Chương trình kỳ
nghỉ Tham Gia
Sự kiện miễn phí dành cho gia đình Việt có
con khuyết tật

Bữa trà chiều sẽ được phục vụ và sẽ có
chương trình đặc biệt về các loài bò sát Úc.

Ngày 30 tháng 4| từ 2.30 đến 5.15 tại
trung tâm cộng đồng Noble Park
VUI LÒNG XÁC NHẬN THAM GIA

Ai có thể tham gia?
Gia đình Viêt có con khuyết tật từ 5 đến 23 tuổi và anh chị em trong nhà. Các gia đình cần
phải là cư dân của vùng phía Nam Melbourne.

Mục đích chương trình
Đây là sự kiện mở đầu của chương trình kỳ nghỉ Tham Gia. Sự kiện này dành cho các bạn trẻ
khuyết tật và gia đình. Bên cạnh những hoạt động vui chơi và bữa trà chiều, gia đình, cha mẹ
sẽ có thêm thông tin về các chương trình trong kỳ nghỉ để cân nhắc xem có phù hợp với gia
đình mình không. Tất cả chương trình, sự kiện đều song ngữ.

Các hoạt động
2:30 - 3:00 PM

3:00 - 4:00PM

4:00 - 4:30PM

4:30 - 5:15PM

Chào mừng và giới thiệu về Tham Gia

Show diễn các loài bò sát Úc

Nghỉ giữa giờ và trà chiều

Hỗ trợ đăng ký vào chương trình Tham Gia

Hướng dẫn về Covid 19
Tất cả các chương trình của Extended Families tuân thủ hướng dẫn phòng Covid 19 của
chính phủ. Quý vị chỉ được tham gia khi không có triệu chứng cảm hay cúm. Trẻ em trên
12 tuổi và người lớn cần có chứng nhận tiêm đủ 2 mũi vác xin hoặc có miễn trừ y tế. Tất
cả nhân viên và tình nguyện viên đều tiêm đủ 3 mũi. Chúng tôi sẽ thực hiện giãn cách, và
yêu cầu mọi người đeo khẩu trang trong sự kiện.

VUI LÒNG XÁC NHẬN THAM GIA
Xin vui lòng điền form đăng ký tham gia ở đường link:

https://form.jotform.com/213387648335868
Emily Curran (nói tiếng Anh)
Mai Tinh Nguyen (nói tiếng Việt và Anh)
Điều Hợp Viên Chương Trình Tham Gia Miền Nam Điều Hợp Viên Chương Trình Tham Gia Miền Nam
số điện thoại: 0480267923
số điện thoại: 0414703248
Email: emily.curran@extendedfamilies.org.au Email: mai-tinh.nguyen@extendedfamilies.org.au

