
                                   
 

Thông tin về dịch vụ mới cho gia đình Việt Nam sống với người khuyết tật ở miền Tây và Đông Nam Melbourne 

Gia đình Mở rộng Úc và Hội Khuyết Tật Việt Úc đang ra mắt hai chương trình hòa nhập cộng đồng mới sẽ bắt đầu từ 

tháng 1 năm 2021 và kéo dài đến tháng 7 năm 2022. 

• Chương trình Hỗ trợ Thanh thiếu niên Vươn Lên 

 • Chương trình Sinh hoạt hè Tham Gia 

Hai chương trình này được tài trợ bởi chương trình Thông tin, Liên kết và Nâng cao Năng lực (ILC) của NDIS, nhằm 

mục đích hỗ trợ trẻ em, thiếu niên và thanh niên Việt Nam bị khuyết tật, hiện gặp khó khăn trong việc tham gia các 

sinh hoạt cộng đồng. 

Chương trình Hỗ trợ Thanh thiếu niên Vươn Lên (gọi tắt là VL)  

VL sẽ cung cấp hỗ trợ theo nhóm đồng trang lứa cho ba nhóm gồm tối đa 10 thanh niên Tự kỷ (từ 15-18 và 19-24 

tuổi) đang gặp khó khăn khi tham gia và hoà nhập vào các sinh hoạt cộng đồng và chưa thể vượt qua các trở ngại 

hội nhập thông qua các dịch vụ hiện có . Chương trình sẽ cung cấp cơ hội theo nhóm để phát huy sự quan tâm đến 

cộng đồng nơi các em, xây dựng các kỹ năng trước khi học nghề và giúp các em trưởng thành trong tự tin; tăng 

cường khả năng phục hồi và động lực; trải nghiệm kết nối xã hội và tham gia các trải nghiệm cộng đồng. Chương 

trình cũng sẽ cung cấp sinh hoạt nhóm hỗ trợ cho cha mẹ của các em tham gia VL, giúp họ trong vai trò làm cha mẹ 

và giúp họ tìm ra giải pháp để vượt qua các rào cản hòa nhập mà con cái họ phải đối mặt. 

Đánh giá tại nhà để triển khai kế hoạch tham gia của cá nhân sẽ được thực hiện vào tháng 1 và tháng 2 năm 2021. 

Các cuộc họp nhóm dành cho thanh thiếu niên sẽ diễn ra hai tuần một lần (mỗi buổi 4 tiếng) bắt đầu từ tháng 2 năm 

2021. Các cuộc họp và hội thảo dành cho phụ huynh sẽ diễn ra hai tháng một lần bắt đầu từ tháng 3 năm 2021. 

Chương trình Tuổi Trọng 
tâm 
khuyết 
tật 

Khu vực Chương 
trình 

Số người 
tham dự 

Tỷ lệ nhân viên 
và người tham 
dự 

Chương trình Nhóm 
Thanh thiếu niên Vươn 
Lên  
 
Trọng tâm: 

 Phát triển các kỹ 
năng chuyên sâu để 
nâng cao khả năng 
hòa nhập cộng đồng 
và hướng nghệ 

 Hỗ trợ của bạn đồng 
trang lứa 

 Cơ hội giao tiếp 

 Tham gia vào cộng 
đồng 

 

Thiểu 
niên từ 
15-18 
tuổi 
 

Tự kỷ Nội thành mìền 
Tây Melbourne 
 
(Cơ sở ở  
Brimbank) 
 

4 tiếng cho 
mỗi 2 tuần 
vào ngày Thứ 
Ba 
 TBD 

Tối đa 10 
người 

2/3 nhân viên cho 
10 người tham dự 

Thanh 
niên/nữ 
19-24 
tuỗi 
 

Tự kỷ Nội thành mìền 
Tây Melbourne 
 
(Cơ sở ở  
Brimbank) 
 

Như trên  
vào ngày Thứ 
Hai 
  

Nhóm đã có 
sẵn –  
số tham dự 
hạn chế 

Như trên 

Thanh 
niên/nữ 
17-24 
tuổi 

Tự kỷ Nội thành Đông 
Nam Melbourne 
 
(Cơ sở ở 
Springvale) 

Như trên  
vào ngày Thứ  
Ba 
 

Tối đa 10 
người 

Như trên 

Việc tham gia Vươn Lên không tốn lệ phí thường xuyên, ngoại trừ chi phí liên quan đến vé vào cửa và ăn uống mỗi khi đi du ngoạn 

Chương trình Sinh hoạt hè Tham Gia 

Chương trình Tham Gia sẽ liên kết trẻ em khuyết tật Việt Nam với các sinh hoạt cộng đồng chính mạch nhằm giảm 

thiểu sự cô lập và thúc đẩy sự tham gia và hòa nhập vào cộng đồng. Chương trình sẽ hoạt động ở khu vực nội thành 

miền Tây và sẽ hợp tác với các nhóm hoạt động cộng đồng địa phương, để tổ chức các sự kiện “Hãy đến thử” cho hai 

nhóm trẻ khuyết tật tiểu học và trung học và Ngày Khám phá Cộng đồng cho một số ít các em lớn hơn ( 15 đến 19 

tuổi). Tham Gia sẽ cung cấp các sự kiện cộng đồng cho những gia đình có liên kết với chương trình. Một sự kiện cho 



mỗi nhóm sẽ được tổ chức vào mỗi kỳ nghỉ học. Tham Gia tìm cách đóng vai trò là nhịp cầu giữa các gia đình khuyết 

tật và các nhà cung cấp hoạt động chính mạch. Chương trình được dành riêng để xây dựng quan hệ đối tác lâu dài 

nhằm tăng cường hòa nhập cộng đồng cho trẻ em bị cô lập trong những kỳ nghỉ học và thúc đẩy sự liên kết lâu dài 

giữa cá nhân và nhóm. 

Chương trình Tuổi Trọng tâm 
khuyết tật 

Khu vực Chương 
trình 

Số 
người 
tham 
dự 

Tỷ lệ nhân viên 
và người tham 
dự 

Chương trình Sinh hoạt hè 
Tham Gia 
 
Trọng tâm 

 Hỗ trợ tham dự các sinh  
hoạt cộng đồng địa 
phương 

 Phát triển kỹ năng để tăng 
cường sự tham gia vào 
cộng đồng 

 Cơ hội giao tiếp 

 Tham gia vào cộng đồng 
 

Tiểu học 
5-12  tuổi 
 

Mọi khuyết 
tật 

Nội thành mìền 
Tây Melbourne 

Một buổi 4  
tiếng mỗi 
kỳ nghỉ học  
 

15 3-4 nhân viên cho 
15 em và cha mẹ 

Trung học 
13-18 tuổi 
 

Mọi khuyết 
tật 

Nội thành mìền 
Tây Melbourne 

Như trên 15 3-4 nhân viên cho 
15 em và cha mẹ 

Nhóm 
Khám phá 
15-19 tuổi 
 

Mọi khuyết 
tật 

Nội thành mìền 
Tây Melbourne 

Như trên 8 2 nhân viên cho 8 
em tham dự 

Gia đình Mọi khuyết 
tật 

Nội thành mìền 
Tây Melbourne 

Như trên Không 
cố định 

3-5 cho mỗi lần 

Việc tham gia Chương trình Sinh hoạt hè Tham Gia không tốn lệ phí thường xuyên, ngoại trừ chi phí liên quan đến vé vào cửa và ăn 

uống mỗi khi đi du ngoạn 

Điều kiện tham gia 

Số chỗ có hạn trong mỗi chương trình và việc chọn vào nhóm sẽ tính đến những điểm sau: 

Chương trình Nhóm 
Thanh thiếu niên 
Vươn Lên  

 

Về phần các em: 
• Kinh nghiệm sống với chứng tự kỷ 
• Mức độ cô lập xã hội và trải nghiệm các trở ngại trong việc hòa nhập xã hội và cộng đồng 
• Sự phù hợp với đặc trưng yêu cầu của nhóm và các hoạt động học tập 
• Mục tiêu bản thân để tham gia 
• Mức độ nhu cầu hỗ trợ cá nhân cần có để tham gia 
• Khả năng tham gia các buổi họp một cách thường xuyên 
• Tuổi và nơi sinh sống 

Chương trình Sinh 
hoạt hè Tham Gia 

Về phần các em: 

 Kinh nghiệm sống với khuyết tật 

 Mức độ cô lập xã hội và trải nghiệm các trở ngại trong việc hòa nhập xã hội và cộng đồng 

 Mục tiêu bản thân để tham gia  

 Khả năng tham gia các buổi họp một cách thường xuyên  

 Sự hỗ trợ của phụ huynh để tham gia các sinh hoạt nhóm đông (Không tính các em nhóm Khám phá) 

 Phù hợp với đặc trưng yêu cầu của nhóm 

 Tuổi và nơi sinh sống 

Làm cách nào để tham gia 

Vì số chỗ có hạn, chúng tôi yêu cầu các gia đình nên đăng ký nếu muốn tham gia chương trình. Nếu quý vị 

muốn đăng ký cho gia đình mình vào bất cứ một trong hai chương trình, xin điền vào mẫu đơn trực tuyến 

Đơn xin tham gia trên trang mạng của chúng tôi tại: https://www.jotform.com/build/203416891439865 

 
Chúng tôi sẽ gới cho quý vị một đơn đăng ký để điền. Thông tin trong đơn đăng ký sẽ được bảo mật và chỉ dùng vào 

việc phân bổ các em vào nhóm. 

Mọi thắc mắc xin liên lạc với Julia Klieber qua email: julia@extendedfamilies.org.au Mobile 0451 665 057 hay Ngà Đỗ 

(nói tiếng Việt) qua email: nga@extendedfamilies.org.au Mobile 0433 103 401.  Nếu quý vị cần được giúp để điền 

Đơn xin Tham gia hay Đơn Đăng ký, xin liên lạc với chị Ngà.  
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