World Society for the Protection of Animals

Announcement for Livestock Emergency Guidelines and Standards (LEGS) training
Livestock Emergency Guidelines and Standards (LEGS) training held by the World Society for the Protection of Animals (WSPA)
is now calling for application.
Disaster Management Department of WSPA, an international NGO recognized by the United Nations and works to raise the
standards of animal welfare throughout the world, is organizing a LEGS training on May 22nd -24th in Hanoi, Vietnam. The
training will be conducted in English. LEGS handbook is available in both English and Vietnamese.
Livestock Emergency Guidelines and Standards (LEGS) are a set of international guidelines and standards for the design,
implementation and assessment of livestock interventions to assist people affected by humanitarian crises. LEGS therefore aims
to support both the saving of lives and the saving of livelihoods and is intended for all who are involved in livestock-based
interventions in disasters and not restricted for only veterinarians. For more details on LEGS please visit the LEGS website:
www.livestock–emergency.net.
Participants of the LEGS training will be able to describe and apply LEGS approach, identify appropriate livelihood-based
livestock interventions in emergency response, and design and implement response interventions according to LEGS standards
and guidelines.
Venue and agenda of the training will be sent to participants once the participation has been confirmed by WSPA.
WSPA provides materials, lunch and snacks for the three days of training. The financial responsibilities for accommodation and
traveling will be accepted by ones’ own organizations.
For more information, please contact Mrs Ha Cam Tam, email camtamha@wspa-asia.org. For application, please sign up your
name in the following form and return to Mrs Ha Cam Tam via email camtamha@wspa-asia.org or Mr Phuong, email:
phuonglae@yahoo.com.
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toàn thế giới, sẽ tổ chức một lớp tập huấn về LEGS vào ngày 22-24 tháng 5 năm 2012. Lớp tập huấn sẽ được thực hiện bằng tiếng Anh. Tài liệu tập
huấn LEGS có cả bản tiếng Anh và tiếng Việt.

Các tiêu chuẩn và hướng dẫn về cứu trợ vật nuôi trong tình trạng khẩn cấp (LEGS) là một bộ hướng dẫn và tiêu chuẩn quốc tế dùng để thiết kế,
thực hiện và đánh giá những can thiệp đối với vật nuôi nhằm hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bời thảm họa. Mục đích của LEGS là hỗ trợ cả con
người và sinh kế và hữu ích cho tât cả những ai tham gia vào các can thiệp cứu trợ vật nuôi trong thảm họa, không chỉ với các cán bộ thú y. Để biết
thêm thông tin về LEGS xin vui lòng truy cập website: www.livestock-emergency.net

Những người tham dự lớp tập huấn sẽ có cơ hội hiểu và áp dụng cách tiếp cận của LEGS, xác định những can thiệp phù hợp đối với vật nuôi trong
tình trạng khẩn cấp nhằm hỗ trợ sinh kế, thiết kế và thực hiện các can thiệp theo tiêu chuẩn và hướng dẫn của LEGS.

Địa điểm và chương trình cụ thể sẽ được gửi đến sau khi WSPA đã có đủ số người đăng ký.
WSPA sẽ cung cấp tài liệu, bữa ăn trưa và bữa ăn giữa buổi trong 3 ngày tập huấn. Chi phí đi lại, ăn ở nếu cần do các tổ chức chi trả.

Để biết thêm thông tin xin liên hệ với Chị Hà Cẩm Tâm, email: camtamha@wspa-asia.org.

Xin đăng ký vào form kèm sau và gửi về email của chị Tâm hoặc anh Phương: phuonglae@yahoo.com
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