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THÔNG TIN VỀ DỊCH VỤ

Karitane - Carramar
Văn phòng Chính, Khu Nội trú, Jade House, Phòng khám
cho Trẻ ở Tuổi Chập chững Tập đi, Trung tâm Hướng dẫn
& Nghiên cứu, Địa điểm để Cho Thuê
126-150 The Horsley Drive, Carramar NSW 2163
(Lối vào qua Mitchell Street)
Điện thoại 02 9794 2300 Fax 02 9794 2323

Dịch vụ Giáo dục
Cung cấp chương trình giáo dục, tham vấn chuyên môn và kinh nghiệm
lâm sàng cho các chuyên viên làm việc với các gia đình, bao gồm các Y
tá Sức khỏe Trẻ em và Gia đình, Bác sĩ Toàn khoa, Tâm lý gia, Nhân viên
Xã hội, Bác sĩ Nhi, Bác sĩ Tâm thần, chuyên viên Y tế Tâm thần Chu sinh,
nhân viên Giữ trẻ và các cô Trông trẻ.
Các chương trình và dịch vụ huấn luyện chuyên biệt cho cha mẹ, người
chăm sóc và nhân viên. Các tổ chức cũng có thể yêu cầu các chương
trình đào tạo của Karitane được thiết kế riêng theo nhu cầu để cung cấp
cho nhân viên và/hoặc thân chủ của họ. www.karitane.com.au/events
Trung tâm Hội thảo và Sự kiện
Đón tiếp được từ 10 đến120 người. Các tiện ích gồm ba phòng hội thảo
để quý vị chọn – tất cả đều lý tưởng cho việc họp mặt, huấn luyện, hội
thảo và các sự kiện. www.karitane.com.au/venuehire

Hãy quyên tặng ngay hôm nay và giúp hàng ngàn
gia đình
Quyên góp của quý vị có thể giúp các gia đình tiếp cận được các dịch
vụ quan trọng. Tất cả những quyên tặng trên 2 đô-la đều được khấu
trừ thuế và chúng tôi sẽ cấp biên nhận với lời cảm tạ của chúng tôi.
Quyên tặng trực tuyến một cách an toàn hoặc gọi đến chúng tôi qua
số 02 9794 2300 www.karitane.com.au/donate

Gây quỹ cho Karitane
Nếu quý vị muốn tổ chức hoạt động gây quỹ cho Karitane, chúng tôi
muốn được quý vị liên lạc và muốn giúp đỡ quý vị trong việc gây quỹ
qua các trang mạng, thông tin đặc biệt cho việc gây quỹ và cung cấp
cho quý vị một lá thư ủy quyền để quý vị thay mặt chúng tôi gây quỹ.
Xin quý vị gọi đến nhóm Gây quỹ qua số 02 9794 2323.

Karitane Camden
Khu Nội trú, Sức khỏe Tâm thần Chu sinh, Trung tâm Hỗ
trợ Nuôi dạy Con cái, Phòng khám cho Trẻ ở Tuổi Chập
chững Tập đi
Camden Hospital, Menangle Road, Camden NSW 2560
Điện thoại 02 4654 6125 Fax 02 4654 6213
Randwick Parenting Centre
146 Avoca Street, Randwick NSW 2031
Điện thoại 02 9399 6999 Fax 02 9399 8510
Liverpool Parenting Centre
10 Murphy Avenue, Liverpool NSW 2170
Điện thoại 02 9821 4555 Fax 02 9821 4559
Karitane Linking Families
130 Nelson Street, Fairfield Heights NSW 2165
Điện thoại 02 9754 2655 Fax 02 9754 2644
Karitane Referrals and Intake
Điện thoại 02 9794 2300 | Fax 02 9794 2323
Connecting Carers & Talking Realities
124 The Horsley Drive, Carramar NSW 2163
Điện thoại 02 9794 2352 Fax 02 9794 2381
www.connectingcarersnsw.com.au

Cung cấp cho gia đình và người chăm
sóc sự hướng dẫn, hỗ trợ và giáo huấn
tốt nhất về việc nuôi dạy con trẻ trong
những năm đầu đời.

Karitane Referrals and Intake
Điện thoại 02 9794 2300 Fax 02 9794 2323
Email karitane.referrals@sswahs.nsw.gov.au
Careline (Đường dây chăm sóc) & Trang mạng
về Nuôi dạy Con cái
Điện thoại 1300 CARING (1300 227 464)
Email karitane.online@sswahs.nsw.gov.au
Trang mạng www.karitane.com.au/mybabyandme

Viễn kiến của chúng tôi là giúp cho
trẻ em được an toàn, khỏe mạnh và
được nuôi dưỡng bởi những gia
đình và cộng đồng đầy tự tin.

Theo chúng
tôi trên

Vietnamese
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Dịch vụ Nội trú
Dịch vụ ở lại nội trú qua đêm của chúng tôi cung cấp một chương trình
tích cực hướng dẫn cha mẹ về các vấn đề khó khăn trong việc nuôi dạy
con và có sự hỗ trợ của nhóm chăm sóc sức khỏe của chúng tôi.
Địa điểm

Carramar và Camden

Tuổi của trẻ

Carramar từ lúc sinh đến 4 tuổi
Camden từ lúc sinh đến 2 tuổi rưỡi

Thời gian ở nội trú Carramar 5 ngày (4 đêm)
		
Camden 4 ngày (3 đêm)

Các Dịch vụ trong Ngày
Các Trung tâm Hỗ trợ Nuôi dạy Con

Karitane cung ứng sự giúp đỡ và lời khuyên cho các bà mẹ
cũng như gia đình trong những năm đầu nuôi dạy con.
Karitane có nhiều loại dịch vụ khác nhau nhằm hỗ trợ gia
đình trong các vấn đề nuôi dạy con cái bao gồm: giấc ngủ và
giúp trẻ an ổn, hành vi của trẻ ở tuổi chập chững tập đi, thiết
lập nề nếp, cho ăn uống và dinh dưỡng cũng như những rối
loạn tâm tính trong thời kỳ chu sinh.
Các chuyên viên y tế của chúng tôi hướng dẫn, hỗ trợ và
giáo huấn các gia đình nhằm bảo đảm một môi trường luôn
chăm lo và an toàn cho con cái họ.

Giới thiệu
Việc giới thiệu đến các dịch vụ của Karitane phải do các chuyên viên
y tế và/hoặc chuyên viên cộng đồng làm việc với gia đình, thực hiện
qua nhóm Tiếp nhận Trung tâm (Central Intake) của chúng tôi. Các
chuyên viên có thể tiếp cận mục Giới thiệu trực tuyến qua các phần
Dành cho các Chuyên viên trên trang mạng của chúng tôi, rồi chọn
phím Referrals.
Muốn biết thêm thông tin, email đến:
karitane.referrals@sswahs.nsw.gov.au

Careline (Đường dây chăm sóc) &
Trang mạng về Nuôi dạy Con cái
Ðể được hỗ trợ và tư vấn về các vấn đề nuôi dạy con, hãy gọi đến
Careline qua số 1300 CARING (1300 227 464) hoặc truy cập trang
mạng về nuôi dạy con của chúng tôi
www.karitane.com.au/mybabyandme

Cha mẹ và người chăm sóc có trẻ nhỏ có thể được giới thiệu đến một
trong các Trung tâm Hỗ trợ Nuôi dạy Con của chúng tôi. Các dịch vụ
được cung cấp có thể gồm các sinh hoạt theo nhóm mục tiêu và các
thành viên của nhóm đa ngành của chúng tôi ghé thăm tại trung tâm.
Địa điểm

Liverpool, Randwick và Camden

Tuổi của trẻ	Liverpool/Randwick – Từ lúc sinh đến 5 tuổi
Camden – tới 1 tuổi
Khu vực		
		

Các gia đình cư ngụ trong vùng Liverpool, 		
Randwick và Camden.

Dịch vụ Y tế Tâm thần Chu sinh
Jade House cung ứng một đội ngũ đa ngành hỗ trợ các cha mẹ những
người có thể được chẩn đoán bị hoặc có nguy cơ bị rối loạn tâm tính
hay chứng lo âu liên quan đến việc mang thai hay sinh con.
Địa điểm

Carramar và Camden, NSW

Tuổi của trẻ

Từ giai đoạn trước khi sinh đến tối đa 1 tuổi

Khu vực		
		

Các gia đình cư ngụ trong vùng Fairfield, Liverpool,
Bankstown, Macarthur & Wingecarribee

Các Phòng khám cho Trẻ ở Tuổi Chập chững Tập đi
Cha mẹ và người chăm sóc cần sự giúp đỡ trong việc quản lý được hành
vi của trẻ ở tuổi chập chững tập đi, có thể được giới thiệu tới Phòng
khám cho Trẻ ở Tuổi Chập chững Tập đi để được hỗ trợ.
Địa điểm

Carramar và Camden, NSW

Tuổi của trẻ

Từ 15 tháng tuổi - 4 tuổi

Khu vực		

Có cho các gia đình cư ngụ trong Tiểu bang NSW

Các Dịch vụ Vươn xa
Nối kết các Gia đình
Cung ứng sự hỗ trợ chuyên nghiệp tại cộng đồng và sự hỗ trợ tình
nguyện cho các gia đình. Các dịch vụ có thể gồm ghé thăm tại nhà,
các nhóm trẻ cùng chơi có sự hỗ trợ và các chương trình can thiệp
sớm trong thời gian ngắn hạn.
Địa điểm

Liverpool, Fairfield và Bankstown

Tuổi của trẻ

Từ trước khi sinh tới tối đa 8 tuổi

Khu vực		Các gia đình cư ngụ trong Liverpool,
Fairfield và Bankstown
Kết nối những Người Chăm sóc Tiểu bang NSW
Cung cấp cho những người chăm sóc đỡ đầu, thân nhân và họ
hàng trong khắp Tiểu bang NSW sự tiếp cận đến chương trình
huấn luyện, hướng dẫn và sự hỗ trợ đồng đẳng lâu dài.
www.connectingcarersnsw.com.au
Thảo luận về Thực tế - Chương trình cho các Cha mẹ Trẻ
Cung cấp thông tin cho thanh thiếu niên tại các trường trung học
về thực tế của việc nuôi dạy con cái và cung cấp một lộ trình cho các
cha mẹ trẻ để tiếp tục lên bậc học vấn cao hơn.
www.talkingrealities.karitane.com.au

