
QUAN TÂM ĐẾN  
PHÚC LỢI ĐỘNG VẬT

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN 
VỀ CHĂN NUÔI ĐỘNG VẬT

Các học phần học tập trực tuyến để tìm hiểu 
cách tối ưu hóa phúc lợi động vật cho động vật 
hoang dã nuôi nhốt

GIÚP TẤT CẢ ĐỘNG VẬT PHÁT TRIỂN 
TRONG ĐIỀU KIỆN NUÔI NHỐT



GIỚI THIỆU & BỐI CẢNH
Chào mừng bạn đến với chương trình giáo dục trực tuyến về chăn 
nuôi động vật có tên Quan tâm đến phúc lợi động vật. Chương 
trình này được thiết kế để cung cấp các cơ hội dễ tiếp cậnn và 
hấp dẫn để học hỏi và hiểu rõ các nguyên tắc chăm sóc động vật. 
Khóa học được thiết kế chủ yếu cho nhân viên chăm sóc động vật 
nhằm hỗ trợ thực hành việc chăn nuôi tốt nhất có thể cho động vật 
hoang dã nuôi nhốt

Chương trình học tập này cung cấp cách học đơn giản, dễ sử 
dụng, theo học phần, với các câu hỏi để bạn xem xét xuyên suốt, 
cũng như các ý tưởng cho các hoạt động thực tế để dễ áp dụng.

Có hai phần cho mỗi học phần. Thông qua những khía cạnh trong 
học tập, bạn biết được những khái niệm cần biết và bài kiểm tra 
tương tác để kiểm tra xem bản thân hiểu được bao nhiêu với 
những điều đã học được.

Hiểu được tiêu chuẩn tốt về phúc lợi động vật có ý nghĩa rất quan 
trọng, bên cạnh kiến   thức về các loài và kỹ thuật quản lý. Thông tin 
này có thể được áp dụng cho các hoạt động chăm sóc hàng ngày, 
thiết kế chuồng trại, dinh dưỡng và quan sát hành vi, những thông tin 
này có thể tạo ra sự khác biệt lớn đối với sức khỏe của động vật.

Chương trình này tập trung vào cách cải thiện các tiêu chuẩn phúc 
lợi động vật thông qua các hoạt động chăn nuôi để đáp ứng nhu cầu 
sinh lý, hành vi và tâm lý của động vật. Chương trình sẽ không cấp 
bằng cấp chuyên môn mà thay vào đó nhằm giới thiệu cho bạn các 
khái niệm cơ bản đằng sau việc đảm bảo tất cả các động vật bạn 
chăm sóc có thể trải nghiệm mức độ chăm sóc và phúc lợi đủ tốt. 
Tất cả thông tin được trình bày hoàn toàn  phù hợp với thực hành tốt 
nhất được biết tới tại thời điểm giảng dạy.

Chúng tôi khuyến nghị nên áp dụng những kiến thức của chương 
triǹh này trong các hoạt động hàng ngày của các cơ sở, trong các 
tiêu chuẩn liên quan, trong việc hỗ trợ, hợp tác với các đối tác về liñh 
vực đào tạo, tập huấn và trong việc thực thi các tiêu chuẩn, quy định 
tại quốc gia sở tại, hay trong các quy định về phúc lợi động vật vườn 
thú trong khu vực.

Chương trình này dựa trên 'Các nguyên tắc cơ bản trong phúc lợi 
động vật' của Tổ chức Phúc lợi cho động vật hoang dã. Bản thân 
chương trình này sử dụng. Năm yếu tố có thể ảnh hưởng tới phúc lợi 
động vật để làm kim chỉ nam. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp nội 
dung mang tính tạo động lực, có độ tương tác cao và có liên quan về 
chủ đề chăm sóc động vật có thể được áp dụng vào thực tiễn quản lý 
động vật nhằm cải thiện các tiêu chuẩn phúc lợi.



MỤC TIÊU HỌC TẬP & KẾT QUẢ
BẠN SẼ HỌC ĐƯỢC GÌ TỪ CHƯƠNG TRÌNH 
NÀY?
•  Cung cấp thông tin quản lý và chăn nuôi có liên quan, dễ hiểu và dễ tiếp cận cho nhiều loài.
•  Giúp bạn tự tin trong việc quản lý động vật trên thực tế đối với nhiều loài.
•  Giúp hỗ trợ phát triển việc thực hiện các thay đổi trong thực hành quản lý động vật để hỗ trợ 

phúc lợi động vật tốt.
•  Giúp khuyến khích việc học và tìm hiểu thêm sau khi hoàn thành khóa học.
•  Cung cấp nhiều ví dụ về hình ảnh và video để học hỏi.
•  Giúp cho người học tiếp tục phát triển về mặt cá nhân và nghề nghiệp.

KẾT QUẢ HỌC TẬP BAO GỒM:
•  Áp dụng kiến   thức của bạn về nhu cầu động vật và chăm sóc động vật để tăng cường phúc lợi 

động vật,
•  Thực hiện vai trò của bạn với tư cách là người chăm sóc động vật với sự hiểu biết ngày càng 

cao về tầm quan trọng của tác động mà bạn có đối với quyền lợi của từng cá thể động vật.
•  Áp dụng kiến   thức nâng cao của bạn để cải thiện thực hành chăn nuôi và quản lý, cũng như 

cải thiện phúc lợi động vật.
•  Rà soát và cải thiện phúc lợi động vật nuôi nhốt và hướng  

tới việc thiết lập các tiêu chuẩn về thể chế.

SAU KHI HOÀN THÀNH 
CHƯƠNG TRÌNH, BẠN SẼ:
•  Học được nhu cầu của động vật đối với phúc lợi 

của chúng.
•  Hiểu được tầm quan trọng của vai trò của bạn 

trong việc chăm sóc động vật.
•  Phát triển các kỹ năng để thay đổi thực hành 

chăn nuôi và quản lý, điều này sẽ cải thiện phúc 
lợi động vật.

•  Có được kiến   thức để chủ động độc lập hàng 
ngày, nhằm nâng cao sức khỏe và phúc lợi của 
động vật do bạn chăm sóc.

BẠN CÓ BIẾT 
KHÔNG?

Không ai khác có thể biết rõ về 
những con vật mà bạn chăm sóc 

như chính bạn. Bạn có thể sử 
dụng kiến   thức về sở thích và 

tính cách của chúng để đảm bảo 
chúng sẽ có một tiêu chuẩn phúc 
lợi tốt trong suốt cuộc đời. Chất 

lượng công việc của bạn chính là 
chất lượng cuộc sống của chúng.



CHƯƠNG TRÌNH HỌC  
NÀY SẼ ĐƯỢC GIẢNG DẠY 

NHƯ THẾ NÀO?
Chúng tôi đã thiết kế các học phần hấp dẫn nhằm mục đích hỗ 
trợ sự thay đổi lâu dài trong thái độ, cách tiếp cận và hành động 
quản lý động vật. Có tám học phần và mỗi học phần gồm hai 
phần. Khía cạnh học tập của học phần sẽ cung cấp cho bạn 
thông tin cần thiết trong khi khía cạnh tương tác sẽ kiểm tra 
kiến   thức của bạn và cho bạn thấy các ví dụ về những gì bạn 
được học.

Đầu tiên, hãy chọn một học phần, đọc nội dung học tập và sau 
đó kiểm tra bản thân với các câu hỏi và hoạt động ở cuối học 
phần. Sau khi hoàn thành, hãy thử thách bản thân với các hoạt 
động đố vui trực tuyến tương tác, bổ sung cho những gì bạn đã 
học. Cuối cùng, hãy lấy kiến   thức đó và sử dụng nó để cải thiện 
các tiêu chuẩn phúc lợi để những động vật bạn chăm sóc được 
trải nghiệm.

Sau khi hoàn thành chương trình, bạn sẽ có thể xác định những 
thách thức và giải pháp cho các vấn đề phúc lợi động vật tiềm 
ẩn. Đây là một kỹ năng hữu ích khi giải quyết nhiều vấn đề thực 
tế liên quan đến quản lý động vật nuôi nhốt.

Trong suốt chương trình, thuật ngữ "nhân viên chăm sóc động 
vật" sẽ được sử dụng để mô tả bất kỳ nhân viên sở thú hoặc 
nhân viên nào làm việc trực tiếp với động vật. Các thuật ngữ 
"sở thú, nhóm, tổ chức, cơ sở và thủy cung đều bao gồm các 
thiết lập liên quan đến động vật và việc chăm sóc chúng.

Ví dụ về tài liệu học tập (bên dưới) và các hoạt động 
đố vui tương tác (bên phải).



CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH
Các học phần dựa trên kết quả học tập chính. Mỗi học phần sẽ bao gồm:

MỤC ĐÍCH - Mục tiêu mà học phần sẽ cung cấp cho học viên liên quan đến các chủ đề và vấn đề 
cụ thể về chăn nuôi và phúc lợi động vật.
MỤC TIÊU - Các mục tiêu cụ thể sẽ đạt được khi hoàn thành chương trình này.
SUY LUẬN - Tại sao đề cương học phần lại quan trọng trong việc đem đến cho bạn sự hiểu biết 
phù hợp về các khái niệm chăn nuôi và phúc lợi động vật.
NỘI DUNG - Thông tin học phần chính bao gồm các mục đích và mục tiêu.
CÂU HỎI - Các câu hỏi đơn giản cần xem xét trong suốt học phần để có tư duy phản biện và sự 
tham gia.
CÁC HOẠT ĐỘNG - Các hoạt động thực tế có thể được áp dụng trong một cơ sở để khuyến 
khích học tập thêm. 
CHÚ GIẢI THUẬT NGỮ - Các thuật ngữ có thể yêu cầu định nghĩa bổ sung sẽ được gạch dưới 
trong văn bản và sẽ liên kết trực tiếp đến bảng thuật ngữ.

HOẠT ĐỘNG TƯƠNG TÁC
Mỗi học phần học tập có một bài kiểm tra tương tác bổ sung. Bài kiểm tra này đã được thiết kế để 
giúp kiểm tra kiến   thức và đảm bảo duy trì. Có nhiều hoạt động tương tác khác nhau để tham gia 
trong mỗi học phần, cũng như các ví dụ video để xem và các ví dụ hình ảnh để học hỏi. Các học 
phần này đã được thiết kế cho hấp dẫn và để truyền được cảm hứng với những ý tưởng và thông 
tin mà bạn có thể dùng thử trong các cơ sở của riêng mình. 



ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
SỞ THÚ VÀ THỦY CUNG TRONG  
THẾ KỶ 21
Vai trò của các sở thú trong phúc lợi, giáo dục và bảo tồn 
động vật.

KHÁI NIỆM VỀ PHÚC LỢI ĐỘNG VẬT
Hiểu các nguyên tắc về phúc lợi động vật để thực hiện tốt 
nhất.

HÀNH VI CỦA ĐỘNG VẬT
Chăm sóc động vật nuôi nhốt và các hoạt động phúc lợi 
liên quan đến hành vi động vật.

QUY ĐỊNH VỀ MÔI TRƯỜNG  
PHONG PHÚ
Chăm sóc động vật nuôi nhốt và các hoạt động phúc lợi 
liên quan đến môi trường phong phú.

MÔI TRƯỜNG NUÔI NHỐT
Thiết kế khép kín, quản lý và bảo trì để tăng cường phúc 
lợi động vật nuôi nhốt.

DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN
Các hoạt động nuôi dưỡng cho động vật nuôi nhốt để 
thúc đẩy phúc lợi tốt cho động vật.

CHĂM SÓC SỨC KHỎE ĐỘNG VẬT
Các chi tiết cụ thể trong chăn nuôi động vật nuôi nhốt và 
các hoạt động phúc lợi liên quan đến sức khỏe động vật.

CÁC HỒ SƠ, LẬP KẾ HOẠCH VÀ  
GIAO THỨC
Quản lý động vật và lưu trữ hồ sơ để thúc đẩy phúc lợi 
động vật tốt.


