giúp bạn và chú chó của mình hình thành một ngôn ngữ chung, giúp các bạn gắn kết và sống hạnh phúc 
với nhau. 

 
Một nơi tuyệt vời để bắt đầu là thưởng cho chú chó của bạn vì đã nhìn bạn và chú ý đến bạn. Nếu có thể khiến chó 
chú ý, bạn có thể yêu cầu thực hiện các hành vi khác. Bạn cũng có thể kết hợp điều này với việc dạy tên của chúng 
cho chó của bạn. Nói tên con chó của bạn và ngay lập tức thưởng cho chúng một món ăn ngon. Rất nhanh sau đó 
chúng sẽ tìm đến bạn ngay khi bạn nói tên của chúng! 

HSSV cung cấp một loạt các lớp học củng cố đặc biệt để giúp bạn bắt đầu đúng hướng. Người huấn luyện cũng có 
thể trả lời các câu hỏi về các vấn đề cụ thể trong nhà và chó con sẽ được giao tiếp xã hội và thời gian chơi cũng như 
thời gian huấn luyện. HSSV cũng tổ chức các “xã hội dành cho chó con” tập trung vào việc chơi đùa của chó con và 
tiếp xúc với các đồ vật mới trong một môi trường an toàn, có sự giám sát của người huấn luyện. Người nhận nuôi sẽ 
được giảm giá! Hãy liên hệ chúng tôi tại dogtraining@hssv.org hoặc truy cập trang web www.hssv.org/training. 

 

 
 

Cần sự giúp đỡ? 
Liên hệ với một thành viên của Nhóm Hành vi của chúng tôi nếu có thắc mắc hoặc lo lắng về hành vi bất kỳ lúc nào 
sau khi nhận con 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. 

http://www.hssv.org/behaviorhelp
mailto:dogtraining@hssv.org
http://www.hssv.org/training
http://www.hssv.org/behaviorhelpline


13 
 

Huấn luyện vệ sinh cho chó hoặc chó con của bạn 

Huấn luyện vệ sinh là gì? Điều này có nghĩa là chó có thể ở trong nhà trong một khoảng thời gian hợp lý (khoảng 
tám giờ) mà không đi vệ sinh trong đó. Con chó của bạn chỉ cần “nhịn” cho đến khi bạn để nó ra ngoài. Nếu con 
chó của bạn khỏe mạnh và trưởng thành về thể chất (có nghĩa là nó ít nhất từ tám đến mười hai tháng tuổi) nhưng 
nó đi bậy nhiều hơn một lần trong mỗi tháng, thì chúng KHÔNG được huấn luyện. 

 
TÔI SẼ MẤT BAO LÂU ĐỂ NHỐT CON CHÓ CON CỦA TÔI? Để dạy con chó của bạn đi vệ sinh Ở ĐÂU 
chỉ mất vài tuần. Nhưng để chó lớn hoặc chó con thực sự THUẦN THỤC, đòi hỏi con chó phải đủ trưởng thành về 
thể chất cho đến thời điểm thích hợp, hoặc cho đến khi chúng có thể tự vận động để “đi vệ sinh bên ngoài”. Một 
con chó không thể được gọi là thuần thục cho đến khi nó được ít nhất từ tám đến mười hai tháng tuổi và không có 
bất kỳ lần đi bậy nào trong nhà trong ít nhất sáu tuần chạy. 

 
TÔI SẼ MẤT BAO LÂU ĐỂ HUẤN LUYỆN VỆ SINH CON CHÓ TRƯỞNG THÀNH CỦA TÔI? 
Nhiều người huấn luyện trong cũi con chó của họ vì lý do đơn giản rằng con chó không thể làm sai khi ở trong 
cũi của mình. Con chó của bạn không thể tọc mạch trên thảm, quấy rối người đưa thư, gặm đồ đạc, chui vào 
thùng rác hoặc nghicj con chuột của con bạn. Nó học cách thư giãn và đi ngủ khi bạn vắng nhà. Đối với một 
chú chó lớn tuổi có thói quen ngồi bô không tốt hoặc một chú chó chưa bao giờ dọn nhà, bạn có thể dành 
khoảng sáu đến tám tuần (theo một kế hoạch dọn nhà nghiêm ngặt), trước khi một khuôn mẫu hành vi mới 
được thiết lập. Nếu bạn có một con chó lớn tuổi bắt đầu phạm lỗi trong nhà khi nó vẫn khỏe mạnh trong nhiều 
năm trước đó, hoặc nó có vấn đề về thể chất khiến không thể ôm nó (vui lòng cho con chó của bạn kiểm tra với 
bác sĩ của bạn trước khi tiếp tục một chương trình đào tạo tại nhà nghiêm ngặt) hoặc nó không hoàn toàn hiểu 
rằng nó KHÔNG BAO GIỜ đi vệ sinh trong nhà. 

 
MỘT CON CHÓ CÓ THỂ "NHỊN VỆ SINH" TRONG BAO LÂU? Nó phụ thuộc vào chúng bao nhiêu 
tuổi! Đối với những chú chó non, một nguyên tắc chung cần nhớ là chó của bạn có thể duy trì việc ssi vệ sinh 
trong nhiều giờ kể từ khi chúng được vài tháng tuổi. Nếu con chó của bạn được hai tháng tuổi, chúng có thể 
nhịn tối đa hai giờ trong ngày nếu chúng không hoạt động. Nếu chú cún của bạn hiếu động, chúng sẽ phải đi 
vệ sinh thường xuyên hơn. Vào ban đêm, hầu hết các con chó thường có thể nhịn lâu hơn. Hầu hết chó con 
khi được 12 tuần tuổi có thể ngủ cả đêm mà không cần đi vệ sinh. Đối với những con chó trưởng thành không 
có vấn đề về thể chất hoặc lo lắng về sự chia ly, chúng sẽ có thể nhịn 8 giờ một ngày mà không gặp vấn đề gì, 
một khi bạn đã đưa chúng vào lịch trình thường xuyên. Hãy nhớ rằng một con chó trưởng thành ít nhất từ tám 
đến 12 tháng tuổi. 

 
Các quy tắc cơ bản để huấn luyện chó hoặc chó con của bạn 

1. Đi bậy sẽ xảy ra, nhưng mục tiêu chính của bạn là ngăn chặn chúng càng nhiều càng tốt. Chuẩn bị trước 
để làm sạch bất kỳ lần đi bậy nào bằng chất tẩy rửa enzym. Chất tẩy rửa bằng enzym được thiết kế đặc 
biệt để xử lý các vết bẩn trong nước tiểu và phân. Điều quan trọng là phải làm sạch kỹ lưỡng bất kỳ khu 
vực nào xảy ra việc đi bậy để hết mùi hôi, nếu không, chó hoặc chó con của bạn có thể quay lại vị trí cũ 
để lặp lại hành động. 

2. Nhốt thú cưng của bạn. Về mặt kỹ thuật, nơi nhốt có thể là bất kỳ nơi nào mà bạn không quan tâm đến 
việc chú chó của mình có phạm lỗi hay không. Tốt nhất là nơi nào đó an toàn (có nghĩa là nó không thể 
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vướng vào rắc rối bằng cách nhai những thứ như thảm hoặc dây điện), ở trong nhà bạn và đủ nhỏ để nó cố 
gắng ở lại cho đến khi bạn cho nó ra ngoài . Chó có bản năng tự nhiên là không tiếp đất gần chúng hoặc ở 
nơi chúng ngủ.  
 
Đó là lý do tại sao huấn luyện trong thùng lại thành công như một biện pháp hỗ trợ huấn luyện chuột. Một 
số ví dụ về việc nhốt là: một chiếc thùng vừa đủ lớn để nó nằm xuống và xoay người, một phần bị chặn 
của nhà bếp hoặc phòng khác, lại chỉ đủ lớn để quay lại và nằm xuống, hoặc một phòng tắm nhỏ. 

 
3. Hướng con chó của bạn theo lịch trình thường xuyên. Điều đó có nghĩa là thời gian ăn, uống, 
chơi, đi bộ và tập luyện của nó vẫn giữ nguyên, kể cả vào cuối tuần! Con chó của bạn không có thiết bị 
nội bộ nói với nó "Hôm nay là thứ Bảy, có thể đi ngủ muộn!" Nhưng nó có một chiếc đồng hồ bên 
trong chính xác đến 30 giây trong khoảng thời gian 24 giờ! Tất cả những gì nó biết là trong năm ngày 
qua, bạn đã thức dậy lúc 6 giờ sáng để chăm sóc nó! Xem lịch trình mẫu ở cuối phần này. Khi con chó 
của bạn đã quen, bạn có thể bắt đầu thay đổi một chút thời gian đã lên lịch cho đến khi bạn quay lại 
thời gian "của mình". 

 
4. Đi cùng chó khi bạn dắt chúng đi chơi. Thưởng cho chó khi chúng đi vệ sinh bên ngoài là cách 
huấn luyện ngồi bô cực kỳ hiệu quả. Hãy thưởng thức những món ăn ngon và khen ngợi khi chúng đi vệ 
sinh để chúng biết rằng đó là nơi chúng phải đi vệ sinh. Điều này cũng cho phép bạn biết nếu chúng 
không đi để chúng không có quyền truy cập vào toàn bộ ngôi nhà trong trường hợp chúng đi bậy (nhớ 
giam giữ). 

 
5. Để ý những dấu hiệu cho thấy con chó của bạn cần phải đi. Đánh hơi dữ dội và đi vòng quanh có 
thể là dấu hiệu cho thấy con chó của bạn cần đi vệ sinh. Tìm hiểu các dấu hiệu của chó và sau đó dắt 
chúng ra ngoài để ngồi bô. 

 
6. Nếu bạn bắt gặp chú chó của mình đang ngồi bô trong nhà, hãy vỗ tay hoặc tạo ra tiếng động để 
ngắt lời chúng rồi đưa chúng ra ngoài. Cố gắng không làm chó sợ khi bạn bắt được chúng vì chúng có 
thể trở nên lo lắng khi ngồi bô trước mặt bạn. Việc huấn luyện chó của bạn ngồi bô sẽ trở nên khó khăn 
hơn nếu chúng không đi vệ sinh trước mặt bạn. 

 
7. Đừng trừng phạt chó hoặc chó con của bạn khi đi bậy. Phạt chó của bạn sau khi chúng đi bậy, 
khiến chó của bạn sợ hãi và không tạo ra mối tương quan giữa hình phạt và việc đi bậy. Con chó của bạn 
sẽ liên kết hình phạt với bất cứ điều gì chúng đã làm trước hình phạt. Ngoài ra, trừng phạt khi chúng 
đang đi bậy cũng không có tác dụng. Con chó của bạn có thể nghĩ rằng chỉ đi vệ sinh là điều khiến bạn 
phát điên và trốn bạn khi nó cần đi. 
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CÁC VÍ DỤ LỊCH TRÌNH ĐÀO TẠO CHÓ CON 
 

 
LỊCH ĐÀO TẠO TRONG NHÀ KHI CHỦ NHÂN Ở 

NHÀ CẢ NGÀY 
 

LỊCH TRÌNH #1 (Thời gian biểu chung cho chó con từ 
ba đến sáu tháng tuổi ăn ba bữa một ngày)  
7:00 - AM - Thức dậy/đi bộ/ngồi bô 
7:10-7:30 AM – Thời gian tự do, dưới sự giám sát 
 7:30 AM - Thức ăn và nước uống 
8:00 AM - Đi ra ngoài. Thời gian chơi ngắn/huấn luyện  
8:15 AM - Thời gian tự do, dưới sự giám sát 
12:00 PM - Đi ra ngoài, thức ăn và nước uống. Thời gian chơi 
ngắn/huấn luyện 
12:30 PM - Đi chơi, chơi ngắn/thời gian huấn luyện 
 12:45 PM - Thời gian tự do, dưới sự giám sát  
1:15 PM – Nhốt 
5:00 PM - Đi bộ/chơi/huấn luyện 
 6:15 PM - Nhốt 
8:00 PM - Thức ăn và nước uống cuối cùng trong ngày - sau đó 
nghỉ ngơi 
 8:15 PM - Đi ra ngoài; chơi ngắn/huấn luyện 
8:30 PM - Thời gian tự do trong nhà bếp, dưới sự giám sát 
 9:00 PM - Nhốt 
11:00 PM – Lần ngồi bô cuối cùng. Nhốt qua đêm 

LỊCH TRÌNH #2 (Thời gian biểu chung cho chó con từ sáu 
đến 12 tháng tuổi ăn hai bữa một ngày) 
7:00 AM - Thức dậy/đi bộ/ngồi bô 
7:15-8 AM - Thời gian tự do trong nhà bếp, dưới sự giám sát 
 8:00 AM - Thức ăn và nước uống 
8:30 AM - Đi ra ngoài, chơi ngắn/huấn luyện 
8:45 AM - Thời gian tự do trong nhà bếp, dưới sự giám sát 
 9:30 AM – Nhốt 
12:30 PM - Đi ra ngoài, chơi ngắn/huấn luyện  
12:45 PM – Thức ăn và nước uống 
1:00 PM – Thời gian tự do trong nhà bếp 
 1:45 PM – Nhốt 
6:00 PM – Đi bộ/chơi/huấn luyện 
6:30 PM - Thức ăn và nước uống cuối cùng trong ngày - sau 
đó nghỉ ngơi  
6:45 PM - Ra ngoài; thời gian tự do trong nhà, dưới sự giám sát  
8:30 PM - Thời gian tự do trong nhà bếp 
7:30 PM – Nhốt 
11:00 PM – Lần ngồi bô cuối cùng. Nhốt qua đêm 

LỊCH TRÌNH #3 (Thời gian biểu chung cho chó trưởng 
thành được huấn luyện vệ sinh ăn hai bữa một ngày) 
7:00 AM- Thức dậy/đi bộ/ngồi bô 
8:00 AM - Thức ăn và nước uống (cung cấp nước không 
giới hạn trong ngày) 
8:30 AM - Đi ra ngoài, chơi ngắn/huấn luyện  
12:30 PM - Đi ra ngoài, chơi ngắn/huấn luyện 
 5:30 PM – Cho ăn 
6:00 PM – Ra ngoài/chơi/đi dạo/huấn luyện 
11:00 PM – Lần ngồi bô cuối cùng. Đi ngủ. Loại bỏ nước 
qua đêm 

KHI CHỦ NHÂN LÀM VIỆC CẢ ÀY 
 

LỊCH TRÌNH #1 (Thời gian biểu chung cho chó con từ 
ba đến sáu tháng tuổi ăn ba bữa một ngày)  
7:00 AM - Thức dậy/đi bộ/ngồi bô 
7:10-7:30 AM - Thời gian tự do, dưới sự giám sát  
7:30 AM - Thức ăn và nước uống 
8:00 AM – Giờ chơi và nghỉ ngồi bô. Khi chủ đi vắng trong 
ngày, hãy lấy nước, nhốt trong khu vực rộng và để lại đồ chơi 
an toàn để chó giải trí. 
11:00 AM – Nước/giờ chơi/ngồi bô. Nhốt lại khi chủ rời đi  
3:00 PM – Nước/huấn luyện/ngồi bô. Nhốt lại khi chủ rời đi 
6:00 PM - Đi ra ngoài, chơi ngắn/ huấn luyện 
 6:15 – 6:30 PM – Thời gian tự do có giám sát 
6:30 PM – Thức ăn/nước uống 
7:00 PM - Đi bộ/chơi/huấn luyện 
7:15 PM – Nhốt 
9:00 PM – Thức ăn và nước uống/nước cuối cùng trong ngày 
 9:30 PM – Đi ra ngoài. Chơi ngắn/huấn luyện 
9:45 PM – Thời gian tự do có giám sát 
11:00 PM – Lần ngồi bô cuối cùng. Nhốt qua đêm 

LỊCH TRÌNH #2 (Thời gian biểu chung cho chó con từ sáu 
đến 12 tháng tuổi ăn hai bữa một ngày) 
7:00 AM - Thức dậy/đi bộ/ngồi bô 
7:10-7:30 AM - Thời gian tự do trong nhà bếp, dưới sự giám sát 
 7:30 AM - Thức ăn và nước uống 
8:00 AM – Giờ chơi và nghỉ ngồi bô. Khi chủ đi vắng trong 
ngày, hãy lấy nước, nhốt trong khu vực rộng và để lại đồ chơi 
an toàn để chó giải trí. 
 2:00 PM – Nước/huấn luyện/ngồi bô. Nhốt lại khi chủ rời đi 
6:00 PM – Đi bộ/chơi/huấn luyện  
6:15 – 7:00 PM – Thời gian tự do có giám sát 
 7:00 PM – Thức ăn/nước uống 
7:30 PM - Đi ra ngoài, chơi ngắn/ huấn luyện  
7:45- 8:30 PM - Thời gian tự do có giám sát  
11:00 PM – Lần ngồi bô cuối cùng. Nhốt qua đêm 

LỊCH TRÌNH #3 (Thời gian biểu chung cho chó trưởng 
thành được huấn luyện vệ sinh ăn hai bữa một ngày) 
7:00 AM- Thức dậy/đi bộ/ngồi bô 
7:30 AM - Thức ăn và nước uống (cung cấp nước không 
giới hạn trong ngày) 
8:00 AM - Đi ra ngoài, chơi ngắn/ huấn luyện. Nhốt lại khi chủ 
rời đi trong ngày. 
6:00 PM – Đi ra ngoài/chơi/đi bộ/ huấn luyện  
7:00 PM – Thức ăn 
7:30 PM – Ngồi bô/chơi 
11:00 PM – Lần ngồi bô cuối cùng. Đi ngủ. Loại bỏ nước qua 
đêm. 
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Huấn luyện cũi trong một tuần 
Cách huấn cũi cho chó: Kế hoạch cuối tuần 

Một số huấn luyện viên và nhà hành vi khuyên bạn nên cho chó làm quen với cũi mới thật bình tĩnh, trong khoảng thời 
gian một tuần hoặc hơn. Phương pháp này hiệu quả với những con chó nhút nhát sợ nhốt và những con chó đã học 
cách không thích cũi. Nhưng nhiều chú chó có thể học cách sử dụng cũi dễ dàng hơn và nhiều người không có thời 
gian dành cả tuần hoặc hơn để huấn luyện trước khi có thể sử dụng cũi. 

 

Nếu bạn cần bắt đầu sử dụng cũi càng sớm càng tốt, hãy thử kế hoạch Đào tạo cũi cuối tuần dưới đây. 
Sau các buổi huấn luyện vào thứ Bảy và Chủ nhật, bạn sẽ có thể bắt đầu nhốt con chó của mình trong cũi vào thứ Hai. 

 

Để sử dụng thành công kế hoạch đào tạo cũi này, bạn cần làm theo các hướng dẫn bên dưới, từng bước. Điều quan trọng 
là tránh bỏ qua bước trước và để chó một mình trong cũi trước khi chúng sẵn sàng. Để nhốt chó vào ban đêm vào cuối 
tuần, thay vào đó, hãy đưa chúng vào một khu vực nhỏ và an toàn. Bạn có thể sử dụng bút tập thể dục hoặc cổng trẻ em 
để chặn một phần của nhà bếp, phòng tắm hoặc phòng giặt là của bạn. Đảm bảo rằng khu vực này được cách ly và 
không có những thứ mà chó của bạn không nên nhai. Bạn có thể để cho chúng một thứ gì đó thoải mái để nằm, một ít 
nước, đồ chơi và một số thứ để chúng có thể nhai để giữ cho chúng bận rộn. Tốt nhất bạn không nên để chó ở nhà một 
mình vào thứ bảy hoặc chủ nhật. Nếu bạn phải làm như vậy vì lý do nào đó, bạn có thể sử dụng cùng một khu vực được 
cách ly cho chó để không đi chệch kế hoạch huấn luyện của mình. 
Chuẩn bị  
Chọn cũi 
Các cửa hàng cung cấp vật nuôi và nhà cung cấp trực tuyến bán cũi thép, thùng hàng không bằng nhựa và cũi lưới. Mỗi 
phong cách đều có những ưu điểm riêng. Các cũi dây thường thu gọn lại để dễ dàng cất giữ và di chuyển, đồng thời 
chúng cung cấp nhiều lỗ thông hơn so với thùng nhựa. Thùng nhựa có vẻ đặc biệt giống như thùng rác và có thể giúp 
chó cảm thấy an toàn và chắc chắn hơn khi chúng ở trong nhà. Cũi lưới cung cấp sự riêng tư cho chó và dễ di chuyển 
nhất, nhưng chúng không bền lắm. Một số con chó cắn cũi và trốn thoát. 

 

Cũi thoải mãi 
Sau khi chọn loại cũi sẽ sử dụng, điều quan trọng là phải làm cho cũi mới thoải mái. Đặt nó trong một căn phòng mà bạn 
dành nhiều thời gian, nhưng cách xa người đi bộ. Tiếp theo, đặt một chiếc giường hoặc chăn mềm và một hoặc hai món 
đồ chơi vào bên trong. Bạn thậm chí có thể cho một chiếc áo mà bạn mới mặc gần đây vào cũi để chó cảm thấy thoải 
mái bởi mùi hương của bạn. (Nếu con chó của bạn thích nhai vải, bạn có thể bỏ qua phần này.) Nếu bạn mua một chiếc 
cũi có dây cho con chó của mình, nó có thể muốn có một tấm chăn hoặc khăn tắm phủ lên nó để tạo cảm giác "giống 
như một cái nôi" hơn. 

 
Đêm thứ sáu: Trước khi bạn bắt đầu tập luyện 
Phần quan trọng nhất của huấn luyện cũi là dạy con chó của bạn liên kết chiếc cũi với những thứ mà chúng yêu thích. 
Hãy thử những ý tưởng dưới đây để thuyết phục con chó của bạn rằng chiếc cũi mới của nó là nơi thích hợp: 

 

The Treat Fairy 
Để cửa cũi mở rộng và đảm bảo chó của bạn có thể vào phòng mà bạn đã đặt cũi. Khi chó không để ý, hãy thường xuyên 
lén lút ném một vài món đồ xung quanh và vào thùng để nó có thể tự khám phá chúng. Dùng món gì đó mà con chó của 
bạn sẽ thích, chẳng hạn như miếng thịt gà nhỏ, pho mát, xúc xích hoặc gan đông khô. Bạn cũng có thể để một món đồ 
chơi mới thú vị, một miếng xương nhai ngon lành hoặc một món đồ chơi KONG® nhồi bông bên trong thùng. Định kỳ 
để đồ ăn đặc biệt trong cũi suốt buổi tối - và tiếp tục làm như vậy hàng ngày hoặc lâu hơn trong vài tuần tới. Nếu đôi khi 
chó tìm thấy những món quà bất ngờ trong cũi của mình, nó sẽ bắt đầu thích nó và có thể chúng sẽ thường xuyên vào 
xem chỉ để xem liệu "Nàng tiên" có đến không. 
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Dịch vụ phòng 
Khi đến giờ ăn tối cho chó, hãy đặt bát của chúng vào trong cũi và để cửa mở. Hãy thử đặt bát vào phía sau cũi để 
chó phải đứng bên trong cũi để ăn. Nếu lúc đầu nó có vẻ không thoải mái - không thể vào trong cũi, thay vào đó bạn 
có thể đặt bát ngay bên trong cửa. Như vậy, nó chỉ còn cách chui đầu vào cũi. Theo thời gian, khi chó ngày càng 
thoải mái hơn khi bước vào trong, bạn có thể di chuyển bát đến tận phía sau cũi và cuối cùng là đóng cửa cũi khi chó 
ăn. 

 
Chuẩn bị đồ cho thứ Bảy và Chủ nhật 
Trong vài ngày tới, bạn sẽ thưởng cho chú chó của mình thường xuyên vì đã vào trong cũi của nó. Bạn nên chuẩn bị 
trước một số món ăn. Cắt một ít thịt gà, pho mát, xúc xích, thịt chó mềm hoặc gan đông khô thành các miếng vừa ăn 
và để riêng để sử dụng sau. Bạn cũng có thể nhồi hai hoặc ba KONG mà bạn sẽ cho chó khi bạn bắt đầu tăng thời 
gian chúng ở trong cũi. 

 
Buổi sáng thứ bảy: Hãy bắt đầu vui vẻ trong cũi! 
Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu. Thu thập những món ăn mà bạn đã chuẩn bị và đưa con chó của bạn vào cũi. 

 
Bước 1: Thực hiện theo các phương pháp 
Bạn có thể thực hiện các bài tập sau đây khi ngồi trên sàn hoặc trên ghế ngay cạnh cũi. 

 
1. Đưa ra gợi ý để yêu cầu chó của bạn đi vào cũi, chẳng hạn như "Đi ngủ." (Chọn bất kỳ gợi ý nào bạn thích, chỉ 

cần đảm bảo rằng bạn luôn sử dụng cùng một gợi ý). 
2. Cho chó xem một trong những món đồ ăn vặt và ném nó vào cũi. Sau khi nó đi vào, hãy nhiệt tình khen ngợi 

và cho nó ăn một món khác khi nó vẫn ở trong cũi. 
3. Nói “Được rồi” để cho chó biết chúng có thể ra ngoài lần nữa. Bạn không cần thưởng cho nó khi nó ra khỏi 

cũi để nó biết rằng tất cả những điều tốt đẹp sẽ xảy ra khi nó ở trong cũi. 
4. Lặp lại các bước trên 10 lần. Hãy nghỉ một chút (chỉ vài phút), sau đó thực hiện một bộ 10 lần lặp lại. Sau vòng 

thứ hai, hãy kết thúc buổi tập. 
 

Bước hai: Kiếm phần thưởng 
Vào buổi sáng muộn, hãy thu thập một số đồ ăn vặt và mang chó của bạn vào cũi để huấn luyện thêm. Bây giờ nó 
đã thực hành theo một món ăn vào cũi, hãy thử yêu cầu nó đi vào trước khi thưởng cho nó. 

 
1. Để khởi động, hãy lặp lại một vài lần giống như bạn đã làm trước khi ném đồ vào cũi để chó làm theo. Sau đó, 

bạn có thể thay đổi các quy tắc một chút. 
2. Đưa ra gợi ý của bạn, “Đi ngủ,” và chỉ vào cũi thay vì ném đồ vào đó. (Khi bạn chỉ tay, có thể hữu ích để cử 

động cánh tay của bạn giống như khi bạn ném đồ vào cũi. Chuyển động quen thuộc có thể nhắc nhở con chó của 
bạn những gì chúng phải làm.) 

3. Khi con chó của bạn đi vào, khen ngợi nó và ngay lập tức thưởng cho nó một vài món ăn trong khi nó vẫn còn 
trong cũi. 

4. Nói "Được rồi" và để chó ra khỏi cũi. 
 

Thực hiện 10 lần lặp lại và sau đó nghỉ ngơi một chút. Lặp lại bài tập 10 lần nữa - hoặc cho đến khi con chó của 
bạn dường như đã biết trò chơi và sẵn sàng ra vào khi bạn yêu cầu nó. 

 
Nếu con chó của bạn có vẻ lo lắng khi đi vào cũi hoặc bối rối về những gì nó phải làm khi bạn nói tín hiệu, hãy quay 
lại và thực hành Bước một thêm một lúc nữa. Khi con chó của bạn tự tin lao vào cũi để được thưởng, bạn có thể thử 
lại Bước hai. 
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Chiều Thứ Bảy: Đóng cửa cũi 
Bây giờ đã đến lúc để chú chó của bạn quen với việc ở trong cũi và đóng cửa. 

 
1. Để khởi động, hãy lặp lại một vài lần giống như bạn đã làm trước đó. Nói “Đi ngủ”, chỉ vào cũi, thưởng một món 

ăn khi nó đi vào và sau đó nói “Được rồi” để cho nó biết rằng nó có thể đi ra. 
2. Bây giờ bạn sẽ thử đóng cửa cũi lại trong giây lát. Đưa ra gợi ý của bạn "Đi ngủ" và chỉ vào cũi. 
3. Khi chó đi vào cũi, hãy khen ngợi nó và ngay lập tức thưởng cho nó. Sau đó nhẹ nhàng đóng cửa cũi. (Bạn chưa 

cần phải chốt lại.) Cho chó ăn hai hoặc ba món ăn qua cửa cũi đã đóng và tiếp tục khen ngợi khi chúng ở trong đó. 
4. Nói “Được rồi” và mở cửa cũi để chó ra ngoài. (Nếu chó có vẻ căng thẳng hoặc hoảng sợ khi cửa đóng nhanh, hãy 

chia bài tập này thành hai giai đoạn: giai đoạn đầu, chỉ đóng cửa nửa chừng, xử lý và thả chó ra; giai đoạn thứ hai, 
đóng tất cả cửa). 

 
Thực hiện 10 lần lặp lại và sau đó nghỉ ngơi trong một hoặc hai phút. Sau đó, lặp lại bài tập 10 lần nữa, giảm dần thời 
gian chó ở trong cũi và đóng cửa lại. Khi bạn tăng thời gian, hãy lặp lại một số lần dễ dàng. Bắt đầu với 1 giây, sau 
đó tăng lên 5. Thử 8 giây, sau đó quay lại 3. Tăng dần lên 10 giây, sau đó 15, 20, sau đó là 5. Tiếp tục thưởng cho 
chó một cách hào phóng khi chúng vào cũi. Sau khi bạn hoàn thành hiệp thứ hai gồm 10 lần lặp lại, hãy nghỉ nửa giờ. 
Sau đó lặp lại bài tập một lần nữa. Qua buổi chiều, hãy cố gắng xây dựng để cho con chó của bạn ở trong cũi trong 
một phút. 

 
Tối Thứ Bảy: Giới thiệu về thời gian ở một mình 
Khi con chó của bạn đã quen với việc chơi trong cũi khi cửa đóng lại và có bạn ngồi gần đó, bạn có thể chuyển sang 
bước tiếp theo: để nó một mình trong thời gian ngắn. Lặp lại bài tập bạn đã tập, giống như đã mô tả ở trên - nhưng lần 
này, hãy chốt cửa cũi và bắt đầu di chuyển khỏi đó. 

 
1. Để khởi động, hãy lặp lại một vài lần như bạn đã làm vào buổi chiều. Ngồi trên sàn hoặc trên ghế bên cạnh cũi. Nói 

"Đi ngủ" và chỉ vào cũi. Khi chó đi vào, hãy đóng cửa cũi và thưởng cho nó một vài món ăn trong khi chúng ở trong 
đó. Sau khoảng 30 giây, hãy nói “Được rồi” và mở cửa cũi để chó ra ngoài. 

2. Bây giờ bạn sẽ đóng cửa cũi trong thời gian ngắn. Nói gợi ý của bạn, "Đi ngủ," và chỉ vào cũi. Khi chó đi vào, hãy 
đóng và chốt cửa cũi, sau đó thưởng thức cho nó. 

3. Hãy đứng lên và thưởng cho chó của bạn một món ăn khác. Đi vài bước ra khỏi thùng và sau đó quay lại thưởng 
món ăn cho nó. 

4. Nói “Được rồi” và mở cửa cũi để chó ra ngoài. 
 

Lặp lại các bước trên 10 lần, mỗi lần đi theo một hướng khác. Sau một khoảng thời gian ngắn, hãy lặp lại 10 lần nữa, 
từ từ xây dựng thời gian chó ở trong cũi khi bạn đi lại trong phòng. Khi bạn tăng thời gian, hãy lặp lại một số lần dễ 
dàng. Bắt đầu với 10 giây, sau đó tăng lên 15. Hãy thử 20 giây, sau đó quay lại 10. Tăng lên 30 giây, giảm xuống 15, 
sau đó lên đến 45 và sau đó là 5. Tiếp tục quay lại cũi và thưởng cho chú chó của bạn vài giây một lần khi nó ở bên 
trong. Ban đầu, hãy thưởng nhiều hơn 1 chút. Khi chó ngày càng thoải mái hơn khi nghỉ ngơi trong cũi, bạn có thể 
giảm dần tần suất thưởng cho nó. 

 
Sau khi bạn hoàn thành hiệp thứ hai gồm 10 lần lặp lại, hãy nghỉ nửa giờ. Sau đó lặp lại bài tập 10 lần nữa. Bắt đầu rời 
khỏi phòng vài giây một lần, luôn quay lại thưởng cho chú chó của bạn khi nó ở trong cũi. Cố gắng để nó ở trong cũi 
một phút trong khi bạn đi bộ xung quanh phòng và rời khỏi phòng một thời gian ngắn. 

 
Sáng Chủ nhật: Giờ tivi 
Sáng nay, bạn sẽ dạy chú chó của mình thư giãn trong thời gian dài hơn trong cũi của nó. Bạn sẽ cần một vài món ăn 
vặt, một khúc xương nhai mới hoặc một món đồ chơi KONG được nhồi với thứ gì đó tuyệt vời bên trong, chẳng hạn 
như một ít bơ đậu phộng hoặc kem pho mát, và thứ gì đó để mê hoặc bản thân.  
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Yêu cầu con chó của bạn đi vào cũi. Khi nó làm vậy, hãy khen ngợi và cho nhai xương hoặc KONG nhồi. Sau đó, 
đóng cửa cũi và ngồi xuống xem TV hoặc đọc sách trong cùng phòng. Giữ chó trong cũi trong khoảng nửa giờ. (Nếu 
nó nhai xong, bạn có thể định kỳ cho ăn một hoặc hai bữa, miễn là nó giữ im lặng). 

 
Khi hết nửa giờ, hãy bình tĩnh mở thùng và nói “Được rồi” để chó ra ngoài. Cất đồ nhai của nó đi và không thưởng đồ 
ăn vặt khi hết thời gian đóng cũi. Trên thực tế, tốt nhất là bạn nên phớt lờ chú chó của mình trong vài phút. Một lần 
nữa, bạn muốn nó biết rằng những điều tuyệt vời xảy ra khi nó ở trong cũi chứ không phải khi ra ngoài. Hãy nghỉ tập 
một thời gian. Một hoặc hai giờ sau, bạn có thể lặp lại bài tập. 

 
Chó cưng phản kháng 
Vào thời điểm này trong quá trình huấn luyện, con chó của bạn có thể bắt đầu phản đối việc nhốt trong cũi. Nếu nó 
sủa hoặc rên rỉ, bạn có hai lựa chọn: 

 
1. Bỏ qua. (Hãy mua cho mình một cặp nút tai nếu bạn cần.) Chú chó đang cố gắng thu hút sự chú ý của bạn, vì vậy 

đừng để ý đến tiếng sủa của nó! Giả vờ như không nhìn thấy. Ngay sau khi nó ngừng kêu trong vài giây, bạn có thể 
thưởng cho nó một món quà. Với sự lặp lại, con chó của bạn sẽ biết rằng nó sẽ bị bỏ qua nếu gây ồn, nhưng nếu nó 
im lặng, bạn sẽ mang đến những món ăn ngon. 

 
2. Ngay khi chú chó của bạn bắt đầu sủa hoặc rên rỉ, hãy tạo ra một số loại tiếng ồn để chúng biết rằng chúng đã mắc 

sai lầm. Bạn có thể nói "Rất tiếc!" hoặc "Quá tệ", và sau đó ngay lập tức rời khỏi phòng. Đừng quay lại cho đến khi 
con chó của bạn yên lặng ít nhất 5 đến 10 giây. Khi lặp đi lặp lại, chú chó của bạn sẽ học được rằng việc tạo ra tiếng 
ồn sẽ khiến bạn bỏ đi ngay lập tức nhưng im lặng sẽ khiến bạn quay trở lại. 

 
Điều quan trọng là bạn phải phản hồi một cách nhất quán khi con chó của bạn phát ra tiếng ồn trong cũi. Thoạt đầu có 
thể hơi bực bội, nhưng nếu bạn kiên trì với kế hoạch của mình, nó sẽ biết rằng việc nghỉ ngơi yên tĩnh là điều có lợi 
nhất cho nó. 

 
Chiều Chủ nhật: Thời gian ở một mình 
Trước khi chuyển sang các bài tập chiều Chủ nhật, hãy cho chó tập luyện thật tốt. Đưa nó ra ngoài đi bộ nhanh hoặc 
chạy bộ, chơi trò kéo hoặc kéo hoặc cho nó cơ hội chơi với bạn chó khác. Việc huấn luyện cũi sẽ dễ dàng hơn nếu nó 
mệt. Sau khi cho chó tập thể dục, hãy lặp lại các bước huấn luyện bạn đã thực hành sáng nay, nhưng lần này, thay vì 
lắng xuống để thư giãn trong cùng phòng với chó, bạn sẽ di chuyển xung quanh nhà. 

 
1. Yêu cầu con chó của bạn đi vào cũi. Khi nó làm vậy, hãy đưa cho nó một khúc xương nhai ngon lành hoặc một 

KONG nhồi. Sau đó đóng cửa cũi và bước ra khỏi phòng. 
2. Ra khỏi phòng trong 10 phút. Sau khi hết thời gian, bạn có thể quay lại và thả chó ra khỏi cũi. (Nếu chó chưa nhai 

xong, hãy mang nó đi sau khi rời khỏi cũi. Nó chỉ nhận được những món ăn đặc biệt trong thời gian đóng cũi). Nếu 
chó của bạn gây ồn ào trong cũi khi bạn đi vắng, đừng quay lại để nó ra ngoài cho đến khi nó im lặng trong 5 đến 10 
giây. 

3. Sau khi nghỉ giải lao ngắn, lặp lại bài tập. 
 

Chiều nay, tiếp tục lặp lại các bước trên, từ từ xây dựng thời gian chó ở trong cũi. Cố gắng để chó ở 1 mình tối đa 1 
giờ. 

 
Tối Chủ Nhật: Thời gian rời khỏi nhà 
Nếu con chó của bạn có thể yên lặng nghỉ ngơi trong cũi của nó một giờ trong khi bạn di chuyển xung quanh nhà, bạn đã 
sẵn sàng để nó ở nhà một mình. Yêu cầu chó vào trong cũi và cho nó một cái gì đó ngon để nhai hoặc ăn, giống như bạn 
đã làm trước đây. Sau đó đóng cũi và không nói lời tạm biệt nào, rời khỏi nhà trong khoảng 10 phút. Khi bạn quay trở lại, 
hãy bình tĩnh thả chó ra khỏi cũi và lấy thức ăn nhai của chúng. Kìm hãm sự thôi thúc ăn mừng. Con chó của bạn sẽ cảm 
thấy thoải mái nhất khi ra vào cũi nếu bạn làm như không có chuyện gì to tát. 

 
Lặp lại bài tập này thường xuyên nhất có thể trước khi đi ngủ, với các bài tập thể dục và ngồi bô giữa các lần tập. Cố 
gắng tích cực để chó ở trong cũi, ở nhà một mình, trong một hoặc hai giờ.
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Làm quen chó mới với chó cũ 
 

Chó nhà là động vật xã hội. Điều này có nghĩa là chúng sống với nhau theo nhóm. Chó thiết lập các vùng lãnh thổ 
mà chúng thường bảo vệ trước sự xâm nhập của những kẻ xâm nhập hoặc đối thủ. Bản chất lãnh thổ và xã hội của 
loài chó cần được xem xét khi một con chó mới gia nhập gia đình. 

 
CHỌN MỘT VỊ TRÍ TRUNG LẬP 
Giới thiệu những con chó với nhau ở vị trí không thuộc lãnh thổ của một trong hai con chó. Điều này sẽ giảm thiểu 
khả năng một trong hai con chó coi con kia là kẻ xâm phạm lãnh thổ. Mỗi con chó nên có người quản lý riêng. Khi 
cả hai con chó đều được xích, hãy dắt chúng đến một khu vực, chẳng hạn như công viên mà chúng không hề quen 
thuộc. Nếu bạn thường xuyên dắt chó đi dạo trong công viên cách nhà bạn vài dãy nhà, chó của bạn có thể coi công 
viên đó là lãnh thổ của nó, điều này sẽ không khiến nó trở thành một vị trí trung lập. 

 
SỬ DỤNG TIẾP VIỆN TÍCH CỰC 
Ngay từ lần gặp đầu tiên, bạn muốn cả hai chú chó đều mong đợi “những điều tốt đẹp” sẽ xảy ra khi chúng gặp 
nhau. Cho chó đánh hơi nhau, đó là hành vi chào hỏi bình thường của chó. Khi làm như vậy, hãy nói chuyện với 
chúng bằng giọng vui vẻ, thân thiện, “TỐT LẮM, FIDO! RẤT TUYỆT!" Không cho phép những con chó dò xét và 
đánh hơi nhau quá 5 giây, vì đôi khi điều này dẫn đến phản ứng hung hăng của một hoặc cả hai con chó. Sau vài 
giây, thu hút sự chú ý của từng chú chó, di chuyển cách nhau vài thước và cho mỗi chú chó một phần quà để đáp lại 
một lệnh đơn giản như “ngồi”. Hãy dắt chó đi dạo cùng nhau và để chúng đánh hơi và dò xét lẫn nhau trong một 
khoảng thời gian. Tiếp tục với "cuộc nói chuyện vui vẻ", phần thưởng thức ăn và các lệnh đơn giản. 

 
NHẬN THỨC ĐƯỢC CÁC TƯ THẾ CƠ THỂ 
Tư thế cơ thể cho thấy mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp là động tác cúi đầu. Con chó sẽ khuỵu hai chân trước trên mặt 
đất và đưa phía sau ra. Đây là một lời mời chơi đùa, thường gợi ra hành vi thân thiện từ con chó kia. Những điều 
khác cần tìm bao gồm: cử động cơ thể lỏng lẻo, giao tiếp bằng mắt nhẹ nhàng, miệng và tai thư giãn. Cẩn thận theo 
dõi các tư thế cơ thể cho thấy phản ứng tích cực có thể xảy ra. Những thứ này bao gồm lông dựng lên trên lưng chó 
(lông cứng), nhe răng, gầm gừ sâu, dáng đi cứng đờ chân hoặc nhìn chằm chằm kéo dài. Nếu bạn thấy bất kỳ tư thế 
nào trong số này, hãy ngắt tương tác ngay lập tức. ĐỪNG làm như vậy theo cách đe dọa mà hãy bình tĩnh và tích 
cực khiến từng chú chó hứng thú với việc khác. Ví dụ: cả hai người xử lý có thể gọi chó của họ đến với họ, di 
chuyển cách xa nhau vài bước chân, để chúng ngồi hoặc nằm xuống và thưởng cho mỗi con những mẩu thức ăn nhỏ, 
điều này sẽ ngăn tình hình chuyển thành hung hãn. Thử để những con chó tương tác trở lại, nhưng lần này trong 
khoảng thời gian ngắn hơn và / hoặc ở khoảng cách xa nhau hơn. 

 
ĐƯA NHỮNG CON CHÓ VỀ NHÀ 
Khi những con chó dường như đang chấp nhận sự hiện diện của nhau mà không có phản ứng sợ hãi hoặc hung hăng 
và hành vi chào hỏi điều tra đã giảm dần, bạn có thể đưa chó về nhà. Việc bạn chọn đưa chúng đi cùng hay khác loại 
xe sẽ phụ thuộc vào kích thước của chúng, mức độ chúng đi trên xe như thế nào, mức độ rắc rối của buổi làm quen 
ban đầu và số lượng chó tham gia. Nếu trong nhà bạn có nhiều hơn một con chó, tốt nhất bạn nên giới thiệu từng con 
chó cũ với con chó mới tại một thời điểm. Nhiều con chó cũ có thể "tập hợp" với chó mới. 
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TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÁC MỐI QUAN HỆ XÃ HỘI 
Bất cứ khi nào có nhiều hơn một con chó sống trong một hộ gia đình, những con chó sẽ thiết lập mối quan hệ 
được xác định bởi kết quả tương tác giữa các con chó. Chủ nhân không thể chọn liệu những con chó có thiết lập 
hệ thống phân cấp thống trị hay không. Khi một con chó mới được đưa vào gia đình, sự cân bằng xã hội bị xáo 
trộn vì nơi ở của chó mới không rõ ràng. 

 
Có thể khó dự đoán con chó nào trong gia đình có thể thích đồ chơi, chỗ ngủ, thức ăn, đồ nhai và sự chú ý của con 
người hơn. Một số con chó cũng có thể ít chịu đựng những con chó khác xâm phạm không gian cá nhân của chúng, 
hoặc có thể “tự đề cao” hơn và thích kiểm soát chuyển động hoặc hoạt động của những con chó khác. Chủ nhân 
không nên cho phép hoặc củng cố các hành vi thô lỗ, hung dữ hoặc thúc ép từ chó của họ (mới hoặc cũ). Trước tiên, 
nên cho đồ ăn, đồ chơi, ... cho những chú chó đang cư xử theo những cách lịch sự và mong muốn nhất. Chủ nhân 
không nên để những con chó tự thúc ép mà đòi hỏi sự chú ý của chủ trước. 

 
Giữ thói quen của (những) con chó cũ càng nhiều càng tốt bằng cách giữ cho ăn, tập thể dục, chơi, thời gian ngủ và 
địa điểm giống như trước khi con chó mới đến. Bạn cũng có thể cho mỗi con chó một chút thời gian ở một mình 
với bạn. Có lẽ một con chó gặp khó khăn khi chơi với đồ chơi vì con chó kia lấy mất đồ chơi của nó. Đặt con chó 
chiếm hữu ở một khu vực khác với đồ chơi nhai trong khi bạn chơi với con chó khác trong nhà (hoặc ngược lại). 
Khi cấu trúc các phiên riêng lẻ này, những con chó không nhận được sự chú ý nên bận rộn làm việc khác mà chúng 
thích. Nếu một con chó ghen tị nghĩ rằng một con chó khác đang nhận được sự quan tâm đặc biệt, nhưng nó không 
được chú ý, nó có thể góp phần vào một cuộc đánh nhau. 

 
LÀM QUEN CHÓ CON VỚI CHÓ TRƯỞNG THÀNH 
Chó con thường quấy rầy chó trưởng thành một cách không thương tiếc. Trước bốn tháng tuổi, chó con có thể 
không nhận biết được các tư thế cơ thể tinh tế của chó trưởng thành, đó là những tín hiệu mà chúng đã có đủ. 
Những chú chó trưởng thành hòa đồng tốt với tính khí tốt có thể đặt ra giới hạn với những chú chó con có tiếng 
gầm gừ hoặc búng tay. Những hành vi này nên được cho phép, ngay cả khi chó con phản ứng quá mức và “la hét”. 
Những con trưởng thành không được hòa nhập xã hội tốt hoặc có tiền sử đánh nhau hoặc thách thức những con chó 
khác, có thể cố gắng đặt ra giới hạn bằng những hành vi hung hăng hơn, chẳng hạn như cắn, có thể gây hại cho con 
chó con. Vì lý do này, không nên để chó con mới một mình với chó trưởng thành cho đến khi bạn chắc chắn rằng 
chó con không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Đảm bảo cho chó trưởng thành một khoảng thời gian yên tĩnh, không 
tiếp xúc với chó con và chú ý đến từng cá nhân như đã mô tả ở trên. 

 
NẾU VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN 
Nếu việc đưa một chú chó mới vào gia đình bạn không diễn ra suôn sẻ, đừng để xung đột tiếp tục. Chúng càng xảy 
ra thường xuyên thì càng khó để những chú chó chung sống hòa bình với nhau. Chó cũng có thể bị thương nặng 
trong các cuộc ẩu đả, cũng như nếu chủ nhân cố gắng can thiệp. Việc trừng phạt một hoặc cả hai con chó KHÔNG 
phải là câu trả lời, và có khả năng làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn. Nói chuyện với bác sĩ thú y của bạn về việc 
hoạn và / hoặc thiếu bất kỳ con chó nào và liên hệ với chuyên gia về hành vi động vật có chuyên môn để biết thông 
tin về việc sửa đổi hành vi. 

 
NÊN ĐỌC 

• Ngày càng đông thành viên? – Cách quản lý và tận hưởng một hộ gia đình nhiều chó – Patricia McConnell & 
Karen London 
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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 thùng 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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