
Các tình nguyện viên phải đọc và hiểu thông tin chi tiết về chính sách và

giao thức cũng như ghi nhớ và tuân theo các quy định của trung tâm.

Tình nguyện viên phải hiểu và hoàn thành tất cả các trách nhiệm của vai

trò của họ một cách độc lập.

PAWS yêu cầu cam kết tình nguyện trong hai tháng. Cam kết này đảm

bảo rằng chương trình sẽ hoạt động thành công và mang lại lợi ích tối

đa cho chó mèo tại đây.

Nếu bạn chỉ có thể cam kết ít nhất 1 tháng, bạn cần tình nguyện ít nhất 6

giờ một tuần với 2 ca làm việc trở lên.

Các việc tình nguyện tại trung tâm yêu cầu tối thiểu 1,5 đến 3 giờ mỗi ca

thường xuyên, định kỳ.

Các ca làm việc từ 1-4 giờ tùy thuộc vào sự phân công hoặc số ngày

được lên lịch.

Các ca làm việc từ Thứ Hai đến Chủ Nhật cho Nhà Chó và Nhà Mèo từ
8:00 sáng - 7:00 tối.

Yêu cầu về độ tuổi

Tình nguyện viên phải đủ từ 16 tuổi trở lên. Nếu bạn dưới 16 tuổi, bạn có thể
trợ giúp bằng nhiều cách khác, vui lòng hỏi chúng mình để nắm được chi

tiết nha!

Trong quá trình làm việc và tuyển dụng

 

Yêu cầu về thời gian

Nhà Chó: Các ca làm việc theo 4 khung giờ: 7.30-9: 00am (sáng cho

ăn), 9:00 am-12pm (ca tình nguyện buổi sáng), 12: 00-3: 00pm (ca tình

nguyện buổi chiều), 5:30-7 : 00pm (ca cho ăn buổi chiều).

Nhà Mèo: Các ca làm việc từ Thứ Hai đến Chủ Nhật cho Nhà Mèo từ
9:00 sáng - 6:00 chiều. Ca làm việc vào hai thời điểm: sáng (9:00 am -

12:00 am) và buổi chiều (1:00 pm - 6:00 pm).

Paws for Compassion Yêu cầu tình nguyện viên
 Cám ơn vì sự quan tâm của bạn! Từ việc chăm sóc các bé chó mèo tại trung tâm cho tới tại nhà (foster), các tình nguyện viên tuyệt vời

như các bạn hỗ trợ mọi hoạt động của Nhà Paws. Cùng nhau, chúng ta đang tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn cho động vật đó!

Cho chó đi dạo

Tắm và trị liệu cho động vật

khuyết tật

Việc dọn dẹp tại Nhà Chó/Mèo

Foster các bé (nhận nuôi tạm thời)

Giáo dục cộng đồng - theo dõi

chó mèo đang gặp nguy và làm

việc với cộng đồng

Làm vườn

Vẽ tranh, làm các vật DIY

 

Dạy học về phúc lợi động vật

Hộ trợ triệt sản

Các công việc trong lúc tình nguyện

Chăm sóc chó mèo tại trung tâm

Bảo trì, sửa chữa Nhà Chó/Mèo

Các chương trình, dự án

Viết văn bản tài trợ
Marketing

Thu thập quyên góp và tìm kiếm

những địa điểm mới để đặt hộp

quyên góp

Lên kế hoạch sự kiện

Tìm các nhà tài trợ và cơ hội 

Phát tờ rơi

Đại diện cho PAWS tại các sự kiện 

Chụp ảnh và quay phim tại các sự
kiện

Chụp ảnh động vật tại trung tâm

Làm video thể hiện công việc của

chúng mình, các be chó mèo được

giải cứu, sự thay đổi của các bé.

Gây quỹ

Hỡ trợ tổ chức sự kiện

Nhiếp ảnh & Quay phim

 
Sự an toàn của tình nguyện viên

Chúng mình khuyên rằng, tất cả các tình nguyện viên cần tiêm phòng bệnh dại

trước khi làm việc. Phần lớn động vật bạn sẽ tiếp xúc đều đã được tiêm

phòng bệnh dại, tuy nhiên, chúng tôi khuyến khích các tình nguyện viên nên

tiêm phòng để phòng ngừa. Nếu bạn bị cắn hoặc bị trầy xước, vắc xin sau

phơi nhiễm sẽ tốn kém hơn rất nhiều nếu bạn chưa tiêm phòng trước phơi

nhiễm. Xin lưu ý rằng các tình nguyện viên có trách nhiệm tiêm chủng chính

xác trước và sau phơi nhiễm. PFC có thể giới thiệu nơi tiêm vắc-xin, nhưng sẽ
không chịu trách nhiệm cho các tai nạn có thể xảy ra.

Paws for Compassion được thành lập bởi Domenique & Lexie vào năm 2015


