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Ngày Gia Đình Thảnh Thơi dành cho các
gia đình có con có khuyết tật và có nguồn
gốc người Việt Nam sinh sống tại vùng tây
bắc của Melbourne.

SỰ KIỆN NÀY HOÀN TOÀN
MIỄN PHÍ.

NGÀY GIA ĐÌNH THẢNH THƠI



HÃY ĐẾN THAM GIA VỚI CHÚNG
TÔI MỘT NGÀY VỀ VỚI THIÊN
NHIÊN VÀ VUI CHƠI CHO CẢ GIA
ĐÌNH.
Sự kiện này sẽ diễn ra tại Trại Lady Northcote của YMCA toạ lạc tại
thung lũng tươi đẹp Rowsley, chưa tới 1 giờ lái xe từ trung tâm
Melbourne. Đây là cơ hội cho các gia đình vui chơi giải trí và tham
gia những sinh hoạt vui thú ngoài trời. Tất cả cả hoạt động sẽ theo
sự chọn lựa của các gia đình.

Nhân viên của tổ chức Extended Families sẽ có mặt để hỗ trợ tất
cả những người tham dự. Sẽ có các nhân viên nói tiếng Việt để hỗ
trợ dịch thuật. Đối với các gia đình cần hỗ trợ phương tiện đến địa
điểm sự kiện, chúng tôi sẽ cung cấp xe buýt đưa đón. Tuy nhiên,
vui lòng lưu ý chỗ trên xe có hạn.

Sự kiện này dành cho các gia đình Việt Nam có con khuyết tật
đang sinh sống tại vùng tây bắc Melbourne. Sự kiện này miễn phí
và vì ngân sách có hạn, sự kiện này chỉ có chỗ dành cho 20 đến 25
gia đình (chỉ dành cho cha mẹ anh chị em ruột), vì vậy quý vị cần
đăng ký giữ chỗ trước.

Chúng tôi sẽ gửi Mẫu Đăng ký Tham gia chính thức sau khi nhận
được mẫu đăng ký giữ chỗ của quý vị. Mẫu Đăng ký Tham Gia
chính thức sẽ giúp chúng tôi thu thập thông tin cần thiết để đảm
bảo sự kiện vui thú cho tật cả mọi người đồng thời đáp ứng những
nhu cầu hỗ trợ cá nhân.
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NGUỒN TÀI TRỢ CỦA CHƯƠNG
TRÌNH

AN TOÀN COVID
Sự kiện này sẽ được tổ chức theo Hướng dẫn An toàn COVID của chính
phủ tiểu bang Victoria đối với những nhà cung cấp dịch vụ cho người
có khuyết tật.

Sự kiện này sẽ được tổ chức theo Hướng dẫn An toàn COVID của chính
phủ tiểu bang Victoria đối với những nhà cung cấp dịch vụ cho người
có khuyết tật.

Chương trình này được tổ chức Extended Families Australia cung cấp
miễn phí cho các tham dự viên đủ điều kiện, với sự tài trợ của quỹ Hỗ
trợ Người Chăm sóc và Chương trình Hỗ trợ Chăm sóc Thay thế thuộc
Department of Families, Fairness and Housing

Gia đình có nguồn gốc Việt Nam
Có ít nhất một phụ huynh / người giám hộ đi chung và coi sóc một
trẻ em có khuyết tật và anh chị em của cháu
Tất cả trẻ tham dự phải dưới 18 tuổi
Cha mẹ và người tham dự (từ 12 tuổi trở lên) phải đã chích ngừa
COVID-19 đủ 2 mũi hoặc có giấy miễn trừ chích ngừa còn hiệu lực
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TIÊU CHÍ ĐỂ THAM DỰ

THẮC MẮC
Nếu quý vị có thắc mắc hoặc câu hỏi gì về sự kiện này trước khi điền mẫu đơn
đăng ký giữ chỗ, vui lòng liên lạc với cô 
Emily Curran
Email: emily.curran@extendedfamilies.org.au ĐT: 
0480 267 923 N
Nếu quý vị muốn nói chuyện với một nhân viên nói tiếng Việt, vui lòng liên hệ
cô 
Nghi Trịnh 
Email: nghi.trinh@extendedfamilies.org.au 
ĐT: 0416 173 484
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