Neighbor
Brigade.
Khi có khủng hoảng, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ.

Nếu bạn hiện nay đang gặp phải khủng hoảng tạm
thời do bị ung thư, gặp tai nạn, phẫu thuật, hỏa hoạn,
người thân mới qua đời, gặp phải biến chứng khi
mang thai hoặc những hoàn cảnh khó khăn khác,
Neighbor Brigade sẵn sàng hỗ trợ bạn. Những tình
nguyện viên ân cần của chúng tôi có thể hỗ trợ tạm
thời và miễn phí để giúp bạn lành lặn và hồi phục.

Những ví dụ về dịch vụ miễn
phí của chúng tôi gồm có:
n Các bữa ăn được giao đến tận nhà
n RLái xe đưa đến các buổi khám bệnh và/hoặc đi

làm việc vặt
n Làm các việc nhà đơn giản
n Dắt chó đi dạo và chăm sóc thú cưng đơn giản

(không ở lại nhà)
Nếu bạn sống trong thị trấn nơi có một Hội tình
nguyện Neighbor Brigade của chúng tôi, các tình
nguyện viên địa phương sẵn sàng và đang chờ để
được giúp bạn và bất kỳ người thân nào trong gia
đình. Tình nguyện viên của chúng tôi được kiểm tra
sàng lọc và thường trả lời trong vòng 48 tiếng. Để
tìm Hội tình nguyện Neighbor Brigade ở gần bạn, vui
lòng truy cập website của chúng tôi hoặc gọi điện
cho chúng tôi.
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Hàng xóm giúp đỡ nhau.

Neighbor Brigade là một tổ chức bất vụ lợi quyết tâm
giúp đỡ những cá nhân và gia đình chịu ảnh hưởng
của bệnh tật hoặc bi kịch bất ngờ xảy ra. Nếu bạn
quan tâm đến việc hỗ trợ những nỗ lực của chúng tôi,
xin hãy cân nhắc quyên góp một khoản có thể khấu
trừ thuế cho Neighbor Brigade.

Yêu cầu
giúp đỡ

Bạn có đang gặp phải một
khủng hoảng tạm thời và có
thể nhờ hàng xóm hỗ trợ? Hãy
gọi điện cho chúng tôi hoặc truy
cập trang web của chúng tôi để biết liệu có Hội nào
của chúng tôi trong thị trấn hoặc thành phố của bạn.
Nếu có, bạn có thể liên lạc trực tuyến hoặc qua điện
thoại để nhờ giúp đỡ. Bạn cần thông báo trước ít nhất
là 48 tiếng để chúng tôi có thể đáp ứng các yêu cầu.
Các dịch vụ miễn phí của chúng tôi thường kéo dài
trong khoảng từ 1-3 tháng nhưng có thể gia hạn thêm.

Tình nguyện
viên

Bạn có muốn làm việc thiện
nguyện không? Neighbor
Brigade rất phù hợp cho những
ai đang muốn làm việc ý nghĩa
là giúp đỡ những cá nhân tại chính địa phương của họ.
Bạn có thể đăng ký để tham gia một lần mỗi tuần hoặc
một lần mỗi năm; lịch trình của chúng tôi linh hoạt
và không có yêu cầu về tần suất bạn muốn làm việc
thiện nguyện. Một số cơ hội cho tình nguyện viên đòi
hỏi phải kiểm tra lý lịch, và tình nguyện viên ở độ tuổi
14-17 phải có văn bản cho phép của người giám hộ
để có thể làm việc tình nguyện một cách độc lập. Tình
nguyện viên phải có máy tính hoặc điện thoại thông
minh. Để đăng ký hôm nay, hãy truy cập website của
chúng tôi và làm theo các bước đăng ký. Nếu Neighbor
Brigade không có cơ sở tại địa phương của bạn, vui
lòng cân nhắc việc đăng ký mở một Hội tình nguyện
để chúng ta có thể mang nghĩa cử này đến những ai
đang khó khăn tại địa phương của bạn. Hãy liên lạc với
chúng tôi ngay hôm nay để tìm hiểu thêm về việc mở
Hội tình nguyện tại địa phương của bạn!
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