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Ġimgħa 3 – Merħba Dinja
Introduzzjoni ta’ ħsejjes u affarijiet viżivi tal-ħajja tad-dar – u laqgħa 
mal-familja (adulti, tfal, klieb oħra, qtates eċċ). Ukoll ħafna immaniġġjar u 
affarijiet b’superfiċji differenti

Ġimgħa 4 – Gost u Logħob
Ħafna logħob, ġugarelli u sfidi ġodda, sabiex jiġu żviluppati is-
soluzzjonijiet tal-problemi, koordinazzjoni, saħħa u it-trattament tal-
frustrazzjonijiet. Immaniġġjar individwali u postijiet differenti.

 

 

 
 
 
 
 
    
      
     

 

 

Lista ta’ Kontroll tal-Breeder
Ġimgħat 1-2 – Tat-twelid
Iċċekkja l-iżvilupp tal-ġeru

Ġimgħa 5-7 – Kurżita’
Introduzzjoni għal kemm jista’ jkun nies differenti u oġġetti tad-dar 
(televiżjoni, vacuum cleaners eċċ). Kemm jista’ jkun stimulazzjoni ġdida. 
Ħafna attenzjoni individwali. Ħruġ (fuq l-idejn).

Ġimgħa 7 – Lista ta’ Kontroll
Sas-seba’ ġimgħa tiegħu irid ikun:

1. Iltaqa’ ma’ 7 tipi ta’ nies differenti
2.  Kien fuq 7 superfiċi differenti
3. Lagħb b’7 tipi ta’ ġugarelli
4. Sema’ 7 tipi ta’ ħsejjes għolja u mhux mistennija
5. Kien f’7 postijiet differenti – u kiel f’7 postijiet differenti
6. Għamel 7 attivitajiet fejn solva problemi (eż. Tela’ fuq kaxxa, fuq 

kutra, għadda minn mina, ġab ġugarell minn taħt xi ħaġa....)
7. Kien barra, fejn ta, 7 postijiet jew affarijiet differenti

Noti:

Ġimgħa 8 – Bidu ta’ ħajja ġdida
Repetizzjoni tal-ġimgħat ta’ qabel





Introduzzjoni
Id-Dogs Trust u il-Kennel Club ta’ l-Ingilterra ingħaqdu flimkien mat-trainers u l-esperta fuq l-imġieba 
tal-annimali Carolyn Menteith, biex iniedu inizzjattiva ġdida u unika bl-għan li tagħti lil kull ġeru l-aqwa 
bidu tal-ħajja tiegħu – The Puppy Plan. Id-Dogs Trust Malta issa qed iġġib il-Puppy Plan fil-gżejjer maltin 
bil-kooperazzjoni u l-approvazzjoni  ta’ l-SPCA, tas- Segretarjat Parlamentari ghall-Biedja, Sajd u Drittijiet 
tal-Annimali, The Malta Kennel Club, The Malta Canine Society u il-Maltese National Canine Federation.

Il-Manwal tas-Sid

Għaliex għandna bżonn il-Puppy Plan?
Mill-mument li jkun hemm ippjanat boton ġriewi, kemm il-breeder, kif 
ukoll, iktar il-quddiem, is-sid il-ġdid tagħhom, iridu jagħmlu dak kollu 
possibli biex jiżguraw li il-ġeru il-ġdid ikollu l-opportunita’ li jikber u 
jirrealizza il-potenzjal sħiħ tiegħu jew tagħha. Grazzi għall-avvanzi 
li saru fis-saħħa, kemm għall-ġenituri tal-ġriewi u iktar il-quddiem 
għall-ġriewi infushom, flimkien ma’ tgħammir responsabbli, nistgħu 
nagħmlu ħafna biex niżguraw li il-ġriewi ikunu fiżikament f’saħħithom 
– iżda għall-maġġoranza tal-klieb, ikun x’ikun il-bidu tal-ħajja 
tagħhom, din il-funzjoni għandha tkun dik ta’ kelb tal-familja li jkun 
tant maħbub.

Li jkun kompann huwa l-iktar xogħol diffiċli li tista’ titlob minn 
kelb, għax l-aspettattivi tagħna huma tant għoljin. Irridu li il-klieb 
jingwalawha ma’ kollox u ma’ kulħadd – li ma jaqilbux lit-tfal 
jew viżitaturi li jista’ jkollna id-dar, li ma jiġrux wara xi qattus, u li 
ma jinbħux lejn il-pustier (jew lejn kwalunkwe persuna oħra). Li 
noħduhom magħna kull fejn irridu, imma li jkunu kuntenti li jitħallew 
waħedhom id-dar mingħajr ilment; li jaċċettaw ħsejjes qawwijin, 
stranġieri, klieb oħra... Il-lista ma tispiċċa qatt. Mela dak li għandna 
bżonn nagħtu lill-ġriewi, sabiex ikollhom bidu ta’ ħajja tajba, huwa 
l-għarfien essenzjali lil breeders u lil min ser irabbi lill-ġeru.

Filwaqt li ħafna breeders jifhmu il-prinċipji tal-aħjar trobbija tal-ġriewi 
sabiex isiru membri tal-familja u ħbieb mill-aqwa, ħafna huma dawk 
li mhux qed jifhmuh dan. Waħda mill-kawżi prinċipali ta’ ewtanażja 
fuq klieb taħt l-eta’ ta’ sentejn huwa r-riżultat ta’ problemi fl-imġieba 
tal-kelb. Mhux hekk biss, iżda ħafna nies isibu rwieħhom ma’ kelb 
li jkollu imġieba li tkun tant diffiċli li tgħix magħha. Wisq klieb qed 
jispiċċaw f’ċentri ta’ salvataġġ, u trainers u persuni involuti fl-imġieba 
tal-annimali qed jaraw klieb bi problemi li faċilment setgħu jiġu evitati 
hekk jekk matul l-ewwel 16-il ġimgħa ta’ ħajjithom dawn il-klieb ġew 
amministrati tajjeb u jkunu tħejjew kif suppost għall-ħajja li jkun ser 
ikollhom quddiemhom.

Ħafna breeders jagħmlu minn kollox biex jiżguraw li l-ġriewi tagħhom 
jitgħallmu jkunu soċjali, iżda breeders oħra, filwaqt li jagħmlu minn 
kollox għall-ġriewi tagħhom, mhumiex daqshekk konxji mill-
importanza ta’ dan iż-żmien daqshekk vitali u ma jafux kif għandhom 
jamministrawħ. Barra minn hekk, il-pubbliku in ġenerali, mhuwiex 
daqshekk konxju mill-importanza tas-soċjalizzazzjoni tal-klieb, u 
għalhekk ma jirrealizzawx l-importanza li jmorru għand breeders 
li jiżguraw li il-griewi tagħhom jiksbu dawn l-esperjenzi daqshekk 
meħtieġa fl-ewwel ġimgħat ta’ ħajjithom u li jiżguraw li l-ġriewi jkunu 
psikoloġikament ippreparati u għalhekk addattati għal din il-funzjoni.
Sakemm il-pubbliku li jixtri il-ġriewi ma jirrealizzax kemm dan huwa 
ta’ importanza, dawn in-nies ser ikomplu jixtru ġriewi minn sorsi 
dubjużi u bħala riżultat jitkebbes in-negozju u jsir it-tqegħid tal-flus 
fil-bwiet ta’ breeders bla skuprlu.

Il-Puppy Plan huwa pjan sempliċi imma komprensiv li jiddeskrivi pass 
pass is-soċjalizzazzjoni tal-ġeru li tibda mill-breeder matul l-ewwel 
tmien ġimgħat daqshekk importanti ta’ ħajtu. Meta il-ġeru imur fid-
dar il-ġdida tiegħu, il-pjan imbagħad jiġi mgħoddi lis-sid il-ġdid biex 
dan jitkompla minnu.
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Matul l-ewwel 
16-il ġimgħa 
tiegħu, il-ġeru ikun qed 
jitgħallem min hu il-grupp 
soċjali tiegħu, ma’ min 
jilgħab u liema affarijiet 
għandu jinjora.
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Ħu ħsieb 
l-omm

Tarbija

Hello

Gost u logħob

Kurżita’

Bidu ta’ 
ħajja ġdida

Tagħlim dwar 
id-dinja – 
mingħajr 
periklu

Barra



Ix-Xjenza – Għaliex hija importanti

Il-moħħ ta’ ġeru ta’ 16-il ġimgħa għandu l-istess numru ta’ ċelloli daqs ġeru li għadu kemm 
twieled – iżda huwa daqs 10 darbiet ikbar. Din iż-żieda straordinarja fid-daqs m’għandha x’taqsam 
xejn maċ-ċelloli innifishom iżda in-numru ta’ konnessjonijiet stabbiliti bejniethom. Dawn il-
konnessjonijiet huma stabbiliti bħala riżultat dirett tal-esperjenzi li il-ġeru ikollu fl-ewwel erbgħa 
xhur tal-ħajja (u spiss anke ħafna qabel).

Kull ħaġa li il-ġeru jara, jisma’, iħoss, ixomm u jtiegħem, kull laqgħa li jkollu u kull ħaġa gdida li 
jiskopri, tipproduċi letteralment triljuni ta’ konnessjonijiet ġodda fil-moħħ f’dawk l-ewwel 16-il 
ġimgħa, u dawn idumu għal matul ħajjet il-ġeru. Jitgħallem liema affarijiet huma parti minn ħajtu 
u dik ta’ ħajjet il-familja tiegħu, dak li mhuwiex ta’ periklu u min huwa parti mill-grupp soċjali 
tiegħu. Filwaqt li ma nistgħux nittamaw li nintroduċu kull ħaga li il-ġeru se jkollu jaċċetta aktar 
tard fil-ħajja tiegħu, iktar ma’ il-ġeru jieħu mill-esperjenzi pożittivi li qed intukom għal matul 

dan il-perjodu ta’ ħajtu, iktar se jaċċetta kull 
sitwazzjoni jew esperjenza ġdida. Mhux dan 
biss, iżda il-ġeru se jkun ukoll qed jiżviluppa 
il-ħiliet ta’ tagħlim tiegħu, jitgħallem kif isolvi il-
problemi u jittratta il-frustrazzjonijiet inevitabbli 
tal-ħajja tiegħu, li dan imbagħad se jgħinu 
fl-imġieba u t-taħriġ tiegħu fil-futur.

Ġeru li jitrabba kif suppost matul dan il-
perjodu, ikun ferm iktar probabbli li jkun 
kunfidenti, kalm, jitgħallem iktar malajr, ikun 
inqas probabbli li jirrispondi għal affarijiet 
ġodda b’biża’ jew b’mod aggressiv – fil-qosor 
huwa iktar probabbli li jsir kelb tal-familja 
tajjeb. Kelb li ma kellux dan it-tip ta’ bidu kif 
suppost, huwa iktar probabli li jkun iktar reattiv, 
ikollu problema ta’ konċentrazzjoni, ikun iktar 
beżgħan, jitgħallem iktar bil-mod, jiżviluppa 
problemi ta’ imġieba li jistgħu jiġu evitati – u 
fil-fatt ikollu moħħ inqas żviluppat minn dak ta’ 
kelb ieħor iktar soċjalizzat u mħarreġ.

Allura dan għaliex iseħħ? L-annimali kollha, b’istint, jibżgħu minn affarijiet ġodda. Huwa dan 
l-istin ta’ awto-preservazzjoni li jżommhom iktar sikuri minn predaturi jew sitwazzjonijiet 
perikolużi oħra. Għal annimal li għadu kemm twieled, li jkun beżgħan u kawt huwa 
kontraproduttiv, għax kollox ikun ġdid għalih, għalhekk ikun kontinwament fi stat ta’ stress. 
Għalhekk f’ħafna annimali selvaġġi, din il-biża’ tibda madwar it-tielet ġimgħa. Dak li l-annimal 
ikun għadu ma esperjenzax jiġi ikkunsidrat bħala potenzjalment perikoluż, u għalhekk jevitawħ. U 
jekk ma jkunux jistgħu jagħmlu dan, x’aktarx jirreaġixxu b’mod difensiv.

Fi klieb domestiċi din isseħħ iktar tard, meta jkollu madwar 5-7 ġimgħat, jiddependi mir-razza 
jew tip. Huwa iktar probabbli li dak li il-ġeru ikun għadu ma esperjenzax sa dan iż-żmien, jiġi 
interpretat bħala potenzjalment perikoluż u għal din ir-raġuni, huwa importanti ħafna li il-
breeders iderru lill-griewi jissoċjalizzaw ħafna qabel ma’ dawn imorru fid-djar il-ġodda tagħhom.
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Matul l-ewwel 16-il ġimgħa, il-ġeru jitgħallem ukoll min qiegħed fil-grupp soċjali tiegħu, min 
huma in-nies u l-annimali li jagħmlu parti mill-familja tiegħu, ma’ min huwa ħabib, ma’ min 
jilgħab u ma’ min qed jifforma rapport. Is-sid il-ġdid għandu jibqa’ jaħdem fuq dan biex jgħallem 
lill-ġeru dwar il-familja il-ġdida u kif il-ħajja magħhom se tkun.

Iċ-ċelluli kollha tal-ġisem għandhom żmien predeterminat ta’ meta’ jibdew u jieqfu jiżviluppaw, 
u ta’ 16-il ġimgħa (f’xi razez ħafna qabel), l-opportunita’ tal-maġġoranza ta’ l-iżvilupp tal-moħħ 
tibda tilħaq l-għeluq tagħha – u b’hekk ukoll 
opportunita’ ta’ tagħlim għall-ġeru. Ġriewi li ma 
kellhomx dan iċ-ċans ta’ soċjalizzazzjoni matul 
dawn il-ġimgħat, minħabba prattika ta’ trobbija 
fqira jew nuqqas ta’ ftehim ta’ dan il-proċess, se 
jibqgħu dejjem jippruvaw ilaħħqu u ħafna mill-
potenzjal tagħhom qatt mhu se jiġi irrealizzat.

Ħafna, jekk mhux l-aktar, mill-problemi 
ta’ mġieba jistgħu jiġu evitati permezz ta’ 
soċjalizzazzjoni u edukazzjoni bikrija f’dan 
il-mument – dawn jinkludu aggressjoni, 
biża’ mill-istorbju, ansjetajiet ta’ separazzjoni, 
tagħlim fqir, biża’ u ħafna iktar. Stennija 
sakemm il-ġeru imur fid-dar il-ġdida tiegħu, 
jew ikun kbir biżżejjed biex jibda’ t-tahriġ, ifisser 
li jkun inqabeż dan il-perjodu daqshekk kruċjali 
f’ħajtu.

Il-Puppy Plan ġie żviluppat sabiex jipprova 
jipprevjeni problemi ta’ imġieba, sidien li jabbandunaw il-klieb tagħhom u jnaqqas eluf ta’ klieb 
li jiġu mgħoddija lil organizzazzjonijiet ta’ salvataġġ, jinghataw lura lill-breeders, jew li jiġu 
ewtanizzati minħabba problemi ta’ imġieba li setghet tiġi evitata.

Il-Puppy Plan jimmira li jkun kompletament inklussiv – mingħajr kwistjoni ta’ minn fejn ġie 
il-ġeru, jekk huwiex ta’ razza pura jew le, jew iċ-ċirkostanzi tat-twelid tiegħu. Jimmira li jgħin 
lill-kelb ikun l-aqwa li jista’ jkun, jagħti l-għarfien lis-sidien ġodda tiegħu li il-ġeru ingħata 
‘edukazzjoni primarja’ eċċellenti u jgħolli l-istandard ta’ soċjalizzazzjoni tal-ġriewi madwar il-
pajjiż – u lil hinn.

Għal dawk li jrabbu il-ġeru fl-ewwel tmien ġimgħat tagħhom, il-Puppy Plan isegwi skeda 
komprensiva u fil-fond, għaliex xogħolhom huwa dak li jagħtu edukazzjoni bikrija fuq bażi 
wiesgħa – għax ma jkunux jafu fejn il-hajja ser tieħu lil dawn il-ġriewi u għalhekk għandhom 
ikunu lesti għal kollox.

Ladarba il-ġeru imur fid-dar il-ġdida tiegħu, il-Puppy Plan jista’ jiġi addattat unikament mis-sid 
il-ġdid sabiex jiżgura li il-ġeru tiegħu jaddatta sew għall-ħajja ġdida tiegħu u tal-familja tiegħu.
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Il-wasla tal-ġeru il-ġdid 
tiegħek fid-dar il-ġdida tiegħu 
huwa żmien eċċitanti ħafna 
għall-familja kollha.
Jekk il-ġeru tiegħek ġej minngħand breeder li isegwi il-Puppy Plan, inti diġa’ taf li il-ġeru kellu 
bidu tajjeb tal-ħajja, u għalhekk inti taf li qiegħed fi triqtu lejn li jkun iż-żieda perfetta għall-familja 
tiegħek. Jista’ jkun li diġa’ għandek il-Puppy Plan tiegħu, bl-isperanza li dan jinkludi ukoll daħliet 
tad-djarju u ritratti li juru x’bidu tajjeb il-ġeru kellu.

Meta tkun qed tagħżel il-ġeru tiegħek, ipprova sib wieħed li trabba f’dar simili għal tiegħek, għax 
ikun diġa’ ġie imdorri għal dawk l-affarijiet li huma parti ewlenija tad-dar tiegħek – bħal tfal jew 
qtates. Dan jiżgura li il-ġeru kellu esperjenza bikrija ma’ dawn l-affarijiet, hekk dawn ma jkunux 
ġodda għalih.

Meta il-ġriewi jittieħdu minn ma’ ommhom kmieni wisq, jistgħu jinqalgħu problemi ta’ imġieba. 
Għalhekk kun żgur li l-breeder ħalla’ il-ġriewi ma’ ommhom mill-inqas sa meta jkollhom seba’ 
ġimgħat.

Jekk il-ġeru ikun ġej minn xi ċentru tas-salvataġġ, iċċekkja jekk dawn ikunux użaw il-Puppy Plan 
mill-mument li jkun wasal għandhom – u inti tkun tista’ tkompli minn fejn waqfu huma.

Jekk il-ġeru tiegħek ġej minn breeder jew ċentru tal-annimali u ma kellux il-vantaġġ tal-Puppy 
Plan sa mill-bidu ta’ ħajtu, iċċekkja xi jkun sar u ibda’ il-Puppy Plan minn dak il-punt, billi taddattaħ 
għal xi vojt li jista’ jkun hemm fit-taħriġ bikri, sabiex ikollu ċans ilaħħaq mal-ħafna affarijiet li jkunu 
inqabżu milli jitgħallem. Madankollu, huwa importanti, li l-affarijiet il-ġodda jiġu introdotti bil-kwiet 
u bil-mod, sabiex il-ġeru jaċċetahom u jidrahom, u mhux jiġi imbeżża’ minnhom.

Il-ħidma tal-breeder jew taċ-ċentru tas-salvataġġ li tkun saret fl-aħħar tmien ġimgħat, tfisser li il-
ġeru tiegħek kellu trobbija soda u li għandu il-ħiliet meħtieġa biex dan isir il-kelb tal-familja ideali. 
Jekk dawn ikunu segwew il-Puppy Plan, il-ġeru ikun ħa edukazzjoni primarja, u b’hekk hu jkun 
konxju mill-ħafna affarijiet differenti li id-dinja għandha x’toffri. Issa f’idejk li tkompli bl-edukazzjoni 
sekondarja tiegħu fl-ambjent speċifiku tal-ħajja il-ġdida tiegħu. Tkun ukoll qed tgħallmu jifforma 
rapport mal-familja il-ġdida tiegħu – inti.

L-aktar ħaġa unika u eċċitanti dwar il-Puppy Plan hija li tista’ tiddiżinjaħ inti stess. Dan huwa il-pjan 
tiegħek biex tiżgura li jkollok il-ġeru tal-ħolm tiegħek. Dan il-pjan ma jgħidlekx x’għandek tagħmel, 
jew jinsisti li tagħmel affarijiet li ma għandhom l-ebda effett f’ħajtek, jew li taħli ħin prezzjuż. 
Minnflok inti stess tista’ tfassal il-Puppy Plan personali tiegħek madwar ħajtek u il-ħajja li il-kelb 
tiegħek se jgħix.
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Ġimgħa 8 – dar ġdida, u it-tfassil personalizzat 
tal-Puppy Plan tiegħek

Fl-ewwel ġimgħa tiegħu miegħek, inti tibda tgħallem lill-ġeru min hi il-
familja il-ġdida tiegħu, tgħallmu jrabbi fiduċja fihom, u jibda jkun irid ikun 
miegħek. Din għandha tkun ġimgħa fejn il-ġeru jibda jidra u jissetilja.

      L-ewwel Kompiti

Il-puppy plan personalizzat tiegħek

Ibda oħloq il-Puppy Plan personalizzat tiegħek billi taħseb f’dawk l-affarijiet li 
taħseb li ser isiru parti mill-ħajja tal-ġeru tiegħek (issa jew f’xi żmien fil-futur). 
Billi tuża l-eżempji imsemmija hawn taħt, uża il-lista ta’ kontroll sabiex tagħmel 
lista tal-affarijiet kollha li taħseb li x’aktarx ikunu parti mill-ħajja tal-kelb tiegħek 
– trabi, tfal, nies differenti, annimali oħra, bhejjem, karozzi, xarabanks, pubs, 
djar tal-ħbieb, xows tal-klieb, veterinarju, traffiku....dak kollu li tista’ taħseb fih li 
tixtieq li il-ġeru irid jaċċetta bħala parti mir-rutina tiegħu. Għat-tmien ġimgħat li 
ġejjin, ikun għadu qed jitgħallem dwar min hu parti mill-grupp soċjali tiegħu u 
min mhuwiex. Xogħolok huwa li tiżgura li jieħu ħafna esperjenzi sbieħ ma’ nies, 
annimali u dawk l-affarijiet li huma importanti, bi premju, u esperjenzi mingħajr 
premju ma’ dawk l-affarijiet li mhumiex, sabiex jitgħallem jinjorahom.

Imla’ il-Puppy Plan personali tiegħek b’dawk l-affarijiet kollha u tkun lest. Dejjem 
tista’ iżżid iktar affarijiet iktar il-quddiem, iżda ipprova aħseb f’kemm tista’ affari-

jiet bil-quddiem.

Il-lista ta’ kontroll hija maqsuma f’żewġ partijiet – waħda tkopri dawk 
l-affarijiet li trid li il-ġeru jagħmel ħbieb u jinteraġixxi magħhom, 
jilgħab magħhom u jħares lejhom bħala parti mill-grupp soċjali tiegħu 
(soċjalizzazzjoni), u l-oħra tkopri dawk l-affarijiet li trid li il-ġeru jaċċetta 
bħala normali, ma jinkwetax dwarhom u għalhekk jinjorahom u minnflok 

jagħti iktar attenżjoni lilek fil-preżenza tagħhom (tidrija).

Hu ritratti jew vidjows tal-ġeru jgħamel dawn l-eżercizji.

1
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Eżempji ta’ affarijiet li tista’ tkun tixtieq 
tinkludi:

Soċjalizzazzjoni

Nies – dan għandu jinkludi kemm jista’ jkun minn dawn (għax trid li il-ġeru tiegħek ikun ħabib ma’ 
kulħadd): nisa adulti, irġiel adulti, irġiel bil-leħja, nies bin-nuċċali, irġiel twal, nies ta’ oriġini etnika 
differenti, nies kunfidenti li jitkellmu jgħajjat, nies kwieti jew li jistħu, nies libsin brieret jew kpiepel, 
nies li jġorru umbrella, pustiera, anzjani, persuni b’diżabilita’, nies fuq siġġu tar-roti, teenagers, tfal 
żgħar u trabi. Il-ġeru tiegħek għandu jiġi ippremjat u jingħata treats jew logħob minn dawn in-nies 
– jew tista’ tippremjaħ talli jinteraġġixxi magħhom b’mod pożittiv.

Klieb (u qtates jekk huma kunfidenti u kuntenti bil-klieb) – dan għandu jinkludi klieb jew ġriewi 
oħra, klieb ta’ kull kulur, klieb b’wiċċ ċatt, klieb żgħar, klieb kbar (għax tixtieq li il-kelb tiegħek ikun 
ħbieb ma’ kull tip ieħor ta’ kelb). Ipppremja lill-ġeru tiegħek meta dan jinteraġixxi b’mod pożittiv. 
Dan jista’ jinkludi ukoll kwalunkwe tip ta’ qattus domestiku.

Tidrija

Annimali oħra – qtates mhux magħrufa jew qtates tiegħek jekk dawn huma imgerrxin, mhumiex 
simpatiċi jew jibżgħu mill-klieb (ikunu ferm jippreferu jekk il-kelb jinjorahom!), żwiemel, ngħaġ, 
baqar, bhejjem oħra, annimali oħra sufin (fniek, fniek tal-indi, ħamsters eċċ) – jew annimali oħra li 
se jkunu parti mill-ħajja tiegħu jew li jista’ jkun li se jiltaqa’ magħhom. F’dawn il-każijiet, trid tipprat-
tika tendenza li tippremja lill-ġeru tiegħek meta dan jinjorahom u jisma’ minnek meta tkun hemm, 
u mhux jinteraġixxi magħhom.

Postijiet – dawn jistgħu jinkludu kull kamra fid-dar, ġnien, karozza, triq kwieta, triq storbjuża, dar 
ta’ ħbieb, barra mill-iskola, pub, post b’art li tiżloq, ġnien pubbliku, monti, bus stops, klinika veteri-
narja, festa, razzett, stalel....fejn inti u il-kelb tiegħek tistgħu issibu ruħkom fil-futur. Għandek bżonn 
li tiżgura li jkollu esperjenzi sbieħ f’dawn il-postijiet, u b’hekk jaċċettahom bħala parti mill-ħajja 
tiegħu u mhux xi ħaġa mhux tas-soltu jew tal-biża’. Iktar ma tintroduċieħ postijiet, iktar se taċċerta 
ruħek li il-ġeru se jaċċetta postijiet ġodda, għax dan ma jkun xejn ġdid għalih.

Distrazzjonijiet – dawn jistgħu jinkludu karozzi, xarabanks, muturi, sireni, makkinarju storbjuż, 
vacuum cleaner....l-affarijiet kollha li trid tippremja lill-ġeru talli ma jkunx reattiv lejhom.

  10



Oħrajn – ċiklisti, ġoggers, tfal jiġru, nies jilgħabu il-futbal, qtates, għasafar....għal darb’oħra affari-
jiet li inti tixtieq tippremja lill-ġeru meta jinjorahom (uża treat jew ġugarell biex ittellfu, imbagħad 
ippremjaħ b’ikel jew logħob). Hawnhekk żid l-affarijiet l-oħra li se jkunu parti mill-ħajja tal-ġeru 
tiegħek.

Agħti ħarsa lejn is-sezzjoni Noti biex tiddeċiedi jekk il-ġeru tiegħek għandux bżonn xi attenżjoni 
addizzjonali f’xi partijiet mill-Puppy Plan tiegħu, kif ukoll biex tiċċekkja jekk il-breeder ikunx għadda 
l-informazzjoni jew jekk hemmx xi ħaġa nieqsa fl-edukazzjoni inizzjali tal-ġeru tiegħek.

Issa li għandek il-Puppy Plan magħmul apposta għalik, inti lest għall-ġimgħat li ġejjin.

Jekk il-ġeru tiegħek ġie minn xi mkien fejn ma jipprattikawx il-Puppy Plan, inti xorta tista’ 
issegwi il-parti ‘Is-Sid il-Ġdid’ tal-pjan – iżda tistenniex iżżejjed mill-ġeru tiegħek. Ħu l-affari-
jieti iktar bil-mod waqt li tkun żgur li il-ġeru jinsab kuntent u kunfidenti f’kull ħin – bl-użu ta’ 
treats jew ġugarelli favoriti biex ittellfu minn kull ħaġa li tista’ tkun qed tinkwetaħ, imbagħad 
ippremjaħ għal imġieba iktar xierqa. Jekk inti imħasseb li il-ġeru huwa beżgħan ħafna jew 
nervuż, ikkunsidra li tikkonsulta professjonist speċjalizzat fl-imġieba tal-ġriewi (il-veterinarju 
tiegħek jista’ jkun kapaċi jirrakkomandalek lil xi ħadd) qabel ma il-problema tikber.
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 Sib grupp tal-logħob tal-ġriewi fl-inħawi tiegħek, immexxi minn trainer ta’ fama, 
grupp tat-taħriġ jew il-klinika veterinarja tiegħek. Mur u osserva is-sessjonijiet. Il-
ġeru tiegħek għadu żgħir wisq biex jissieħeb peress li jkun għadu mhux imlaqqam 
u l-immunita’ li jkun wiret mingħand ommu issa tkun iddgħajfet, iżda se jkun 
meħtieġ li jissoċjalizza ma’ numru ta’ klieb oħra fil-ġimgħat li ġejjin jekk ser jikber 
b’ħiliet soċjali tajba. Kun żgur li il-klassi li tosserva hija mimlija gost, premjijiet, u li 
il-ġriewi jingħataw iċ-ċans jilgħabu wieħed mal-ieħor, jew fi gruppi żgħar u ugwal-
ment imqabbla, b’mod ikkontrollat (u mhux klieb bla ċinga li jitħallew jagħmlu li 
jridu – dan jgħallem il-ġeru kunfidenti ikun kunfidenti iżżejjed u lil dak iktar timidu 
isir iktar beżgħan u jevita lill-oħrajn). Grupp li ma jkunx tajjeb, ser iħassar ix-xogħol 
siewi kollu tiegħek – u sfortunatament hemm ħafna minn dawn il-gruppi ħżiena 
hemm barra. Jekk dak li tara jogħġbok, ikteb lill-ġeru tiegħek malli l-istatus tat-
tilqim jippermettilu jitħallat ma’ oħrajn. Jekk taf b’xi kelb kalm u iktar anzjan li taf 
li huwa tajjeb mal-ġriewi, dan ikun ideali biex jgħallem lill-ġeru tiegħu kif għandu 
jġib ruħu ma’ klieb oħra. Ħafna klassijiet tal-ġriewi jinkluduħ dan.

2. Waqt l-ewwel ftit jiem, ħu il-ġeru tiegħek għand il-veterinarju għal kontroll 
mediku. Staqsi lill-vet jew l-infermier biex ma jagħmel xejn ħlief jiċċekkjaħ 
ftit, jimmaniġġjaħ bil-mod – u tiħ treat. Dan mhux il-waqt għat-tilqim eċċ 
(għalkemm se jkollok terġa’ tieħdu lura fi ftit ġranet oħra) – inti ma tridx li 
l-ewwel żjara tal-ġeru tiegħek għand il-vet tkun ħaġa oħra ħlief pożittiva. Il-
veterinarju tiegħek se jirringrazzjak meta il-quddiem il-ġeru isir kelb kbir adult 
li jħobb imur għand il-vet. Dan mhux biss kontroll mediku – imma ukoll parti 
mis-soċjalizzazzjoni tiegħu. Uża din iż-żjara biex titkellem dwar worms u l-iskeda 
tat-tilqim tiegħu, għax tridu jkun jista’ jibda jkun barra kemm jista’ jkun malajr.

 Jista’ jkun li il-vet tiegħek joffri politika ta’ bieb miftuħ lill-klijenti tiegħu sabiex 
iħeġġiġhom iżuru il-klinika waqt ħinijiet iktar kwieti sabiex il-persunal ikunu 
jistgħu jagħmlu iktar fuss bihom u jibnu assoċjazzjonijiet iktar pożittivi. Dan jista’ 
jkollu benefiċċju pożittiv ta’ perċezzjoni lejn il-kura veterinarja tul ħajjet il-kelb.

 Ftakar li il-ġeru għadu mhux imlaqqam u għalhekk ġorru f’idejk u tniżżlux mal-art 
meta tkun għand il-vet.

3. Kun żgur li il-ġeru jiltaqa’ mal-familja kollha – u li jkollu esperjenzi pożittivi 
magħhom sabiex hekk jitgħallem iħobb u jafdakom kollha. Dan ifisser li kulħadd 
għandu jerfgħu u jżommu bil-mod, jippremjaħ, jilgħab miegħu – u jibda jagħmel 
taħriġ bażiku miegħu (anke billi biss jiġi ippremjat talli resaq lejhom jew mexa 
warajhom) sabiex jitgħallem jieħu gost jaħdem ma’ kulħadd. Niżżel l-app You and 
Your Puppy tad-Dogs Trust għall-iPhone jew iPad, jew ara www.youtube.com/
dogstrusttraining biex tieħu idea ta’ kif tibda’ it-taħriġ tal-ġeru tiegħek id-dar. Tħalli 
lil ħadd jerfgħu jew jilgħab miegħu b’mod raff – irrelevanti ta’ kemm wieħed jista’ 
ikun eċċitat bil-wasla il-ġdida.

4. Kun żgur li il-ġeru tiegħek huwa imdorri jilbes il-kullar u id-diska tal-identita’ (sup-
post il-breeder ikun diġa’ bdieħ dan il-proċess ta’ tidrija, għalhekk kompli libbsu il-
kullar meta jkun moħħu f’xi ħaġa oħra (bħal waqt li jkun qed jiekol). Tħallix il-kullar 
f’xi crate jew fis-sodda tal-ġeru.

 Huwa importanti li il-ġeru tiegħek jidra’ jilbes il-kullar bħalma il-liġi tistipola li kull 
kelb f’post pubbliku għandu jkun liebes kullar b’midalja bin-numru ta’ kuntatt 

 tas-sid. 
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Ġimgħa 9-12 – Tagħlim dwar 
id-dinja – mingħajr periklu!

Ix-Xjenza
Dan huwa żmien diffiċli għal sidien ġodda – għax jeħtieġ li jqattgħu kemm jista’ jkun ħin jgħinu 
lill-ġeru jissoċjalizza mal-ħajja il-ġdida tiegħu għalkemm ta’ din l-eta’ huwa ikun għadu ma mhux 
kompletament imlaqqam. Huwa daqsxejn ta’ att ta’ bilanċ – iżda il-benefiċċju tas-soċjalizzazzjoni 
huwa importanti wisq biex ninjorawħ speċjalment meta l-akbar numru ta’ imwiet fi klieb ta’ taħt is-
sentejn mhuwiex il-mard imma huwa l-ewtanażja minħabba problemi ta’ imġieba1. L-istat tat-tilqim 
tal-ġeru tiegħek m’għandux iżommok milli toħorġu – għandu biss jinġarr u għandu jiltaqa’ ma’ klieb 
li tkun ċert mija fil-mija dwar l-istatus tat-tilqim tagħhom. M’għandekx toqgħod lura milli tistieden 
nies jiġu jiltaqgħu miegħu fid-dar jew fil-ġnien, milli toħorġu bil-karozza jew milli iġġorru miegħek 

madwar il-belt.

Kompiti Suġġeriti

Ipprova kun ċert li il-ġeru jiltaqa’ ma kull ma hemm fuq il-Puppy Plan mill inqas 
tlett darbiet (jew aktar) f’dawn l-erba’ ġimgħat daqshekk importanti. Immarka 
kull wieħed fuq l-iskeda tal-Puppy Plan sabiex ikun iktar faċli tinduna liema 
huma dawk il-punti li għandek bżonn taħdem iktar fuqhom. Dawn l-esper-
jenzi għandhom ikunu totalment pożittivi -  jekk hija persuna din għandha 
tippremjaħ, jekk hija esperjenza (karozza, traffiku, ristorant eċċ) għandek tkun 
żgur li tippremja lill-ġeru f’dak l-ambjent (ilgħab logħoba miegħu, jew itimgħu 
hemm eċċ). Soċjalizzazzjoni ta’ ġeru żagħżugħ huwa faċli – għax ħafna minn 
nies li tiltaqa’ magħhom se jkunu jridu jarawħ u se jkunu kuntenti li jgħinu!

Uża ġugarelli interattivi mimlija bl-ikel, tieħ problemi li jista’ jsolvi, frustrazzjoni 
ikkontrollata li għandhom jiffaċċjaw, u li tkompli l-iżvilupp ta’ moħħu fid-dar 
il-ġdida tiegħu. Introduċieħ ma’ mini, taraġ, affarijiet li jista’ jitla’ magħhom u 
superfiċi differenti li jista’ jimxi fuqhom.

Agħllmu li parti mill-ħajja il-ġdida tiegħu tinkludi li jitħalla id-dar waħdu għal 
ħin qasir – jew li ma jkollux aċċess kontinwu għalik. Agħmel dan mill-ewwel 
ġurnata li iġġibu id-dar. Uża crate tal-klieb (li jista’ inxtara minn ħwienet tal-
annimali domestiċi, u għandu jitgħammar b’mod komdu permezz ta’ friex) jew 
grada tat-trabi li tisseparaħ minnek mill-inqas darba kuljum waqt li jkunu qed 
jiġru affarijiet pożittivi (ikun qed jiekol, jomgħod xi soft toy eċċ). Sakemm jibda 
xorta għandu jkun f’pożizzjoni li jkun jista’ jarak (sabiex ma jħossux abbandunat).
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Kompli uża il-ħsejjes mis-CD li jkun beda’ juża il-breeder (jew niżżel minn fuq 
www.dogtrainingmadeeasy.org) sabiex jinstemgħu ħsejjes mhux mistennija 
(jekk ma jkunx kellu il-benefiċċju tal-ewwel 8 ġimgħat tal-Puppy Plan, ibda 
dawn il-ħsejjes bil-mod waqt il-ħin tal-ikel jew il-logħob, u bil-mod il-mod ibda 
żid il-volum).

Introduċieħ ma’ klieb oħra li huma mlaqqma u b’saħħithom. Jekk ma tafx b’xi 
klieb bħal dawn, kellem lill-vet tiegħek jew lill-klassi li tkun għażilt – jista’ jkun li 
f’xi ġranet il-ġeru tiegħek jista’ jiltaqa’ mal-klieb tal-persunal f’ambjent sikur.

Inkuraġġieħ jimxi warajk – ippremjaħ b’xi treat jew logħoba meta jagħmel dan 
(dan ifisser skorta kontinwa ta’ treats fil-but). Dan se jissimplifika taħriġ ta’ mem-
orja meta il-ġeru tiegħek jikber u tkun ukoll qed tibni rapport soċjali bejnietkom.

Għallem lill-ġeru tiegħek dwar ir-rilassament, li jkun kalm madwarek eċċ. Dan 
jinkludi li jkun groomed, li jkun mimsus madwar saqajh, wiċċu, ħalqu, widnejħ 
eċċ (ippremjaħ kull ħin li jkun kalm u rilassat). Minħabba l-eċċitament, din 
taqbeż lil ħafna sidien u għalhekk il-kelb jaħseb li kollox huwa logħba u qatt ma 
jieqaf jiċċaqlaq meta jkun ma’ sidu.

Inkoraġġixxi perjodi ta’ ħin kwiet – meta jkun rilassat u stabbli fil-preżenza 
tiegħek. Ibda dan b’perjodi qosra, bl-użu ta’ crate ħdejk jekk ikun hemm bżonn u 
tieħ xi ħaġa li tokkupaħ bħal ġugarell interattiv.
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Kompiti Suggeriti

1. F’dan il-perjodu ta’ erba’ ġimgħat, għal darb’oħra kun ċert li il-ġeru tiegħek jes-
perjenza dak kollu li hemm fuq il-mappa tal-Puppy Plan mill-inqas tliet darbiet 
(immarka inti u tagħmel kompitu) – iżda issa il-ġeru qieghed mal-art u b’xi mod 
indipendenti. Issa qed jara l-affarijiet minn perspettiva differenti – mal-art – 
għalhekk affarijiet familjari jistgħu jidhru xi ftit differenti. Kun żgur li il-laqgħat 
kollha jkunu pożittivi u li jkun ippremjat minnek jew minn nies li jiltaqa’ magħhom.

2. Ladarba il-ġeru qed idur jesplora u jesperjenza affarijiet ġodda fil-ħajja tiegħu, 
aċċerta ruħek li idderrieħ jisma’ minnek (għal xi treat jew logħba) irrelevanti 
minn kemm id-distrazzjonijiet huma kbar. Hemm dinja eċċitanti hemm barra 
iżda irid jitgħallem li inti l-aktar ħaġa interessanti f’din id-dinja. Dan se jgħin 
ħafna fit-taħriġ.

3. Ibda attendi il-grupp ta’ logħob li sibt fit-tmien ġimgħa sabiex il-ġeru tiegħek 
jitgħallem kif jissoċjalizza ma kull tip ta’ kelb ieħor. Dawn il-ħiliet soċjali huma 
importanti ħafna – anke jekk għandek klieb oħra fid-dar, għax huwa essenzjali 
li il-ġeru jitgħallem jinteraġixxi ma’ klieb oħra u mhux biss ma’ tiegħek. Jekk 
għandek klieb oħra, oħroġ lill-ġeru b’mod regolari (xi mixja) sabiex jitgħallem kif 
ikun soċjevoli ma’ klieb oħra.

4. Jekk qatt xi darba ser tuża’ xi kennel jew groomer, dan huwa il-mument fejn 
għandek tintroduċihom fil-ħajja tal-ġeru tiegħek. Dan jista’ jinkludi żjara ta’ xi 
sagħtejn fil-kennel, jew pettnatura ħafifa mill-groomer.

5. Kompli it-taħriġ, li jsolvi problemi, li jitħalla waħdu għal perjodi qosra ta’ ħin u 
li jiġi espost għal ħsejjes imprevedibbli (iżda ikkontrollat minnek) matul dan iż-
żmien.

Prosit – Il-ġeru tiegħek għadu kif lesta il-Puppy Plan

Ġimgħat 13-16 – Ġranet ta’ Indipendenza

Issa il-Puppy Plan jista’ jingrana għax il-ġeru tiegħek issa 
huwa imlaqqam bis-sħiħ.
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Il-Puppy Plan u il-ħajja lil hinn minnu

Teenager 1 – Tixrid tal-ġwienaħ

Filwaqt li is-sittax il-ġimgħa tal-Puppy Plan issa għaddew, hemm xi fażijiet oħra tal-iżvilupp li 
għandek tkun konxju minnhom – inkella jistgħu ikunu ta’ ħasda meta f’daqqa waħda il-ġeru tant 
fessud tiegħek isir teenager.

L-ewwel fażi tasal bejn erba’ u tmien xhur u iddum bejn ftit ġranet u ftit xhur. Il-ġeru se jibda 
jesplora ftit iktar il-bogħod minnek – u minflok jiġi lejk (kif kien qed jagħmel) jibda jagħti l-impress-
joni li ma semgħakx. Jista’ ikun diffiċli li taqbdu jew saħansitra jiġri il-bogħod minnek.

Jekk din issir problema, evita eżerċizzi ta’ mingħajr ċinga, iżda tieħ linja twila (mhux ritrattabbli, 
għax ma ttikx kontroll biżżejjed u tista’ tikkawża korriment jekk użata b’mod inkorrett) sabiex xorta 
jkun jista’ jikseb ħafna esperjenza u jissoċjalizza liberatament ma’ klieb oħra, waqt li ma tħallieħx 
jinjorak meta issejjaħlu. Din il-fażi ma ddumx ħafna.

Oqgħod attent minn ħruq tal-ħabel meta jkollok linja twila (poġġi sieqek fuqu minflok ma taħtfu 
b’idejk) jew li jaqa’ xi ħadd fiħ.

Uża iċ-ċinga, u ħafna premjijiet meta jiġi ħdejk, u din il-fażi ma għandhiex iddum wisq. Jekk 
madankollu jiskopri li jista’ jinjorak, dan jista’ jkompli hekk għal perjodu ħafna itwal – jew saħansitra 
issir drawwa.

Ikkunsidra li issir membru ta’ klassi tat-taħriġ tal-klieb. Dawn jagħtuk appoġġ u pariri b’xi problemi. 
Staqsi lill-veterinarju tiegħek għal rakkomandazzjonijiet dwar skejjel jew klabbs tat-taħriġ tajbin.

Teenager 2 – Huwa tal-biża’?

Il-perjodu l-ieħor li għandek bżonn tkun taf dwaru iseħħ bejn is-6 u l-14-il xagħar. Matul dan 
il-perjodu, il-kelb żagħżugħ jista’ jibda’ jkun beżżiegħ minn affarijiet jew nies li qabel kien ikun kun-
tent li jinteraġixxi magħhom. Dan il-perjodu jikkoinċidi mal-bidu tal-maturita’ sesswali u il-mewġa 
ta’ ormoni li dan iġib miegħu.

Malli tinnota dawn ir-reazzjonijiet ta’ biża’ irrevedi il-Puppy Plan, u agħti lill-kelb kors aġġornat dwar 
is-soċjalizzazzjoni – b’mira li tagħtih ħafna esperjenzi pożittivi b’dak kollu li hemm fuq il-mappa tal-
Puppy Plan, billi tuża treats, logħob u gost sabiex tintgħeleb il-biża’.

Kelb Adult

Wara li kelli l-aħjar trobbija possibli, il-kelb adult tiegħek issa għandu il-ħiliet meħtieġa sabiex ikun 
kelb ċittadin mudell – u naturalment parti mill-familja tant maħbuba. Iżda tinsiex – użaħ jew titilfu! 
Kun żgur li jibqa’ jitħallat ma’ klieb oħra, imur klassijiet ta’ taħriġ jew li jkollu l-opportunita’ li jibqa’ 
jissoċjalizza f’varjeta’ wiesgħa ta’ sitwazzjonijiet, u li jmur f’postijiet eċċitanti u jkun parti mill-ħajja 
tiegħek sabiex jibqa’ jeżerċita il-ħiliet soċjali tiegħu.
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NOTI:

Kunsiderazzjonijiet ta’ Razza u Tip

Skond liema tip jew razza ta’ kelb tagħżel (jew minn liema razez il-ġeru tiegħek huwa magħmul), 
jista’ jkun li għandek tagħti iktar attenzjoni għal certu affarijiet. Dawn huma xi punti tat-tluq li 
jistgħu jgħinuk:

Toy/Companion – aktar suxxettibbli għal ansjetajiet ta’ separazzjoni. Kun ċert li tqatta’ biżżejjed 
ħin biex tiżgura li il-ġeru huwa kuntent li jitħalla waħdu, kemm meta inti tkun id-dar, kif ukoll meta 
imbagħad toħroġ.

Working Breeds – kun ċert li tqatta’ iktar ħin biex tiżgura soċjalizzazzjoni ma klieb oħra u nies/
viżitaturi strambi, u li l-istint naturali tax-xogħol tagħhom jiġi utiliżżat u immexxi b’mod approprjat 
lejn ġugarelli u logħob.

Hounds – ipprova inkoraġġihom ituk attenzjoni meta jkun hemm irwejjaħ interessanti jew an-
nimali żgħar fil-viċinanzi. Aħdem fuq li jisma’ minnek meta tgħajjatlu u fuq li jimxi warajk. Oqgħod 
attent meta jkun hemm annimali żgħar.

Pastoral/Herding – kun żgur li tagħtihom ħafna stimulazzjonijiet mentali, li jkollhom affarijiet biex 
jokkupaw moħħhom sabiex ma jmorrux jaħdmu għal rashom jiġru wara xi ħaġa.

Terriers – uża ġugarelli u logħob jew treats tajbin biex ikollhom distrazzjoni minn annimali żgħar 
jew li jimxu jgħaġġlu u biex tevita milli jinjorawk. Oqgħod attent minn annimali zgħar.

Ftakar – aħseb f’dak li ir-razza kienet oriġinarjament maħsuba li tagħmel -  dan itik ħjiel ta’ dak li 
trid li tissoċjalizza lejn jew idderri minn.

Assikurazzjoni

Anke jekk tagħżel li ma jkollokx assikurazzjoni tas-saħħa għall-kelb tiegħek, tkun idea 
tajba li jkollok assikurazzjoni lejn terzi persuni għax aċċidenti jistgħu jiġru anke bi 
klieb bl-aħjar imġieba u tista’ faċilment issib ruħek responsabbli għal xi kumpens jew 
pretensjonijiet finanzjarji magħmula b’konnessjoni ma’ kwalunkwe dannu ikkawżat 
mill-kelb tiegħek.
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Noti importanti
Il-materjal f’dan id-dokument huwa maħsub għal skopijiet ta’ informazzjoni biss u m’ghandux 
jissostitwixxi parir professjonali.

Il-Puppy Plan se jagħti parir dwar soċjalizzazzjoni, iżda peress li kull kelb ivarja xi ftit jew 
wisq minn ieħor, id-domandi tiegħek jista’ jkollhom bżonn tweġiba iktar speċifika, li jkun 
jista’ jagħtihielek professjonist xieraq waqt konsultazzjoni individwali. Il-Puppy Plan mhuwiex 
intenzjonat li jissostitwixxi b’xi mod pariri li jingħataw wiċċ imb’wiċċ minn professjonisti fuq 
l-imġieba, għax dan ikollu l-vantaġġ jara il-ġeru tiegħek u jkun f’pożizzjoni li jsaqsi mistoqsi-
jiet meħtieġa aktar fid-dettall.

Għalhekk, jekk il-ġeru tiegħek jiżviluppa xi problema partikolari, aħna nirrakkomandaw li inti 
tfittex parir minngħand veterinarju – li jkun jista’ jidentifika jew jelimina kwistonijiet mediċi, 
imbagħad jirreferik għand professjonist ikkwalifikat fuq l-imġieba tal-klieb għal parir u gwida 
mfassla għall-bżonnijiet skond kif meħtieġ.

Il-Puppy Plan mhuwiex responsabbli lejn kwalunkwe persuna jew organizzazzjoni għal 
kwalunkwe telf jew ħsara li tirriżulta mill-użu tal-informazzjoni fuq is-sit elettroniku jew 
kwalunkwe materjal stampat. Il-Puppy Plan tippromwovi pussess responsabbli tal-klieb imma 
finalment hija ir-responsabbilta’ tiegħek li tattendi għall-ħtiġijiet tal-kelb tiegħek, inkluż is-
soċjalizzazzjoni, li tant hija importanti għas-sigurta’ u l-kuntentizza tal-kelb tiegħek, u aħna 
ma nassumu l-ebda responsabbilta’ għall-pariri li noffru fuq is-sit eletronniku jew kwalunkwe 
materjal stampat.

Aħna ma nassumu l-ebda responsabbilta’ għall-kontenut ta’ kwalunkwe sit eletrroniku barrani 
minn tagħna, u lanqas ma nappoġġjaw lil xi entita’ jew prodott kummerċjali elenkat fuq is-sit 
tal-Puppy Plan. Aħna nagħmlu dak kollu possibbli biex niżguraw li l-informazzjoni fuq is-sit 
eletronniku tkun korretta il-ħin kollu. Madankollu, ma naċċettaw l-ebda responsabbilta’ għal 
xi ommissjoni jew żball.

Drittijiet tal-awtur
Dan il-materjal qed jiġi riprodott bil-kunsens ta’ Dogs Trust u The UK Kennel Club. Dogs Trust u The 
UK Kennel Club għandhom id-drittijiet tal-awtur ta’ dan il-ktejjeb, sakemm ma jkunx iddikjarat mod 
ieħor. Bl-ebda moda ma jista’ l-ebda materjal jiġi riprodott sakemm mhux bil-permess bil-miktub 
ta’ Dogs Trust jew The UK Kennel Club. Il-marki kummerċjali u il-lowgows kollha huma irreġistrati u 
huma il-propjeta’ ta’ Dogs Trust u The UK Kennel Club u l-użu tagħhom huwa strettament ipprojbit 
sakemm ma tiġix mogħtija liċenzja bil-miktub minn qabel minngħand id-Dogs Trust u il-UK Kennel 
Club. Jekk ikun bżonn ta’ użu minn kwalunkwe paġna ta’ din il-pubblikazzjoni minn xi entita’ pubb-
lika jew kummerċjali, għandha issir applikazzjoni permezz ta’ ittra eletronnika lil helen.fox@theken-
nelclub.org.uk. Riproduzzjoni ma tkunx awtorizzata sakemm ma jingħatax permess bil-miktub jew 
permezz ta’ ittra elettronika.
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