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 :الطعام

 و متوازن كامل غذائي كل نظام أعلى القطط ان ت

 .لحوم ذو جودة جيدةيحتوي علي 

 ال يمكنهم ان يكونوا نباتيين.

 

 ي:ه األطعمةنواع أ

 ةالمبللاألطعمة و  ةالجاف ةطعماأل

 

 ليومي االطعام المبلل مرتان ف يقدّم -

 طوال اليوم يكون الطعام الجاف متاحا   -
 

 مانألوضع طعام القطط في مكان يشعرون باجب ي
 ، فيه

 .بعيدا عن وعاء الماء و الحمام المخصص لهم

 

 بعهاتباع الحمية التي كان يتّ إعند تبني قط يجب 

 .السابق قبل تبنيهي ف

 

 الطعام  أي نوع جديد من من المهم تعريف القط على

آالم  جتنابالعلى مدى أسبوع أو أكثر  تدريجيا
 المعدة

 

 

 :ماءال

 ي و حين انتهائه فأكل يوم  مرةلماء ب أن يستبدل ايج

 اليوم نفسه
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 :لعبال
 يساعد على ابقائه باأللعاب ابقاء قطك مستمتعا  

و  الحركة اللعب وب كقطط اقضي وقتا  مع .يدا  سع
معهم. ليس من الضروري أن تكون  عالقتكقّوي 

بعض بها . قطعة من الكرتون ثمنال غاليةاأللعاب 
  للقط. توفر الكثير من المرح نثقوب يمكن أال

 

و  منزليةقطط  Ivy’s Havenكل قطط 
العامة،  لمصلحتهم داخل المنزل فقط تعيش

القطط  من مشاكل سرقة لوجود الكثير
 .خارج المنزل دهسلل تعرضها وضياعها و

 
 

 :مكان االختباء
من المهم توفير لقطك مكان لالختباء ليشعروا باألمان 

أن يكون شيء  مكان االختباء يمكن. طمئناناالو 
ذو فتحة للقط  بيت، بسيط كقطعة من الكرتون

المساحة  السرير. اعط قطك مساحة أسفل للدخول أو
 فسهمالكافية حتى يخرجوا من تلقاء أن

 
 

 :رتفعمان مك
تشعر القطط باألمان عندما تستطيع رؤية المكان 

 للقطط التي تكيّف آليةهذه  من نقطة عالية ، بأكمله
يمكن استخدام  تشعر بالتوتر و القلق أو الخوف.

 .زلقة غيرأو أرفف العالية قطط ال ابراج
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 :النوم
 ١٦تقارب الـالقطط البالغة النوم المعتدل عند 

بشكل عام تنام و  ساعة في اليوم ، و القطط
ترتاح بشكل متقطع طوال اليوم و تفضل النوم 

 مكان دافئ و آمن ومريح في
 
 

 :الخدش
محافظة  طريقة لللوحة خدش توفر تمرين ممتاز ، و 

القطط هذا  ليقومالمخالب كما أنها ممتازة صحة  على
الحفاظ على أثاث المنزل لها و الطبيعي  التصرف

 أيضا
 
 

 :الحمام
القطط تفضل اخراج الفضالت في مكان آمن لتدفنه 
بعد االنتهاء، ضع صندوق الحمام في مكان خاص ، 
وتأكد دائما من وجود صندوق آخر زيادة على عدد 

القطط الموجودة في المنزل ، اجرف الرمل من 
بعد رمي  شهريا   الصندوق يوميا ، و جدد الرمل
بمعقم صديق  الحمام الرمل السابق و تعقيم صندوق

تعتبر ذات جودة جيدة  f10 للحيوانات ) ماركة
 . ) ويمكن الحصول عليها من العيادات البيطرية
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 :التشذيب
ل تنظيف نفسها، و تفضّ  القطط حيوانات نظيفة جدا  
من  القليل من المساعدةبلكن أحيانا يمكنها االستفادة 

 يوميا   القطط طويلة الشعر يجب أن تسّرح .أصحابها
. لها يكون مؤلم جدا ألنهوتعقد فرائهم  لتفادي تشابك

كل  محل التشذيب لغسله و تجفيفه مرة  إلى قطك  خذ
قطط قصيرة لل يمكن عند الحاجة. أقل بضعة أشهر أو

أن تعتني بنفسها من  (لماواالشعر كالقطط العربية )
  .ناحية موضوع التشذيب

 

ال تقطع الظفر بشكل كامل، ال تقطع الجزء الوردي 
 أبدا  
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 :تالعطال
  !راحةلا القليل من لىإالجميع يحتاج 

بحيواناتك األليفة  أبقعندما تذهب في عطلة، 
فنادق مرّخصة و موثوق بها /  عند  المحبوبة في

أصدقاء ذوي خبرة و موثوقين لتجنب سرقة أو 
أحد فنادق الحيوانات األليفة  .إصابة حيواناتك األليفة

 المجربة والموثوق بها هو:
 .يةي للرعاية البيطرماي سيكوند هوم دب

- Mysecondhome Dubai 
 
 

 :صحة القط
يجب على مالكي القطط المسؤولين التأكد من أن 

  :قطتهم

 معقمة -

 مطعمه -

  (microchip) بها رقاقة ملكية -

 تعالج دوريا ضد الطفيليات -

يراها طبيب بيطري إلجراء فحوصات طبية  -
 االصابةمنتظمة عند المرض أو 

هذه  عمل جميعقد تم عند إستالمكم القط يكون 
 ت أنعليك أن Ivy’s Havenمن قبل  األشياء

تفحص حيواناتك األليفه عند الطبيب البيطري سنويا  
 + تطعيمهم سنويا  
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خذ قطتك إلى الطبيب البيطري بشكل متكرر أكثر إذا 
 :الحظت

 تغيير عادة األكل -

  الحاجةأي تغيير في قضاء  -

  أي زيادة في شرب الماء -

  التعب أو الكسل -

الصوت  Purring) الخرخرة كثرة الحركة و ةقل -
الذي يشبه صوت  الذي تصدره القطة من صدرها و

المروحة او صوت الشخير المكتوم من داخل 
 يعني االحساس باأللم (الصدر

قطة شخصية الغير عادي إذا كانت  مواء زائد أو-
  في العادة هادئة

 أي تغيير في الشخصية مثل الرغبة في ان تكون-
 في عادتها اجتماعية إن كانت القطةبمفردها القطة 

 تريد فجأةو أصبحت قطة انطوائية أو إن كانت  /
  الكثير من االهتمام

لمس  القطة من خالل حرارةارتفاع العطس/  -
من  )الرشح( / االفرازات األنف سيالناألذنين/ 
 العيون

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 :في دبي ةبيطريعيادات الارقام ال
 :األطباء البيطريون الموثوق بهم لدينا هم

 (عيادة فقط)مردف  يتڤسيتي  -

04 2886653 

مرافق و كذلك  عيادةوجد به )تالوصل  يتڤ سيتي -
 (للتسكين

04 3883990 

 24/7الطوارئ للعيادة البيطرية  رقم

055 8755553 

ارئ ولديهم خدمة الط ت)ليسعيادة بت زون - 
٢٤/٧)  

04 3467870 

١٢ 
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