Quý vị muốn
làm việc thiện nguyện?

VolunteerWest
Chúng tôi có công việc làm thiện
nguyện lý tưởng cho quý vị

Thiện nguyện viên
đảm nhận những
công việc gì?
Là thiện nguyện viên, quý vị
bỏ thời gian của mình ra mà
không được trả lương vì lợi ích
cộng đồng.
Hiện nay có rất nhiều công việc khác nhau,
bất kể sở thích hoặc lý do làm việc thiện
nguyện của quý vị là gì đi nữa, chúng tôi sẽ
giúp quý vị tìm được công việc làm thiện
nguyện lý tưởng.
Hãy cùng 6 triệu người Úc đem lại sự khác
biệt mỗi năm bằng làm việc thiện nguyện và
giúp làm cho cộng đồng địa phương của quý
vị tốt hơn.
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VÍ DỤ VỀ CÔNG VIỆC L ÀM THIỆN NGUYỆN

öö Giúp người khác học tiếng Anh
öö Chăm sóc môi trường
öö Lái xe buýt trong một sự kiện cộng
đồng
öö Hỗ trợ công việc quản trị và văn
phòng
öö Tham gia ủy ban hoặc hội đồng
öö Trợ giúp tại các lễ hội cộng đồng và
các chương trình nghệ thuật
öö Làm việc tại cửa tiệm đồ cũ (op shop)
öö Dìu dắt trẻ em và thanh thiếu niên

Chúng ta hãy bắt đầu!
Hãy gọi cho chúng tôi qua số
9398 1233 để nộp đơn xin
đảm nhận một công việc.
Một khi quý vị đã nộp đơn, chúng tôi sẽ:
öö Cho quý vị biết thông tin về các cơ hội
công việc thiện nguyện
öö Tìm cho quý vị một công việc hợp với
sở thích và kỹ năng của quý vị
öö Lập danh sách các cơ quan để quý vị
liên lạc
öö Liên tục hỗ trợ, hướng dẫn và bênh vực
quý vị

Tại sao lại làm việc
thiện nguyện?

Hãy cùng hàng triệu người tuyệt
vời, những người làm việc thiện
nguyện ở Úc mỗi năm.
Quý vị không chỉ giúp cộng đồng của mình
và những người thiếu thốn mà quý vị còn
có bạn hữu tốt, quen biết nhiều người và
học kỹ năng làm việc.
Công việc làm thiện nguyện có thể là ban
ngày, sau giờ làm việc, cuối tuần và các sự
kiện đơn lẻ.
Hầu hết các công việc cần từ 1-2 giờ mỗi
tuần và một số công việc là các dự án ngắn
hạn. Số giờ quý vị làm việc tùy thuộc vào
thời gian quý vị rảnh rỗi và nhu cầu của
nhóm cộng đồng.

Có lợi cho quý vị!
Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng
thiện nguyện viên khỏe mạnh hơn
và sống lâu hơn!

Tại sao lại là
chúng tôi?

VIỄN KIẾN CỦA CHÚNG TÔI

Nâng cao an sinh dân chúng và
cộng đồng ở phía Tây thành phố
Melbourne.
Volunteer West là tổ chức cộng đồng nhiệt
tình ủng hộ thiện nguyện viên và các tổ
chức làm việc thiện nguyện.
Chúng tôi làm việc trên khắp vùng nội thành
phía tây thành phố Melbourne, bao gồm sáu
địa phận Chính quyền Địa phương Hobsons
Bay, Maribyrnong, Brimbank, Melton,
Moonee Valley và Wyndham.
Với hơn 400 tổ chức cộng đồng nằm trong
danh sách của chúng tôi, chúng tôi có thể
giúp quý vị tìm được một công việc làm
thiện nguyện hợp với sở thích và kỹ năng
của quý vị.
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