SỞ THÚ Y QUẬN CAM
HIỆN CÓ ĐANG HOẠT ĐỘNG KHÔNG?
VÂNG, CHÚNG TÔI

HIỆN ĐANG HOẠT ĐỘNG

Nhận Lại Thú Vật, Tái Tục Giấy
Phép, Nhận thú vật bị từ bỏ, Viếng
thăm, Lấy Hẹn để Nhận Nuôi Thú

400 Cuộc Hẹn Được Dành
Sẵn Cho Mỗi Tuần,
Có Thể Không Cần Lấy Hẹn!*
*Theo thứ tự ưu tiên tùy thuộc vào số lượng nhân viên

XIN LẤY HẸN
GIÚP
THÚ VẬT
VUI THÍCH

> Xin giữ yên tĩnh trong khu vực các chuồng thú vật
> Không được cho ngón tay vào để thú vật ngậm liếm
> Cơ Hội Tốt Hơn để tìm cho thú vật gia đình thích hợp

GIÚP
KHÁCH HÀNG
HÀI LÒNG

> Cung Cấp những quan tâm cá nhân
cho những nhu cầu nhận nuôi đặc biệt
của người nhận nuôi thú
> Thu xếp thời gian viếng thăm cho
người nhận nuôi thưởng thức cá tính
chân thật của thú muốn nhận nuôi

GIÚP
CỘNG ĐỒNG
HẠNH PHÚC

> Gia tăng tỷ lệ thú vật được nhận nuôi về
nhà mới và không bị gởi trả lại.
> Ủng Hộ Tỷ Lệ Cứu Vớt Cao của Sở thú Y
Quận Cam với 94.8% đối với loài Chó và
81.05% đối với loài Mèo

> Giảm Thiểu thời gian chờ đợi
> Đơn Giản Hóa Thủ Tục Nhận Nuôi
> Cho phép Tư Vấn việc nhận nuôi để giúp
người nhận nuôi tìm được cá tính tương
xứng nơi người bạn muôn thuở

> Giảm Thiểu cơ hội tai nạn bị chó cắn tại
chuồng khi viếng thăm một con chó mà
không có người bảo vệ đi kèm

Muốn biết thêm thông tin hay lấy một cuộc
hẹn có thể sẽ làm thay đổi cuộc đời của
bạn xin liên lạc (714) 935-6848.
ocpetinfo.com

