
Bạn có phải là người mới 
đến Guelph Wellington?

Khi bạn còn mới lạ một cộng đồng, 
những cản trở ngôn ngữ, tìm kiếm 
việc làm và thiếu sự hỗ trợ xã hội có 
thể là một thử thách. Bạn muốn cảm 
thấy ổn định và gắn liền với cộng 
đồng mới của bạn.

Nhiều người mới đến Canada xoay 
sang làm tình nguyện để đóng góp 
vào cộng đồng, cải tiến kỹ năng ngôn 
ngữ và lấy kinh nghiệm.

Nhưng tất cả lợi ích không phải là chỉ 
cho thiện nguyện viên.  Nơi làm việc 
và các cơ quan Canada cũng được 
lợi ích đáng kể khi làm việc với người 
mới đến nữa. Các cơ quan có thể  
lớn thêm và trở nên mạnh hơn khi 
đem ra áp dụng những kiến thức về 
văn hóa khác. Bạn có thể giúp cộng 
đồng của bạn lớn mạnh hơn qua việc 
làm thiện nguyện.

Nếu bạn tham gia vào PIN, mọi người 
đều hưởng lợi! Tăng thêm kỹ năng ngôn ngữ

Kết bạn

Lấy kinh nghiệm nghề nghiệp địa phương

Người mới đến làm 
thiện nguyện 
tại Guelph và Wellington County

PIN, The People and Information  
Network có thể giúp bạn tìm cơ hội 
đúng ý cho việc thiện nguyện. 

Hãy bắt đầu cho bạn 
kinh nghiệm làm thiện 
nguyện hôm nay!
Gặp chúng tôi tận mặt, trên mạng  
hoặc gọi cho chúng tôi.

46 Cork St E, Unit #1 
Guelph, ON  N1H 2W8
Mở thứ Hai – thứ Sáu, 9 giờ sáng – 5 giờ chiều
(519) 822-0912

PINnetwork.ca

Kết nối với chúng tôi qua
trang xã hội! 

Được tài trợ bởi:
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Có nhiều tiện lợi hơn cản trở   •  PIN có thể tạo ra móc nối để mà cho bạn cảm giác cộng 
đồng mình như mái ấm  •  Nhiều thông tin cộng đồng sẵn có; cửa ngõ vào cộng đồng của bạn  
•  PIN có thể là bước đi đầu tiên quan trọng để ổn định cho mình  •  Ching tôi có thể cung cấp 
một sự giải trí hay kế hoạch bạn cần thiết để tham gia tại địa phương.

Có phải bạn còn xa lạ trong 
cộng đồng? Bạn có ý muốn 
tham gia?

Khi mà bạn còn xa lạ ở một nơi, có thể gặp 
khó khăn tìm việc,  trau dồi kỹ năng ngôn 
ngữ và giao thiệp trong cộng đồng.

Làm thiện nguyện cũng là 
cách giải đáp!  

Thì giờ, nghị lực và tài năng của bạn sẽ cho 
cộng đồng của bạn nhiều ích lợi.  Bạn sẽ 
phát triển qua sự học hỏi các kỹ năng ngôn 
ngữ mới, thu thập kinh nghiệm làm việc  
địa phương và dựa nhờ sự giới thiệu, và qua 
sự giao thiệp.  

Trên trang mạng của chúng 
tôi hiện giờ có bản dịch! 
Tìm cơ hội ở nơi:

• Xây cất

• Chăm sóc trẻ em

• Giáo dục

• Dịch vụ y tế

• Dịch vụ xã hội

Tự mình quyết định cái gì 
là tốt nhất cho mình.   
Thì giờ cam kết:  Tình nguyện chọn làm
nhiệm vụ một lần, thỉnh thoảng, hoặc tiếp 
diễn tùy theo giờ giấc lịch trình của bạn.   

Thể loại vai trò: Không biết là bạn có  
ý muốn sử dụng bàn tay của mình, giúp 
đỡ người khác, đảm nhận một công 
trình đặc biệt hay gia nhập một ban 
giám đốc…đủ các cơ hội khác nhau 
đang chờ đón bạn.

Chia sẻ kỹ năng của bạn hoặc học thêm   
gì mới: Tích tụ kỹ năng ngôn ngữ và 
kinh nghiệm ở Canada qua việc làm 
thiện nguyện có thể là khả dụng cho 
công việc bạn tìm. Nó có thể giúp  
bạn giao thiệp láng giềng, kết bạn và 
cảm thấy hòa nhập với cộng đồng mới 
của mình.

Tại sao bạn nên tới PIN?

PINnetwork.ca
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