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Il-Manwal tal-Breeders
Introduzzjoni
Dogs Trust u The Kennel Club fl-Ingilterra ingħaqdu flimkien mat-trainer 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. Dogs Trust Malta issa qed iġġib il-Puppy Plan fil-Gżejjer Maltin 
bil-koperazzjoni 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

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’ tgħammier 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 ir-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 l-ġriewi 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 skruplu.

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.

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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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 ghal 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.

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.
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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 ġiet 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-breeder magħżul 
huwa impenjat 
fil-ħajja futura 

tal-ġeru



Breeder 
Għall-breeder, jew għal min isib ruħu jiħu ħsieb boton ġriewi fl-ewwel tmien 
ġimgħat tagħhom, l-għan tal-Puppy Plan huwa li dawn ikollhom programm ta’ 
soċjalizzazzjoni nazzjonalment rikonoxxut, li jipprovdi qafas għas-soċjalizzazzjoni 
u it-tidrija tal-ġriewi, kif ukoll li jaħdem bħala djarju li jista’ jiġi mgħoddi lis-sid 
il-ġdid sabiex dan ikun jista’ jara l-iżvilupp tal-ġeru tagħhom, forsi anke b’xi ritratti 
jew filmati qosra, jekk dak li jkun ikun jixtieq. Dan il-programm ta’ żvilupp reġistrat 
jippermetti lis-sidien il-ġodda iħossuhom iktar involuti fil-ħajja tal-ġeru tagħhom, 
itihom dokumentazzjoni dwar is-soċjalizzazzjoni, tidrija u taħriġ tal-ġeru tagħhom 
u jurihom kemm il-breeder magħżul huwa impenjat fil-ħajja futura tal-ġeru 
tagħhom u kemm hemm xogħol involut fit-trobbija tal-klieb tal-familja.

Is-sidien ġodda jistgħu ikunu fiduċjużi li il-ġeru tagħhom iltaqa’ ma’ affarijiet li dawn ikunu 
mistennija li jaċċettaw bħala parti mill-grupp soċjali tagħhom (soċjalizzazzjoni) kif ukoll dawk 
l-affarijiet kollha li għandhom bżonn jitgħallmu u jinjoraw – bħal ħsejjes qawwija, karozzi, perjodi 
ta’ separazzjoni eċċ. Ser jieħdu magħhom dokumentazzjoni tal-ġimgħat bikrija tal-ġeru tagħhom, u 
jkunu kapaċi ikomplu il-Puppy Plan minn fejn waqaf il-breeder.

Sidien ġodda jistgħu ukoll jużaw il-Puppy Plan biex jippruvaw jagħżlu ġeru minn għand il-breeder, 
li il-ħajja tiegħu hija simili tagħhom (familja b’ħajja eżiġenti jew kwieta, belt jew ambjent rurali, 
bit-tfal jew mingħajr tfal, qtates eċċ). Billi jagħmlu dan, huma aktar probabbli li jsibu ġeru li se jidhol 
fil-ħajja tagħhom b’mod aktar faċli, għax dan ikun diġa’ tgħallem kif ikun familjari ma’ uħud mill-
isfidi fil-familja il-ġdida tagħhom.

Ma tagħmilx differenza jekk intix breeder regolari, għandekx boton ta’ darba jew jekk intix qed tieħu 
ħsieb boton ġriewi ġewwa ċentru tas-salvataġġ – il-klieb kollha jistgħu isegwu il-Puppy Plan. Huwa 
totalment inklussiv, u mingħajr ebda kwistjoni dwar l-esperjenza preċedenti, il-Puppy Plan huwa 
sempliċi, m’għandux bżonn ħafna ħin biex jitlesta u huwa pjaċevoli kemm għalik kif ukoll għall-
boton tiegħek.

Għall-breeders, dan ifisser li il-ġriewi tiegħek ser ikollhom iktar suċċess fid-djar il-ġodda tagħhom, 
huma anqas probabbli li jkollhom problemi fil-ħajja il-ġdida tagħhom, u hemm inqas probabbilta’ 
li jiġu irritornati lura għandek jew li jispiċċaw f’xi ċentru tas-salvataġġ. Il-Puppy Plan għandu ukoll 
ir-rekwiżiti tal-UK Kennel Club’s Assured Breeder Scheme – li se jgħati lis-sidien saħansitra iktar 
kunfidenza fis-saħħa kemm fiżika kif ukoll mentali tal-ġriewi tiegħek, u saħħithom hija perfetta għal 
klieb tal-familja.

Għal ħafna breeders dan huwa dak li qed jagħmlu diġa’ -  u għal dawk il-breeders il-Puppy Plan 
jagħti formalita’ lil ħaddieħor sabiex jirrikonoxxu ix-xogħol li dawn jagħmlu biex jipproduċu 
l-aqwa ġriewi li jistgħu. Għal breeders ġodda, jew ta’ darba, il-Puppy Plan, jipprovdi qafas għas-
soċjalizzazzjoni, tidriija u taħriġ bikri.

Għal ċentri u djar ta’ salvataġġ, huwa ukoll ta’ importanza li il-ġriewi jiksbu edukazzjoni matul dawn 
il-ġimgħat bikrija, għax il-bidu ħażin li jkollhom ħafna drabi ihallihom mhux ippreparati għal ħajja 
bħala kelb tal-familja, u forsi anke ikunu destinati li jerġgħu lura.

Inti u taħdem dan il-pjan ipprova irreġistra dan il-proċess permezz ta’ ritratti 
(u/jew filmati) u entrati tad-djarju, li tista’ tgħaddi lis-sid il-ġdid biex dan 
ikun jista’ jkompli il-ħidma li tkun bdejt int, meta il-ġeru imur fid-dar il-ġdida 
tiegħu. Dan jagħti lis-sid il-ġdid dokumentazzjoni li tissarraf f’valur għall-
ġriewi tiegħek – bl-istess mod li ċertifikat tas-saħħa jagħti lis-sid il-ġdid prova 
dokumentata ta’ testijiet tas-saħħa.
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L-ewwel 8 ġimgħat
Il-Puppy Plan
L-ewwel 8 ġimgħat  
Taħriġ ta’ ‘Skola Primarja’ mogħti mill-breeder

Ippersonalizza il-Puppy Plan tiegħek

             
Isem:

Data tat-twelid:

Razza/Razez jew tip:

Breeder jew Ċentru tas-salvataġġ:

L-ewwel ritratt  u/jew video:

Ritratt u/jew video tal-omm:

Isem l-omm:

Ritratt u/jew video tal-missier:

Isem il-missier:

Kwalunkwe 

informazzjoni oħra 

(kopji ta’ ċertifikati, 

ritratti ta’ aħwa eċċ).
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Kull ġimgħa tad-djarju tinqasam f’żewġ sezzjonijiet. L-ewwel waħda 
tispjega l-iżvilupp tal-ġriewi f’dan l-istadju (u għalhekk ix-xjenza wara dan), 
u it-tieni tiddeskrivi il-kompitu li jrid isir kull ġimgħa.

Informazzjoni għal qabel it-twelid  
Ħu ħsieb l-omm 

Ix-Xjenza

Il-Puppy Plan jibda minn qabel jitwieled il-ġeru. Għal min qiegħed jippjana li jkollu boton ġriewi, 
jeħtieġ li jkun ċerti li l-omm tinsab kuntenta u f’saħħitha u tinżamm għas-sħana u mingħajr kundiz-
zjonijiet ta’ stress. Wisq importanti, għandhom jiżguraw li l-omm ikollha temperament tajjeb għax 
dan se jingħadda lill-ġriewi tagħha (bl-istess mod li jekk hija nervuża, inkwetata jew beżgħana, dan 
ukoll se jingħadda lill-ġriewi tagħha).

Ġriewi li jitwieldu minn omm li qed issofri minn nutrizzjoni 
fqira, estremitajiet ta’ temperatura u stress fiżiku jew mentali, 
huma iktar possibli li jkollhom problemi fl-imġieba u fl-
emozzjonijiet tagħhom.

Ir-riċerka turi ukoll li jekk iżżiegħel bl-omm u ttiha il-kura u l-attenzjoni meħtieġa matul it-tqala 
tagħha, ikun iktar probabbli li il-ġriewi ikunu iktar kalmi, emozzjonalment iktar stabbli u jitwieldu 
b’natura fejn ikunu jieħdu gost li jiġu imqandla.

Barra minn hekk, jekk l-omm għandha relazzjoni tajba mas-sidien tagħha u tħossha rilassata u 
protetta, din se tkun kuntenta li il-ġriewi tagħha ikunu immaniġġjati u mimsusin minnhom (li huwa 
vitali kemm għall-pjan kif ukoll għall-iżvilupp tal-ġriewi), u se tgħaddi dik l-attitudni pożittiva lill-
ġriewi tagħha – li huwa ta’ importanza kbira.

Dan jenfasizza l-importanza li l-ġriewi jiġu miksuba minn breeders li jħarsu lejn il-klieb bħala 
kompanni jew ħbieb u mhux biss klieb (jew saħansitra agħar, unitajiet ta’ intrapriża kummerċjali). Fi 
kliem ieħor, jissottolinja l-importanza li sidien ġodda għandhom isibu breeders tajbin -  u mhux jix-
tru l-ġriewi tagħhom permezz ta’ reklami fuq l-internet, ħwienet tal-annimali tad-djar jew bdiewa 
tal-ġriewi.

Kompitu
Kun ċert li l-omm tingħata il-kura u l-attenzjoni kollha li teħtieġ.

Biddel ir-rutina ta’ l-omm qabel il-ħlas biex tkun bħal dik tat-tmien gimgħat wara l-ħlas.  B’hekk 
tevitala stress żejjed aktar tard.
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Ġimgħa 3 – Tislima lid-dinja

Din hija l-ewwel ġimgħa ta’ soċjalizzazzjoni u tidrija u hija ġimgħa 
verament importanti – u waħda eżiġenti ukoll.

Ix-Xjenza
Matul it-tielet ġimgħa, għajnejn il-ġeru jibdew jinfetħu. Filwaqt li jkunu għadhom ma jarawx ċar, 
xorta jkunu jistgħu jaraw moviment (għalkemm jistgħu ma jarawx oġġetti stazzjonarji). Huwa jibda’ 
ukoll jisma’ dak li qed jiġri madwaru. Dan huwa ż-żmien li tibda tintroduċi il-ħsejjes ta’ ħajja ta’ 
familja – dak kollu li il-ġeru issa jibda jara u jisma’ jibda jiġi aċċettat bħala normali.

Se jinħasad meta jisma’ ħsejjes mhux mistennija iżda peress li ir-reazzjonijiet lejn il-biza’ għadhom 
mhux żviluppati, il-ġeru malajr se jerġa lura għan-normal. Dan huwa kif il-ġeru se jitgħallem 
jirreaġixxi għal avvenimenti mhux ta’ periklu bħala adult, aħjar minn kif juri l-biża’ tiegħu kelb ‘phobic’.

Matul din il-ġimgħa, il-ġeru se jitgħallem ukoll dwar il-grupp soċjali tiegħu. 
Se jitgħallem jirrikonoxxi lill-ommu u lil ħutu, kif ukoll lill-bnedmin bħala 
parti mill-familja tiegħu. Dan meta jibda jibni rapport. Dan huwa żmien 
tajjeb li jibdew jiġu introdotti l-annimali l-oħra tal-familja (klieb u qtates 
imlaqqma oħrajn, jekk għandek) u nies (inklużi it-tfal) li trid li il-ġeru jħares 
lejhom bħala parti mill-famlija, jekk mhux diġa saret. Inizzjalment dan 
għandu jsir b’mod kwiet, billi jitħallew iduru madwar is-sodda tal-ġeru.

Filwaqt li l-ġriewi u r-razez kollha jiżviluppaw b’mod differenti u b’rati 
differenti, affarijiet ġodda ikun ferm aħjar li jiġu introdotti kmieni wisq milli 
tard wisq. Il-perċezzjoni tiżviluppa b’rata iktar mgħaġġla mir-reazzjoni, u 
għalhekk ħafna drabi ikunu qed jitgħallmu qabel aħna biss nirreallizaw.

Ġimgħat 1 u 2
Dan għandu jkun żmien kwiet kemm għall-omm kif ukoll għall-ġriewi, għax dan huwa ż-żmien 
meta jiġi stabbilit ir-rapport matern. Matul dan iż-żmien, inti għandek timmaniġġja l-ġriewi b’mod 
ġentili waqt li tiċċekkja il-progress, u tkun ċert li l-omm u l-ġriewi jinsabu tajbin. Kwalunkwe kawża 
ta’ tħassib għandha tiġi diskussa mal-vet tiegħek.

10



NOTA: Tintroduċix annimali żgħar bħal fniek, fniek tal-indi, hamsters eċċ. 
Ma tridx tgħallem lill-kelb tiegħek li dawn huma parti mill-grupp 
soċjali tiegħu u għalhekk jibdew jimmanifestaw imġieba ta’ logħob 
lejhom. Filwaqt li il-kelb eventwalment se jieħu gost jilgħab mal-
fenek, ċertament il-fenek mhux se jħossu l-istess. Il-ġeru minflok 
jeħtieġ li jitgħallem jinjora lil dawn l-annimali.

11

Kompiti suġġeriti

1 Kun ċert li il-ġeru jisma’ kemm jista’ jkun ħsejjes differenti. Dawn għandhom jinkludu qniepen 
tal-bieb ta’ barra, televiżjoni, bibien jinfetħu u jingħalqu, vacuum cleaners, mużika, taħbit, 
konverżazzjonijiet, logħob tan-nar u ragħad. Tista’ tixtri diski b’dawn il-ħsejjes jew tista’ 
tniżżilhom minn fuq www.dogtrainingmadeeasy.org. Dawn m’għandhomx ikunu għaddejja 
il-ħin kollu u m’għandhomx bżonn jindaqqu b’volum għoli iżda għandhom isiru għall-għarrieda 
matul il-ġurnata waqt li il-ġeru ikun imqajjem. Iċċekkja li il-ġeru jinduna b’dawn il-ħsejjes 
imbgħad mur lura għal dak li tkun qed tagħmel. Għal ħafna nies li jrabbu l-ġriewi fid-dar mal-
familja, dawn il-ħsejjes ma jkunux ġodda imma kun żgur li l-ġriewi jisimgħu ukoll ħsejjes mhux 
mistennija bħal logħob tan-nar u tempesti bir-ragħad. Hemm bżonn li dawn il-ħsejjes jibdew 
b’volum ta’ livell baxx li jista’ jiżdied iktar il-quddiem tul il-ġimgħat.

2  Ipprovdi ħafna affarijiet differenti lejn xiex il-ġeru jista’ jħares. Ċaqlaq l-affarijiet madwar is-sodda 
tal-ġriewi, ixgħel torċ (mhux lejn il-ġriewi imma madwar il-kamra), ibdel il-livelli tad-dwal. 
Qabbeż ballun artab u kbir barra is-sodda tal-ġriewi. Ċaqlaq affarijiet barra mill-arja tal-ġriewi 
sabiex isiru familjari ma’ movimenti li ma jkunux jistghu jaqbdu. Dendel ‘baby mobile’ tat-trabi 
fuq is-sodda tal-griewi għal madwar 30 minuta kuljum (fejn ma jilhqux). Xi ġriewi juru ftit li xejn 
reazzjoni matul dan il-perjodu ta’ ħajjithom – iżda li jkollhom dawn l-affarijiet madwarhom se 
tagħmel differenza.

3  Immaniġġja, erfa’ u żiegħel bil-ġriewi regolarment. Kun ċert li jkunu qed jinżammu f’pożizzjoni 
komda, wieqfa u b’mod naturali, u li jkunu appoġġjati bis-sħiħ. Jeħtieġu li jibdew jibnu rapport 
mal-bnedmin, u l-immaniġġjar xieraq se jgħin biex dan iseħħ. Jista’ jkun fil-ġimgħat li ġejjin 
l-omm tibda’ tnaqqas milli tagħtihom il-ħalib u meta tibda tagħmel dan, tista’ tħallihom jilgħaqu 
xi ftit pejst tal-ħut jew pure tal-laħam mill-ponta tas-swaba. Dan biex il-ġriewi jibdew jassoċjaw 
idejn il-bniedem ma’ esperjenzi pożittivi. Tajjeb li nies differenti jagħmlu dan (ibda’ minn nies li 
jkunu bil-qiegħda mal-art sabiex il-ġriewi jibdew jersqu viċin, fil-ħin tagħhom).

4  Melles ġentilment lill-ġriewi b’affarijiet minsuġa differenti – ingwanti tas-suf, ingwanta tal-
gomma, biċċa tas-suf tan-nagħaġ, toothbrush ratba tat-trabi – għax dan se jistimula u jiżviluppa 
is-sens tal-mess.

5  Introduċi uċuħ differenti fuq xhiex jimxu il-ġriewi (aktar minn dan fir-4 ġimgħa). Tissottovalutax 
kemm il-ġriewi jitgħallmu permezz ta’ saqajhom.

6  Ħalli klieb oħra (sakemm huma kalmi u mlaqqma) u qtates (jekk għandek) iduru mal-estern tas-
sodda tal-ġriewi. Jista’ jkun li xi uħud diġa’ qed jagħmlu dan.

7 Mhux bil-fors - Ħalli il-ġriewi jiltaqgħu ma xi qtates li għandek jekk dan huwa possibli 
individwalment barra mis-sodda.  Dan għandu jsir biss jekk int taf żgur li il-qtates ma humiex ta’ 
periklu għal ġriewi . 



Matul din il-ġimgħa, il-ġeru jeħtieġ xi sfidi – affarijiet li jista’ 
jġorr, jiġbed, iċaqlaq, jew jitla’ fuqhom. Dan jgħin għall-
iżvilupp tas-saħħa fiżika, koordinazzjoni, aġilita’ – u l-qsim 
ma’ ħaddieħor. Ġriewi imċaħħda minn dan jistgħu jikbru 
f’tagħlim fqir – jew ċertament jitgħallmu iktar bil-mod milli 
potenzjalment jistgħu. Jistgħu ukoll jikbru mingħajr il-
kapaċita’ li jittrattaw il-frustrazzjonijiet – li jista’ jirriżulta fi 
problemi ta’ imġieba jew temperament serji.

Ġimgħa 4 – Logħob u Pjaċir

Ix-Xjenza

Fir-raba’ ġimgħa il-ġeru qed jibda jiżviluppa l-imġieba tal-logħob tiegħu, u jekk jingħata l-opportu-
nita’, anke l-imġieba ta’ kif isolvi il-problemi. Huwa ukoll żmien tajjeb biex jibda jitgħallem kif jittratta 
il-frustrazzjonijiet inevitabbli tal-ħajja.

Huwa normali li tkun imħasseb issa li xi kultant l-omm tidher ftit raffa – forsi meta taqbad u titlaq 
waqt li ż-żgħar ikunu qed jerdgħu, tagħmel għalihom jew saħansitra toqgħod bil-wieqfa fuqhom 
iżda huwa importanti li inti ma tkunx protettiv iżżejjed, għaliex dan ukoll huwa kif tgħallem lill-
ġriewi jittrattaw il-frustrazzjonijiet u anke jitgħallmu jegħlbuhom.

Din hija ukoll il-ġimgħa fejn għandek tibda’ tqatta’ iktar ħin mal-ġeru b’mod individwali – bil-
mod ibda’ żid il-ħin li jqattgħu il-bogħod minn ommhom u ħuthom. Dan jgħin sabiex jiġu evitati 
problemi ta’ separazzjoni, tiġi żviluppata is-sens ta’ indipendenza u tkun qed tinkoraġġixxi li jinbena 
rapport mal-bniedem.

Għal darb’oħra, xi razez jew tipi jistgħu ikunu għadhom ma laħqux dan 
l-istadju, iżda xorta huwa importanti li ttihom dawn l-affarijiet sabiex ikunu 
jistgħu jinteraġixxu magħhom u jitgħallmu minnhom, meta jkunu lesti.
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	 Introduċi affarijiet b’superfiċji differenti fis-sodda tal-ġriewi. 
Gazzetti mgħaffġa, tapit (tista’ ġġib qatgħat jew kampjuni 
minn xi ħanut), tapit tal-lastiku – dak kollu li tista’ taħseb fih 
li huwa sikur u li jagħti sensazzjonijiet differenti meta l-ġeru 
jmisshom.

 Żid affarijiet li l-ġriewi jistgħu jibdew jesperimentaw 
magħhom – ġugarelli ta’ rmonk, kaxxi mtaqqba tal-kartun 
impoġġija rashom l-isfel, biċċiet kbar tas-suf tan-ngħaġ, 
barmil mingħajr manku, biċċiet tal-kutri bil-ġonot mqabbda 
mal-ġenb tas-sodda, kutra mpoġġija gozz li jkunu jistgħu 
jitilgħu fuqha...kwalunkwe ħaġa li mhiex ta’ periklu – u 
dejjem taħt is-superviżjoni tiegħek.

 Ħu kull ġeru minn mal-boton u progressivament qatta’ 
dejjem aktar ħin miegħu, il-bogħod mill-ġriewi l-oħra – sa 
10 minuti. Matul dan il-ħin, għaddi l-kompiti tat-3 ġimgħa. 
M’għandekx tagħmilhom kollha f’salt – wieħed jew tnejn 
minnhom biss. Kun ċert li il-ġeru ikollu ftit ħin ta’ rilassar 
ukoll. Kompli ħalli l-ġriewi jidraw li jkunu mimsusa – inklużi 
il-widnejn, il-ħalq, is-saqajn eċċ. Uża treat b’togħma tajba 
meta l-ġeru juri li jrid jiekol, biex taċċerta ruħek li qed 
jassoċja l-immaniġġjar tiegħu ma’ esperjenzi pożittivi.

 Ibda’ agħllem lill-ġeru jidra jkun ġentilment imrażżan. 
Oqgħod għarkuptejk miegħu mal-art, bih bejn saqajk 
miftuħa, b’idejk marbuta quddiem sidru. Żommu hekk 
ġentilment għal xi 3 sekondi imbagħad itilqu (sakemm 
qiegħed kalm). Ibda żid bil-mod għal sa 30 sekonda, billi 
tippremjaħ kull darba, ħalli jidra jittratta il-frustrazzjoni li 
jkun imrażżan.

 Kemm jista’ jkun, ċaqlaq il-ġriewi flimkien madwar id-dar fi 
kmamar differenti, bi ħsejjes differenti, superfiċji differenti, 
livelli differenti ta’ attivitajiet (inkluż il-ġnien jew bitħa meta 
t-temp ikun sabiħ, mhux kiesaħ jew sħun iżżejjed, u oqgħod 
attent li is-superfiċji li tpoġġiehom fuqhom ma jsaħħnuħx 
jew ikessħuħ iżżejjed – iżda dejjem taħt is-superviżjoni 
tiegħek biex taċċerta ruħek li l-ġriewi jinsabu kuntenti u biex 
tevita xi aċċidenti.

Kompiti suġġeriti

5

1

2

3

4
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Dawn il-ġimgħat huma kruċjali għall-iżvilupp tal-moħħ 
tal-ġeru. Dan huwa iż-żmien meta l-ġriewi ikunu l-aktar 
kurjużi u lesti li jersqu lejn in-nies, iżda fl-istess ħin il-biża’ 
naturali tagħhom tibda’ tiġi ifformata mill-ambjent ta’ 
madwarhom. Din iż-żieda ta’ biża’ hija proċess gradwali 
matul il-ġimgħatejn li ġejjin u għalhekk issa hu il-mument 
li tibda tintroduċi kull forma ta’ immaġini, ħsejjes u 
nies – kif ukoll ġugarelli iktar interessanti u esperjenzi 
li finalment se jiddeterminaw kemm il-ġeru se jkun 
ibbilanċjat meta jsir adult.

Ġimgħa 5-7 – Kurżita’ 

Ix-Xjenza

F’razez iktar reattivi, ir-respons lejn il-biża’ u l-evitar 
tal-periklu jibda’ iktar kmieni u jiżdied b’mod iktar rapidu. 
Għal dawn ir-razez huwa importanti li il-kompiti deskritti 
hawn taħt jiġu magħmula kemm jista’ jkun kmieni 
matul dan il-perjodu. Razez inqas reattivi idumu ftit iktar 
fl-evitar ta’ perikli u għalhekk tista’ tkun ftit iktar rilassat 
f’dawn il-kompiti.

Biex nagħtuk idea approssimattiva, l-evitar tal-periklu fil-
lupu selvaġġ (li għandu l-istess antenati tal-klieb tagħna) jibda’ madwar id-19-il jum. F’kelb medju 
dan jibda’ madwar id-49 ġurnata. Fil-German Shephard (wieħed mill-iktar razez reattivi) dan jibda’ 
madwar il-35 ġurnata u fil-Labrador (wieħed mill-inqas reattivi) dan jista’ jibda’ mat-72 ġurnata. 
Dawn huma kollha aprossimattivi għax kull kelb huwa individwali – iżda dan jista’ jtik idea ta’ kemm 
trid taħdem fil-ġimgħatejn li ġejjin.

Dan huwa ukoll iż-żmien fejn il-ġeru irid jitgħallem ikun kuntent il-bogħod 
minn ma’ ħutu, u ukoll irid ikompli jibni rapport man-nies.

5.3. 7. 9.
Weeks

ATTRACTION FEAR
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Kompiti suġġeriti

	 Poġġi ġugarelli iktar interattivi fis-sodda tal-ġriewi  waqt 
ħinijiet ta’ superviżjoni. Dawn jistgħu jinkludu affarijiet 
jiċċaqalqu b’mod irregolari, mini, biċċiet tad-drapp li jistgħu 
jitilgħu fuqhom jew iħaffruhom bħala bejta, blalen tat-
tennis imdendlin, blalen ikbar li jistgħu jiċċaqalqu madwar 
is-sodda, fliexken tal-plastik vojta b’xi ċagħaq ġo fihom li 
jagħmlu ħoss meta tgerbibhom, trejs baxxi mimlija bl-ilma 
jew ġebel...kwalunkwe haġa li tista’ tintroduci stimoli ġodda 
fil-ġriewi. 

 

 Malli il-ġriewi jibdew jieklu ikel solidu, itmagħhom minn 
skutelli differenti – plastik, metall, minn idejk eċċ.

 Matul il-ġimgħatejn li ġejjin ipprova aċċerta ruħek li il-
ġriewi jiltaqgħu ma’ kemm jista’ jkun nies differenti – nisa, 
irġiel, tfal, nies bid-daqna, bil-brieret, bit-tkaken, bil-barnuża 
eċċ. – u li jkollhom esperjenzi pożittivi li jistgħu jassoċjaw 
ruħhom magħom (logħob, treats eċċ.)

 Wara li jkun sema’ l-oġġetti normali ta’ madwar id-dar, 
issa huwa iż-żmien li jesperjenzahom – dan jinkludi it-
televiżjoni, vacuum cleaners...kwalunkwe ħaġa li se tkun 
parti minn ħajtu bħala kelb tal-familja. Bħal dejjem, aċċerta 
ruħek li dawn l-esperjenzi ikunu pożittivi. Ibda’ bil-mod 
ħafna ma’ dawn l-affarijiet waqt li mhumiex mixghula u 
mhux qed jiċċaqalqu, u ippremja lill-ġeru b’xi treat jew 
logħoba meta dan jinjorahom u ma jilgħabx bihom. Bil-mod 
il-mod tista’ tibda’ iċċaqlaqhom, ixgħelhom minn distanza 
eċċ. – dejjem mur pass lura jekk il-ġeru jirreaġġixxi.

 F’xi okkażjonijiet, itma’ lill-ġeru separatament minn ommu 
u ħutu – u ftit il-bogħod minnek ukoll. Ibda’ għallmu li meta 
jkun waħdu jistgħu jiġru affarijiet tajbin. F’okkażjonijiet oħra 
itimgħu minn idejk – jeħtieġ ukoll li jitgħallem li li ikollu nies 
madwaru waqt l-ikel hija ħaġa tajba ukoll.

1
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Dan huwa żmien fejn għandek tibda’ tgħallem lill-ġeru jidra kullar ħafif ma’ għonqu – għal ftit 
minuti biss kuljum, sakemm ikun qed jaħseb f’affarijiet oħra. Ibni dan bil-mod matul il-ġimgħat li 
ġejjin. Tħallieħx bil-kullar meta jkunu fis-sodda, jew meta ma jkunx hemm superviżjoni.

	 Qatta’ ħin mal-ġeru billi tinkoraġġieħ jimxi warajk, tilgħab 
miegħu, tagħmel kuntatt tal-għajn miegħu, tmellsu, tiġbru 
u żżommu f’idejk jew fuq ħoġrok – u b’mod ġenerali 
idderrieħ jieħu gost bil-kuntatt uman. Kun żgur li dawn 
l-interazzjonijiet ikunu pożittivi għall-ġeru, bl-użu ta’ treats 
jekk ikun hemm bżonn.

 Ipprova, b’mod individwali, poġġi il-ġeru fil-karozza, suq 
madwar il-blokk, ħallieħ jara u jxomm affarijiet li se jkunu 
parti mill-ħajja ta’ kuljum tiegħu (traffiku, karozzi tal-
linja, żwiemel eċċ.). Peress li jkun għadu mhux imlaqqam 
(għalkemm ikun xorta għad għandu l-immunita’ mgħoddija 
lilu minn ommu) għandek iġġorru inti, iżda hemm bżonn 
li jkollu dawn l-esperjenzi matul dawn il-ġimgħatejn 
verament importanti fejn il-kunfidenza tiegħu tkun fl-ogħla 
tagħha u ir-reazzjoni għall-biża’ tkun baxxa.

IMPORTANTI:  Dejjem kun konxju mill-ġeru u li jkun qed jieħu gost. 

Jekk jidher inkwetat b’xi mod, ħudha iktar bil-mod. Kull ġeru għandu 

jiġi ittrattat b’mod individwali – din is-soċjalizzazzjoni u tidrija kollha 

għandha tkun ta’ gost u premju għalih.

6

7
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Ġimgħa 7 – Lista ta’ Kontroll 
L-ewwel tagħlim tal-ġeru kważi wasal fi tmiemu – u issa huwa l-ħin li tiċċekkja jekk 
tistax tittikkja kemm jista’ jkun kaxxi mis-seba’ ġimgħa. Suppost dawn diġa’ saru jew 
ġew esperjenzati mill-ġeru fit-trieqtu minn ommu u ħutu.

Għalkemm ħafna minn dawn l-affarijiet mhuma se jkunu qatt parti minn ħajjet il-kelb, ma jfissirx li 
se jkun esperjenza ħafna affarijiet u sitwazzjonijiet għalxejn – dan ifisser li se jkun inqas probabbli 
li se jinkwieta b’sitwazzjonijiet u affarijiet mhux mistennija fid-dar il-ġdida tiegħu għax issa dak li 
mhuwiex mistenni sar mistenni – jew għall-anqas iktar ittollerat.

Sa meta il-ġeru jkollu seba’ ġimgħat, idealment għandu jkun:  Kompluta

1 Iltaqa’ ma’ seba’ tipi ta’ nies differenti (trabi, tfal, nisa, irġiel, nies bil-bastun, 
bl-umbrella, bil-beritta, fuq siġġu tar-roti eċċ.) 

2 Esperjenza seba’ tipi ta’ superfiċi differenti (gazzetta, tapit, ħaxix, art 
ippolixjata, art mhux lixxa, konkrit eċċ.)

3 Lagħab b’seba’ tipi ta’ ġugarelli differenti (pupi, rotob, ibsin, hbula eċċ.) 

4 Esperjenza seba’ tipi ta’ ħsejjes tad-dar u ħsejjes naturali (TV, radju, tfal qed 
jilgħabu, vacuum cleaner, ħsejjes tat-traffiku, ragħad, murtali, affarijiet qed 
jaqgħu, timers tal-cookers eċċ.)

5 Kien f’seba’ postijiet differenti – u idealment kiel f’seba’ positjiet differenti, 
kmamar differenti jew partijiet differenti tal-kmamar (barra fuq il-konkrit, fuq 
il-ħaxix, mill-idejn, fil-karozza, ma’ oħrajn, waħdu eċċ.)

6 Għamel seba’ attivitajiet fejn solva problemi (tela’ fuq tarġa jew kutra, 
għadda minn taħt mina, ġab ġugarell minn taħt xi ħaġa eċċ.) 

7 Idealment ħareġ u ra’ seba’ affarijiet jew postijiet differenti (ittieħed iħares 
lejn it-traffiku, it-tfal jitbandlu, għand il-vet, poġġa f’karozza eċċ.)

Immarka fil-Puppy Plan liema minn dawn għamel u fejn hu possibli inkludi ritratti 
(ir-ritratti huma l-unika prova li s-sidien għandhom u dan għandu jkun l-aħjar mod kif 
isiru l-affarijiet) sabiex is-sid ikollu prova dokumentata tax-xogħol kollu li jkun sar mal-
ġeru tagħhom.
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Ġimgħa 8 – Bidu ta’ ħajja ġdida

Ix-Xjenza
Għal ħafna ġriewi it-tmien ġimgħa se tkun l-aħħar ġimgħa tagħhom qabel immorru għall-
ħajja il-ġdida tagħhom – għax dan huwa ż-żmien meta ħafna mill-breeders jibgħatu lill-ġriewi 
lejn id-djar ġodda tagħhom. Ikunu tgħallmu kif tkun kelb minn ommu u ħutu ż-żrameġ, ikun 
kellhom edukazzjoni tajba minn għandek il-breeder, u issa ikun iż-żmien fejn jitgħallmu kif 
ikunu kelb tal-familja fid-dar il-ġdida tagħhom.

Pero’ dan huwa ukoll żmien meta iż-żieda ta’ biża’ fil-ġriewi tiżdied – ħafna ġriewi se jibdew juru 
biża’ lejn l-affarijiet li jkunu għadhom ma ltaqgħux magħhom sa dan il-punt (għalkemm xi wħud 
mir-razez aktar reattivi jista’ jkun li jkunu bdew dan minn ħafna qabel dan iż-żmien). Din iż-żieda 
fil-biża’ tal-ġeru hija ir-raġuni għaliex tant tkun ilek taħdem sabiex il-ġeru jaċċetta kemm jista’ jkun 
affarijiet bħala ‘sempliċement parti mill-ħajja’. 

Minn issa l’quddiem, il-ġeru se jħares lejn kull ħaġa ġdida b’suspett u biża’. 
Tieqa importanti ta’ opportunita’ fl-iżvilupp tal-ġeru issa qed tibda tingħalaq.

Din hija il-ġimgħa fejn għandek terġa iddur l-affarijiet li il-ġeru għamel 
jew li iltaqa’ miegħu madwar l-aħħar seba’ ġimgħat – imma ma għandekx 
tintroduċi affarijiet ġodda matul din il-ġimgħa.

Dan huwa ukoll il-mument fejn għandu jkollok il-Puppy Plan lest biex tgħaddieh lil sid il-ġeru il-
ġdid, sabiex dan jara ix-xogħol li inti tkun għamilt mal-ġeru tagħhom, u jkun jistgħu ikomplu minn 
warajk. Huwa il-mument fejn se tgħid saħħa lill-ġeru, bil-ħsieb li għamilt dak kollu li hu possibli biex 
tiżgura li jkollu futur meraviljuż.

Jekk f’dan il-punt qed tippjana li żżomm xi wħud jew il-ġriewi kollha, kun żgur li tkompli bit-
taqsima li jmiss tal-Puppy Plan, billi taħdem fuq kull ġeru b’mod individwali.
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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 
mistoqsijiet 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 eletroniku 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 
eletroniku 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 mod 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’ pubblika jew kummerċjali, 
għandha issir applikazzjoni permezz ta’ ittra eletronnika lil helen.fox@thekennelclub.org.uk. 
Riproduzzjoni ma tkunx awtorizzata sakemm ma jingħatax permess bil-miktub jew permezz 
ta’ ittra elettronika.
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