Mga Serbisyo para sa Pangangalaga ng
Hayop sa Lungsod ng Long Beach
Mga Available na Hayop Para sa Pag-aampon

Ang Aming Silungan

Nakatampok din ang aming mga hayop sa:

Patuloy ang pag-update ng impormasyon
tungkol sa hayop na maaaring ampunin sa
aming site. Ang mga larawan at/o paglalarawan
ng aming mga hayop ay idinadagdag at
binubura sa tuwing na-aampon, isinasauli sa
may-ari, atbp. ang isang hayop. Available para
pag-aampon ang mga hayop na itinatampok sa
isang personal na basehang first come first
serve. Dahil sa magkahalong lahi, maaaring
naiiba ang paglalarawan mula sa mga larawan.
Habang ang bawat pagsisikap ay isinasagawa
upang
mapanatiling
napapanahon
ang
impormasyon, hindi namin maga-garantiyng ang
mga hayop na nakalista sa mga pahinang ito ay
iyong mga available kapag binisita mo ang
Animal Care Center upang mag-ampon ng isang
alagang hayop. Hindi nagrereserba ang mga
Serbisyo para sa Pangangalaga ng Hayop ng
Long Beach para sa pag-aampon sa
pamamagitan ng telepono o e-mail. Kailangan
mong personal na pumunta sa Center para
mag-ampon ng isang hayop at mag-refer sa
Animal ID (nagsisimula sa letrang A) ng hayop
kapag nagtatanong tungkol sa isang alagang
hayop.



www.shelterme.com/LongBeach



www.facebook.com/LongBeachAnimalC
are



www.longbeach.petfinder.com

Maaari mo ring i-download ang aming mga
Serbisyo para sa Pangangalaga ng Hayop sa
Long Beach na mobile app na available sa
Google Play Store o iTunes gamit ang link na
ito: http://getmyapp.me/LBACS/
Impormasyon tungkol sa Pag-aampon
Sa Baryo, anumang hayop na available ay
maaaring ampunin sa pamamagitan ng spcaLA.
Bisitahin ang spcaLA para sa kumpletong
listahan ng mga bayarin at mga kinakailangan
para sa pag-aampon. Higit pang mga alagang
hayop na maaaring ampunin: spcaLA
Kasama sa mga bayarin para sa pag-aampon
ang:
• Operasyon para sa pag-kapon (mga aso, pusa
at kuneho)
• Mga gamot para sa pangangalaga ng sakit
(kuneho lamang)
• Mga species-appropriate na mga
kasalukuyang pagbabakuna at microchip (hindi
kasama ang pagpaparehistro)
• Pagsusuri ng kalusugan
• Sertipikasyon para sa libreng pagsusuri ng
kalusugan
• Mga espesyal na handog para sa insurance ng
alagang hayop
• spcaLA na tatak ng collar*
• spcaLA na tatak ng leash (aso lamang)*
• Isang rewards package sa pag-aampong puno
ng mga discount at alok para sa mga klase sa
spcaLA na Pag-eensayo ng Aso, ang spcaLA na
Marketplace at ang spcaLA na Pet Hotel at
Grooming Salon

Tandaan: Kinakailangan ng batas ng California
na ang lahat ng inampong aso’t pusa na
makapon bago lumabas sa aming silungan.

