
Một cuộc sống với bạn hữu 

là một cuộc sống trọn vẹn. 
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Extended Families Australia là 
một tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ 
trẻ em và thanh thiếu niên có 
khuyết tật, từ 0-30 tuổi ở 
Melbourne và vùng Mornington 
Peninsula, nhằm xây dựng tình 
bạn và liên kết với cộng đồng 
của các em. 

Chương trình Tham Gia của 
chúng tôi hỗ trợ trẻ em và thanh 
thiếu niên bị khuyết tật đang 
sống ở Miền Nam Melbourne để 
các em tham gia nhiều hơn vào 
các sinh hoạt cộng đồng địa 
phương và được nối kết nhiều 
hơn về mặt xã hội. 

Chương trình Tham Gia tổ chức 
nhiều sinh hoạt trong kỳ nghỉ 
học nhằm giúp các em và gia 
đình kết nối với nhau, thử các 
hoạt động vui chơi và phát triển 
kỹ năng cùng sự tự lập cần thiết 
để tham gia vào cuộc sống 
cộng đồng. 

  



 
 

 

Chương trình Tham Gia hoạt động thế nào? 

 
Chương trình Tham Gia hoạt động trong các kỳ nghỉ học tại ở các vùng nội thành miền Tây của 

Melbourne từ  tháng 12 năm 2020 với sự tài trợ thông qua Quỹ tài trợ Thông tin, Liên kết và Nâng 

cao Năng lực - một chi nhánh của NDIS. 

 

Chúng tôi hợp tác với các cơ quan cung cấp hoạt động cộng đồng địa phương để tổ chức các 

buổi sinh hoạt “Hãy đến và Thử” cho thanh thiếu niên Việt Nam bị khuyết tật và gia đình các em.  

 

Mọi sinh hoạt của Chương trình Tham Gia đều nhắm đến việc kết bạn, vui chơi, thử những trải 

nghiệm mới và củng cố những kỹ năng thường nhật để giúp các em cảm thấy gần gũi với nhau, 

với gia đình và với cộng đồng rộng lớn hơn. Khi lập kế hoạch, chúng tôi cân nhắc đến sở thích, 

mục tiêu, và nhu cầu hỗ trợ của từng thành viên. 

Phần nhiều các sinh hoạt của Tham Gia đều miễn phí. Thông thường, cơ quan Extended Families 

đài thọ chi phí sinh hoạt của nhóm và cung cấp ẩm thực cho các buổi sinh hoạt. Vào những dịp 

đặc biệt khi chúng tôi tổ chức du ngoạn, gia đình sẽ phải trả lệ phí vào cửa. Điều này sẽ được ghi 

rõ trên thư mời. 

 

Mọi buổi sinh hoạt đều có một đội ngũ nhân viên của Extended Families đầy kinh nghiệm trong việc hoạt động với thanh thiếu niên khuyết tật hướng dẫn. Có ít nhất là 

hai nhân viên nói tiếng Việt tham gia từng buổi sinh hoạt. Mọi nhân viên đều có kiểm tra của NDIS và đều hoàn tất chương trình huấn luyện với Extended Families. 

 

 

   

 

“Buổi sinh hoạt được tổ chức rất chu đáo và nhân viên rất ân cần” 

Phụ huynh của một em tham dự Nhóm Tiểu Học của Chương Trình Tham Gia Miền Tây.            

                   

“Buổi sinh hoạt thật vui và đầy ý nghĩa.  Các em được làm quen với 

người khác, với thiên nhiên và tìm hiểu nhiều loại thú vật ở Sở Thú.” 

                             Mẹ của một em tham gia Ngày Sinh Hoạt Gia Đình – TG Miền Tây                            



 

 

 

Ai có thể tham dự sinh hoạt Tham 
Gia? 
 

Vì số chỗ trong mỗi nhóm Tham Gia có giới hạn, nên chúng tôi cân nhắc đến 

những điểm sau đây khi quyết định xem một em có đủ điều kiện tham gia 

vào chương trình hay không: 

 

Độ tuổi, gốc xuất thân Việt Nam (ngoại trừ các buổi sinh hoạt gia đình) và  

khu vực đang cư trú 

Trải qua kinh nghiệm sống với khuyết tật  
Mức độ cô lập xã hội đang cảm thấy 

Mục tiêu cá nhân trong việc tham gia 

Khả năng tham dự chương trình đều đặn 

Khả năng tham gia hoạt động một cách an toàn 
Khả năng của phụ huynh hay người chăm sóc về việc cùng sinh hoạt (trong 
các nhóm Tiểu Học, Trung Học và Ngày Gia Đình) 

Nhóm 

 
   Tuổi 

Số người tham 

dự 

Phụ huynh/ 

người chăm 

sóc tham dự 

Số lần sinh 

hoạt mỗi kỳ 

nghỉ 

Số nhân 

viên phụ 

trách 

Tiểu học 5-12 25 em Có 1 x 2giờ 3-5 

Trung học 13-18 25 em Có 1 x 2giờ 3-5 

Khám Phá 15-19 10 em Không 1 x 2giờ 2-3 

Ngày Gia Đình 
Mọi lứa 

tuổi 
20 gia đình 

Có, kể cả anh 

chị em. 
1 x 2giờ 3-5 

 



 
 

 

 

Làm thế nào để tham dự 
sinh hoạt Tham Gia? 

 
 

Gia đình cần liên lạc với những người sau đây để đăng ký 

trước: 

 

• Thanh Nguyen, Quản Lý Chương Trình TG (nói tiếng Việt 

và Anh)  

Email: thanh.nguyen@extendedfamilies.org.au 

Phone: 0451665057 

 

• Emily Curran, Quản Lý Chương Trình TG (nói tiếng Anh)  

Email: emily.curran@extendedfamilies.org.au  

Phone: 0480267923 

 

 
 

Khi việc ghi danh vào Chương trình Tham Gia của quý vị được 

xác nhận, quý vị sẽ nhận được thư mời tham dự các sinh hoạt 

tổ chức cho nhóm mà quý vị đã đăng ký. Thư mời được email 

đến các gia đình trước khi kỳ nghỉ cuối học kỳ bắt đầu. 

Thư mời sẽ ghi rõ thời gian, địa điểm và hình thức sinh hoạt.   

 
 
 

Quý vị phải hồi đáp có tham dự buổi sinh hoạt hay không. 

Hai tuần trước ngày sinh hoạt, chúng tôi sẽ gởi email hay tin 

nhắn xác nhận việc tham dự của quý vị. Quý vị chỉ việc đến 

tham dự và vui chơi! 

 
 
 
 
 
 

  

 

1. 

2. 

3. 

mailto:thanh.nguyen@extendedfamilies.org.au


AN TOÀN 
 
Mọi nhân viên Tham Gia đều được huấn luyện đầy đủ về việc hỗ trợ hội nhập cho người 
khuyết tật và đáp ứng các yêu cầu kiểm tra bắt buộc của NDIS. Chúng tôi hợp tác với 
những người hướng dẫn sinh hoạt từ các tổ chức khác, họ cùng làm việc với nhân viên 
của chúng tôi và cũng hoàn tất mọi kiểm tra an toàn cần thiết liên quan đến vấn đề làm 
việc với trẻ em. Mỗi thành viên đăng ký vào chương trình TG đều được thẩm định để khi 
thiết kế chương trình, chúng tôi xem xét đến khả năng cá nhân và nhu cầu hỗ trợ của các 
em. Khi em nào cần hỗ trợ đặc biệt để tham gia sinh hoạt, chúng tôi làm việc với gia đình 
để xem có cần thêm nhân viên hỗ trợ hay không.    
   
Mọi buổi sinh hoạt của chúng tôi đều tuân thủ theo hướng dẫn về Covid-19 của chính 
phủ, và mọi người tham dự đều được yêu cầu phải đăng ký bằng mã QR và xác định tình 
trạng chích ngừa thể theo tuổi tác và hoàn cảnh cá nhân của họ. 

 

Liên lạc với chúng tôi 
 

Thanh Nguyen (nói tiếng Việt và Anh) 

Điều Hợp Viên Chương Trình Tham Gia Miền Tây 

m: 0451665057 

e: thanh.nguyen@extendedfamilies.org.au 

 

Emily Curran (nói tiếng Anh) 

Điều Hợp Viên Chương Trình Tham Gia Miền Nam 

m: 0480267923 

e: emily.curran@extendedfamilies.org.au 

 

Julia Klieber (nói tiếng Anh) 

Quản Lý Đề Án 

m: 0481 955 551  

e: julia@extendedfamilies.org.au 

 

 
www.extendedfamilies.org.au 
Extended Families Australia is a not for profit registered disability service provider and a child safe organisation. 

Established in 1978 as the Foster Grandparents Scheme. 

http://www.extendedfamilies.org.au/

