Karitane hỗ trợ và trang bị kiến thức cho các bậc cha, mẹ và người
chăm sóc trẻ từ khi trẻ sinh ra cho đến năm tuổi để vượt qua những
khó khăn đặc biệt.

Dịch vụ

Các dịch vụ của chúng tôi đã đạt được hiệu quả thực tế và do một đội
ngũ các y tá gia đình, bác sĩ nhi khoa, cán sự xã hội, chuyên viên tâm lý
và bác sĩ tâm thần thực hiện xung quanh các chủ đề như:
•
•
•
•
•

Ngủ & thư thái
Xây dựng những thói quen
Cho ăn & dinh dưỡng
Ứng xử của bé mới tập đi
Lo lắng và trầm cảm trước và sau khi sinh

Giới thiệu

Y tá trẻ em & gia đình, bác sĩ đa khoa hay nhân viên y tế/nhân viên
nghiệp vụ của cộng đồng có thể thực hiện việc giới thiệu trên mạng
tại: www.karitane.com.au/referral

Có thắc mắc về việc nuôi dạy trẻ?

Xin gọi cho Karitane Careline (Đường dây chăm sóc của Karitane) và
nói chuyện với một y tá trẻ em và gia đình rất thân thiện và giàu kinh
nghiệm: 1300 CARING (1300 227 464)
Để tìm hiểu thông tin, chỉ dẫn và chiến lược về nuôi dạy trẻ, xin vào
www.karitane.com.au

Dịch vụ của chúng tôi
Chăm sóc tại trung tâm

Cửa hàng nuôi dạy trẻ đầu đời
Tham dự một trong những buổi hội thảo hàng ngày về nuôi dạy trẻ
của chúng tôi hay đăng ký xin tư vấn để lập kế hoạch nuôi dạy trẻ cho
gia đình quý vị. Mở 7 ngày mỗi tuần cả sau giờ làm việc.
Tuổi bé: Chào đời - 5 tuổi
Địa điểm: Westfield Bondi Junction
Không cần người giới thiệu, cha mẹ có thể trực tiếp đến
Đăng ký trên mạng: www.karitane.com.au/bondi-store hoặc số điện
thoại: (02) 9101 2488

Các trung tâm nuôi dạy trẻ
Cung cấp dịch vụ tư vấn và các nhóm giúp giải quyết những lo ngại
thường gặp về nuôi dạy trẻ.
Tuổi bé: Chào đời - 5 tuổi
Địa điểm: Carramar, Oran Park, Randwick

Các dịch vụ nội trú
Dịch vụ nội trú ba và bốn đêm cho những gia đình gặp khó khăn muốn
gửi trẻ. Chúng tôi có giải pháp toàn diện và cơ sở lưu trú cho các gia
đình có từ hai trẻ trở lên.
Tuổi bé: Chào đời - 5 tuổi
Địa điểm: Camden, Carramar

Các dịch vụ sức khỏe tâm thần
Trợ giúp các cha mẹ có thể được chẩn đoán là bị hay có nguy cơ bị rối
loạn tâm trạng hay lo lắng do mang thai hoặc sinh nở. Liệu pháp hỗ
trợ cho cá nhân và gia đình, các dịch vụ tâm thần và các nhóm chuyên
giúp cho cha mẹ bé sơ sinh được giao lưu với nhau.
Tuổi bé: Trước khi sinh - 1 tuổi
Địa điểm: Camden, Carramar

Phòng khám cho bé đang tập đi - Liệu pháp tương tác
giữa cha mẹ và bé

luôn đồng hành với quý vị

trên suốt

cả hành trình

Chúng tôi sẽ làm việc với những gia đình có trẻ có biểu hiện những vấn
đề về ứng xử. Chúng tôi sẽ sử dụng Parent Child Interaction Therapy
(PCIT - Liệu pháp tương tác giữa cha mẹ và bé), là một liệu pháp vui
chơi để giúp bé tập thêm cách ứng xử tốt hơn và giảm bớt cách ứng
xử xấu đi.
Tuổi bé: 15 tháng - 4 tuổi
Địa điểm: Camden, Carramar

Thông tin liên hệ

Các bậc cha mẹ đã nói gì

Để hỏi thăm về mọi vấn đề

“Đũa thần thì chẳng có đâu nhưng đã có Karitane!”
“Tất cả mọi hoạt động đều phù hợp với từng người, rất chuyên
nghiệp, chu đáo và nhiệt tình. Họ đã giúp chúng tôi có được những kỹ
năng và sự tự tin để được hưởng hạnh phúc làm cha mẹ.”

138-150 The Horsley Drive, Carramar NSW 2163
Điện thoại: (02) 9794 2300
www.karitane.com.au

“Xin cảm ơn quý vị cuối cùng đã giúp được cho tôi và con tôi ngủ
ngon hơn rất nhiều. Các y tá của Karitane là người có phép màu, họ
thực sự đã giúp chúng tôi thay đổi được cuộc sống!”

Các dịch vụ cung cấp kiến thức

Cá cuộc hội thảo và chương trình nuôi dạy trẻ

Các dịch vụ sức khỏe qua mạng
Thăm gia đình qua mạng

Hai giờ tư vấn với một y tá trẻ em và gia đình qua một liên kết
video gửi cho các gia đình trong toàn NSW. Cung cấp cho quý vị
kiến thức và dịch vụ hỗ trợ giúp quý vị chăm sóc bé được thoải
mái ngay tại nhà.
Tuổi bé: Chào đời - 5 tuổi

Internet - Liệu pháp tương tác giữa cha mẹ và bé
Qua một liên kết video, các chuyên viên trị liệu bằng PCIT của
Karitane Toddler Clinic (Phòng khám cho trẻ đang độ tuổi tập đi
của Karitane) sẽ cung cấp liệu pháp PCIT cho các gia đình trong
toàn NSW.
Tuổi bé: 15 tháng - 4 tuổi

Các chương trình cộng đồng

Chúng tôi có nhiều nhóm và dịch vụ hỗ trợ nuôi dạy trẻ, như
thăm nhà, các nhóm vui chơi có hỗ trợ, và các chương trình
cho ông bố bà mẹ trẻ, các gia đình người bản xứ và đa văn hóa.
Tuổi bé: Chào đời - 8 tuổi
Địa điểm: Bankstown, Fairfield, Liverpool, Macarthur
Với các nhóm vui chơi có hỗ trợ, không cần thư giới thiệu
Đăng Ký ngay: Điện thoại: (02) 9754 2655
Tất cả các dịch vụ khác đều cần thưgiới thiệu

Chúng tôi tổ chức các buổi hội thảo về nhiều chủ đề và chương
trình nuôi dạy trẻ khác nhau, trong đó có Circle of Security (Vòng Tay
Bảo Vệ) Tuning Into Kids (Tuổi Mới Lớn). Chúng tôi có thể tổ chức các
buổi thuyết trình tại nhóm vui chơi của quý vị hay các nhà trẻ.
Để biết về các buổi hội thảo và chương trình sắp tới, xin xem tại
www.karitane.com.au/parent-workshops
Điện thoại: (02) 9794 2348

Tập huấn và bồi dưỡng kiến thức cho nhân viên
nghiệp vụ
Chúng tôi trang bị thêm kiến thức cho các nhân viên nghiệp vụ
bao gồm y tá, chuyên viên tâm lý, người giữ trẻ và nhân viên chăm
sóc trẻ trong toàn nước Úc. Các chương trình bồi dưỡng kiến thức
hàng đầu của chúng tôi gồm có Parent Child Interaction Therapy
Training (PCIT), Family Partnership Training (Tập Huấn Cách Hợp
Tác Cho Gia Đình) và những buổi hội thảo chuyên đề.
www.karitane.com.au/training-professionals
Điện thoại: (02) 9794 2348

Các gói hỗ trợ cho người lao động

Chúng tôi phối hợp với các tổ chức để hỗ trợ và cung cấp kiến thức
thiết thực cho việc nuôi dạy trẻ trong các chương trình sức khỏe
toàn diện cho người lao động. Chúng tôi sử dụng những hình thức
linh hoạt như hội thảo web và “vừa ăn trưa vừa tìm hiểu”.
www.karitane.com.au/business-support
Điện thoại: (02) 9794 2346
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Karitane là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận có đăng ký
chuyên hỗ trợ các gia đình

Quan điểm của chúng tôi
Luôn dẫn đầu về các dịch vụ nuôi dạy trẻ đầu
đời giúp cho các gia đình và trẻ được tự tin, an
toàn & kiên vững.

Đường dây chăm sóc: 1300 CARING (1300 227 464)
Để xem thông tin cập nhật và các chỉ dẫn về việc nuôi dạy trẻ,
xin vào www.karitane.com.au

