Vietnamese

Liên lạc với Nhân viên
nối kết tại địa phương

Các cơ quan cung cấp dịch vụ Ability Links NSW
có ở khắp nơi trong tiểu bang. Chi tiết liên lạc
với nhân viên nối kết Ability Links NSW như sau:
Pathfinders
Điện thoại: 0459 141 755
Email: abilitylinks@pathfinders-aus.org

Nối kết với tất cả mọi người

Nhân viên nối kết làm việc vớt tất cả mọi người, với
tất cả các cộng đồng kể cả những người xuất thân
từ các nguồn gốc văn hóa và ngôn ngữ khác nhau
và với cả cộng đồng người thổ dân. Nhân viên nối
kết sẽ hỗ trợ quý vị tham gia vào cộng đồng địa
phương cũng như cộng đồng xã hội rộng lớn hơn.
Quý vị có thể liên lạc với nhân viên nối kết vào bất
cứ lúc nào quý vị cần, tùy theo cách liên lạc nào là
phù hợp cho quý vị.
Vai trò của nhân viên nối kết là cung cấp sự hỗ trợ
trong thời gian ngắn nhằm giúp quý vị đạt được
một kết quả cụ thể nhất định.
Quý vị có thể liên lạc lại với nhân viên nối kết trong
tương lai nếu quý vị mong muốn thực hiện mục tiêu
gì khác nữa hoặc cần được hỗ trợ thêm hoặc muốn
biết thêm thông tin.

Nếu quý vị muốn liên lạc bằng tiếng Việt,
xin gọi cho Sở Thông dịch và Phiên dịch (TIS)
theo số 131 450.

Pathfinders được tài trợ của Chính phủ tiểu bang
NSW thực hiện dịch vụ Ability Links NSW tại một
số nơi trên toàn tiểu bang như là khu vực
Hunter New England.

Nối kết người dân
với cộng đồng

Nhân viên
nối kết
có thể giúp
quý vị

Ability Links NSW là gì ?

Ability Links NSW (Nối kết Khả năng NSW) hỗ trợ
người khuyết tật, gia đình và người chăm sóc để
họ được sống cuộc đời theo nguyện vọng là một
thành viên được coi trọng trong cộng đồng.
tìm cách tham

gia vào cộng đồng
địa phương

Điều này được thực hiện thông qua việc nối kết
họ với cộng đồng.
Qua nhân viên nối kết tại địa phương, Ability Links
NSW cũng hỗ trợ cộng đồng trở nên rộng mở.
Ability Links NSW là một sáng kiến của Bộ Dịch
vụ Gia đình và Cộng đồng, Người cao niên,
Người khuyết tật và Chăm sóc tại nhà của Chính
phủ Tiểu bang NSW.

gây dựng sự tự

tin để quý vị thực hiện
được ước mơ

phát triển hệ thống hỗ

trợ hiện có và tạo dựng hệ

thống hỗ trợ mới cho quý vị.

Ability Links NSW hoạt động
như thế nào?

Nhân viên điều phối của Ability Links NSW, được
gọi là nhân viên nối kết (Linkers), làm việc chặt chẽ
với người khuyết tật, gia đình và người chăm sóc
nhằm giúp cho người khuyết tật đạt được mục tiêu,
hy vọng và ước mơ.
Dù mục tiêu của quý vị là được tham gia chơi thể
thao, học hành, làm việc thiện nguyện hoặc các hoạt
động gì khác, quý vị luôn là trọng tâm trong việc
quyết định mình muốn sống cuộc đời theo cách nào.

đặt ra các mục

tiêu và lập kế hoạch
cho tương lai quý vị

Nhân viên nối kết là người hiểu biết tường tận về địa
phương, làm việc sát cánh với cộng đồng, hỗ trợ cho
cộng đồng trở nên rộng mở đón nhận mọi người.

Ai có thể sử dụng
Ability Links NSW?
Ability Links NSW dành cho:
•

người khuyết tật từ 9 tuổi đến 64 tuổi

•

người chăm sóc và gia đình của người khuyết tật.

Các cá nhân, câu lạc bộ, hội đoàn và các cơ sở
thương mại cũng có thể sử dụng Ability Links NSW
để nhận thông tin và sự hỗ trợ trong việc đón
nhận người khuyết tật.
Không cần phải qua quá trình đánh giá
chính thức hoặc giới thiệu gì để sử
dụng Ability Links NSW.

