
                                                                                         LỜI MỜI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH “VƯƠN CAO”  

 

Tổ chức Extended Families Australia mời quý vị đăng ký tham gia chương trình “VƯƠN CAO” dành cho 

thanh thiếu niên giúp đỡ cha mẹ chăm sóc anh chị em hoặc cha mẹ có khuyết tật.   

“VƯƠN CAO” là một chương trình xã hội hỗ trợ thanh thiếu niên bị ảnh hưởng ít nhiều về đời sống tinh 

thần do có vai trò giúp chăm sóc anh chị em hoặc cha mẹ có khuyết tật.  

 Thanh thiếu niên được chọn tham gia chương trình sẽ được hướng dẫn tham gia vào các hoạt động 

nhóm để vui chơi, trau dồi nghị lực, và kết bạn với người đồng trang lứa.  

Chương trình “VƯƠN CAO” được chính phủ Úc tài trợ nên trên cơ bản sẽ không tốn phí khi tham gia.  

Chương trình sẽ bắt đầu từ tháng 12 năm 2021 và kết thúc vào tháng 6 năm 2022.  

Mỗi tháng chương trình sẽ có hai buổi họp mặt:  

(1) Đi chơi hoặc tham quan vào Thứ Bảy hoặc một ngày trong tuần; và 

(2) Gặp gỡ trên Zoom vào mỗi tối thứ Tư từ 6:30 – 8:00 pm.  

Hiện nay có 10 suất cho thanh thiếu niên tuổi 13 đến 17 sống tại miền Tây nội 

thành Melbourne! 

 

Nếu quý vị có hứng thú muốn tham gia chương trình VƯƠN CAO và muốn biết thêm chi tiết, cũng như điền 

đơn xin tham gia, vui lòng liên lạc:   

 

Phụ trách Hướng dẫn chính Anh Thành Nguyễn Thanh.Nguyen@extendedfamilies.org.au M: 0451 665 057 
Or  

Điều phối chương trình Cô Nghi Trịnh Nghi.Trinh@extendedfamilies.org.au M: 0416 173 484 

Or 

Giám đốc chương trình Cô Julia Klieber Julia@extendedfamilies.org.au M 0414 571 861 or 0481955551 
 

Xin lưu ý chương trình xét các ứng viên tham gia vào chương trình này theo độ tuổi, khu vực quý vị đang sinh 

sống, là người có nguồn gốc Việt Nam, mức độ cuộc sống tinh thần bị ảnh hưởng do đóng vai trò chăm sóc anh 

chị em của mình là người có khuyết tật, và mức độ thích hợp đối với khung học tập của chương trình. 
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