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Chương Trình Tốt Nghiệp Cell Dogs 

 
 

Santa Ana, CA (20 Tháng Một,2023) – Cơ Quan Cải Huấn Quận Cam hân hạnh loan báo lễ tốt nghiệp 
của lớp học chót của “Cell Dogs”. Chương trình giải cứu những con chó từ các trại tạm trú địa phương 
và ghi danh chúng vào chương trình huấn luyện thuần phục căn bản được huấn luyện bởi giới trẻ cam 
kết phục vụ tại trại cải huấn thanh thiếu niên.  

Chương trình là một sự hợp tác giữa Cơ Quan Cải Huấn Quận Cam, Cơ Quan Chăm Sóc Thú Vật, và 
Công Ty Cell Dogs, Inc. Giới trẻ tham gia vào chương trình chịu trách nhiệm chăm sóc và huấn luyện 
những con chó tại các trại tạm trú. Đây là cơ hội duy nhất giúp giới trẻ tận tay huấn luyện chó, giáo 
huấn trách nhiệm, và cung ứng những sự khéo léo quan trọng trong cuộc đời.   

Chương trình đã là một sự thành công gây tiếng vang với sự tốt nghiệp được ghi nhận đã gia tăng 
lòng tự trọng và sự tự tin, và cải thiện sự hạnh phúc tổng thể. Thêm vào đó, những con chó được huấn 
luyện qua chương trình đã tạo được ảnh hưởng tích cực trong đời sống của những người chủ mới của 
chúng. Tính cho đến nay, 64 con chó đã tốt nghiệp từ chương trình này với 13 con chó được các nhân 
viên Cải Huấn nhận nuôi. Đặc biệt nhất, 10 con chó cũng được đưa vào chương trình huấn luyện cấp 
cao để trở thành những con chó phục vụ, được chuyển giao cho những người khuyết tật và các Cựu 
Chiến Binh cần được sự hỗ trợ của chó.   

Cơ Quan Cải Huấn Quận Cam muốn chuyển lời chúc mừng đến những con chó tốt nghiệp trong lớp 
sau cùng nhất của chương trình Cell Dogs và xin cảm tạ Cơ Quan Chăm Sóc Thú Vật Quận Cam và 
Công Ty Cell Dogs, Inc về sự hợp tác và hỗ trợ. 

Muốn biết thêm chi tiết về chương trình Cell Dogs, xin vào: https://www.celldogs.org 
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