Sở trường
chuyên môn tạo
ra sự khác biệt
Cerebral Palsy Alliance (CPA) đã mang lại
kết quả tốt cho em bé, trẻ em và người
lớn khuyết tật trong hơn 70 năm. Dựa trên
nghiên cứu mới nhất và kinh nghiệm dồi dào
của chúng tôi về hỗ trợ khách hàng, chúng
tôi hiểu rõ và có đủ khả năng cung cấp các
dịch vụ giúp cải thiện chất lượng cuộc sống.

Lynn, Khách hàng của CPA

Tại sao lại chọn CPA Prairiewood?
ĐỘI NGŨ NGÀY CÀNG HÙNG HẬU GỒM CÁC
NHÂN VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN ĐẦY ĐỦ

Khi Chương trình Bảo hiểm Người khuyết tật Toàn quốc
(National Disability Insurance Scheme - NDIS) đã lớn mạnh và
phát triển, đội ngũ chuyên viên trị liệu, huấn luyện viên kỹ năng
sinh sống và nhân viên hỗ trợ của chúng tôi cũng vậy. Đây là tin
tuyệt vời cho quý vị và cộng đồng địa phương của quý vị.

THIẾT BỊ TỐI TÂN

• Phòng tập thể dục dụng cụ hoàn toàn dễ sử dụng đối

với mọi người: phòng tập thể dục dụng cụ hoàn toàn dễ
sử dụng đối với mọi người của chúng tôi mở cửa từ thứ
Hai đến thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 6 giờ tối và thứ Bảy 8-2
giờ chiều, vì vậy quý vị có thể tập thể dục vào giờ giấc phù
hợp với mình.
• Phòng trị liệu: thảm ma thuật với công nghệ mắt nhìn
–-công cụ tương tác, vui nhộn được sử dụng trong việc
phục hồi chức năng để nâng cao thể chất và phát triển trí
tuệ.
• Công nghệ nhìn bằng mắt: giúp trẻ em và người lớn bị
bại não sử dụng chuyển động của mắt để điều khiển máy
vi tính xách tay, máy vi tính hoặc thiết bị phát ra tiếng nói.

SỬ DỤNG DỊCH VỤ LINH HOẠT

Quý vị sẽ có nhóm quan hệ khách hàng chuyên dụng để liên
lạc bằng bất kỳ cách nào phù hợp với quý vị: giáp mặt trực
tiếp, qua điện thoại hoặc qua Telepractice. Có thông dịch viên
giúp đỡ nếu có yêu cầu.

CÁC DỊCH VỤ ĐÚNG NHU CẦU RIÊNG DO CÁC
CHUYÊN VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN ĐẢM NHẬN

Tất cả các dịch vụ đều phù hợp với nhu cầu và mục tiêu
của quý vị và do các chuyên viên được CPA công nhận phụ
trách. Sự an toàn và sức khỏe của quý vị luôn là ưu tiên hàng
đầu của chúng tôi, vì vậy tất cả nhân viên hỗ trợ của CPA đều
là những chuyên viên giàu kinh nghiệm, đã sàng lọc và đào
tạo ở mức cao nhất.

NDIS HOẶC TỰ TRẢ CHI PHÍ

Sử dụng khoản tài trợ NDIS của quý vị để mua dịch vụ hoặc
tự trả chi phí. Có sẵn Dịch vụ Phụ trách Đơn xin và Khoản
tiền trả Ngành Y tế (Health Industry Claims and Payments
Service - HICAPS).

Chuyên môn có sẵn tại
Trung tâm Ưu việt Prairiewood

Liệu pháp

Can thiệp Tuổi Ấu thơ

Tại CPA, các chuyên viên trị liệu của chúng tôi rất đam mê về
việc cung cấp dịch vụ toàn diện để giúp quý vị hoặc người
quý vị yêu thương đạt được mục tiêu của họ.

CPA là cơ sở cung cấp dịch vụ hàng đầu về Can thiệp Tuổi
Ấu thơ dành cho em bé và trẻ em có một loạt các vấn đề sức
khỏe.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ trị liệu đa ngành. Liệu pháp có
thể được cung cấp cho từng người, trong chương trình
nhóm, hoặc thông qua các lớp học chuyên sâu. Nhóm của
chúng tôi sẽ hợp tác với quý vị để tìm ra liệu pháp phù hợp
với nhu cầu riêng.

Sử dụng các nguyên tắc thực hành can thiệp tuổi ấu thơ tốt
nhất và khoa học quốc tế mới nhất về sự khả biến thần kinh,
chúng tôi cung cấp các liệu pháp và các chương trình học
tập sớm mới nhất.

Chuyên môn để cải thiện
sự phát triển của con quý vị

• Phục hồi Chức năng Trị

liệu

• Vật lý Trị liệu
• Âm ngữ Trị liệu

• Viết giấy đề xuất Công

nghệ Trợ xuất, Dụng cụ Hỗ
trợ và Thiết bị

• Phòng Phụ trách Thiết bị

Can thiệp sớm để rút ngắn sự phát triển
của con quý vị và đạt được kết quả tốt

Mục đích của những biện pháp can thiệp này là để tối đa hóa
kết quả, đồng thời mang lại kết quả đáng kể và lâu dài.
• Phòng Chẩn đoán Sớm

• Học nhanh Cấp tốc

• CP Check-Up™

(khám thường xuyên)

• Tập thể dục Sinh lý học

Sinh hoạt Thường ngày

Việc làm và Mục đích

Sinh hoạt theo ý muốn của quý vị, mỗi ngày. Tại CPA, chúng
tôi cung cấp sự giúp đỡ bảy ngày một tuần hoặc chỉ vài
giờ: bất cứ điều gì phù hợp với quý vị. Dù đó là người đồng
hành quý vị trong các sinh hoạt xã hội, giải trí hoặc thể thao,
giúp đỡ tại nhà để quản lý các hóa đơn hoặc mua hàng tạp
hóa, hay giúp chăm sóc cá nhân, chúng tôi sẽ tìm cho quý vị
người quý vị tin tưởng và cảm thấy an toàn.

Có mục đích là điều rất quan trọng đối với hạnh phúc, lòng
tự tin và lòng tự trọng của chúng ta. Tại CPA, chúng tôi giúp
đỡ quý vị, gia đình và người chăm sóc của quý vị đặt ra và
đạt được các mục tiêu về việc làm của quý vị. Điều này có
thể bao gồm từ việc làm được trợ giúp với Packforce thông
qua các chương trình dựa trên sở thích hoạt động như các
doanh nghiệp siêu nhỏ và huấn luyện riêng cho các kết quả
việc làm rộng mở.

Sự giúp đỡ của chuyên viên cho mỗi ngày

• Các chương trình ban

ngày Lifestyles: Trung tâm
Prairiewood và Trung tâm
Liverpool

• Hỗ trợ cá nhân tại nhà và

trong cộng đồng

• Lớp chuyên – chương

trình ban ngày nâng cao
năng lực cho thanh niên

• Các Chương trình Xã hội

Nhóm dành cho thanh
thiếu niên và người trưởng
thành

• Chăm sóc tạm thế linh

hoạt tại nhà do Nhân viên
Hỗ trợ Người khuyết tật rất
thạo nghề đảm nhận

Tối đa hóa tiềm năng việc làm của quý vị

• Các hoạt động do Dịch vụ

Pháp lý Đông Nam (South
East Legal Services –
SELS) tài trợ

• Các chương trình tại trung

tâm

• Việc làm được hỗ trợ

• Sửa đổi môi trường cho

cá nhân

Aaryan, Khách hàng của CPA

Các kỹ năng sinh sống

Sức khỏe và An sinh

Các Huấn luyện viên Kỹ năng Sinh sống (Life Skills Coaches)
giàu kinh nghiệm của chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ quý
vị qua từng bước trong hành trình của quý vị. Họ là những
chuyên gia tạo ra trải nghiệm và cơ hội mới để quý vị gặp
người khác, rèn luyện kỹ năng và quan trọng nhất là quý vị
sinh hoạt độc lập.

Sức khỏe và an sinh tối ưu là yếu tố then chốt để phát huy tối
đa bản thân. Vì vậy, tại CPA, các chuyên viên thể dục sinh lý
học và huấn luyện viên cá nhân được công nhận đầy đủ của
chúng tôi sẽ hợp tác với quý vị để soạn ra chương trình tập
thể dục luyện sức mạnh, dẻo dai và sức bền để quý vị có thể
luyện tập và duy trì thể lực cần thiết để tận hưởng cuộc sống.

Bênh vực cho các cơ hội trong
cuộc sống của quý vị

Dù là kết bạn, đi du lịch nước ngoài, kiếm việc làm hay thậm
chí là khám phá các mục tiêu của quý vị, Huấn luyện viên Kỹ
năng Sinh sống của CPA có thể giúp bảo đảm quý vị tìm ra và
đạt được ước mơ của mình.
• Kỹ năng Sinh sống và huấn

luyện
• Các buổi hội thảo và
chương trình xây dựng kỹ
năng phù hợp

• Cắm trại và nghỉ mát

Chỗ ở

Hỗ trợ quý vị sống theo ý quý vị muốn
Chúng tôi rất muốn tạo ra môi trường nơi mọi người được hỗ
trợ để sống theo ý muốn của họ.
CPA cung cấp dịch vụ chăm sóc tại nhà độc lập, được hỗ
trợ, theo đúng nhu cầu riêng tại 100 căn nhà trên khắp các
vùng Sydney, Central Coast và Hunter cho hơn 400 người
khuyết tật cư ngụ. Chúng tôi cung cấp dịch vụ chăm sóc 24
giờ một ngày, bảy ngày một tuần cho những người có những
khuyết tật phức tạp về thể chất và/hoặc trí tuệ.
• Sinh sống độc lập được

hỗ trợ

• Chỗ ở ngắn hạn hoặc

chăm sóc tạm thế

Hassiba, Khách hàng của CPA và cô em gái Mary

Tập luyện sức khỏe tốt để
có cuộc sống vui

• Tập thể dục Sinh lý học

• Đào tạo nhóm

• Chiến binh PD (PD Warrior)

• Chương trình đa môn thể

• Tập thể dục và dinh dưỡng

thao

• Huấn luyện thể thao cá

nhân
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tâm Mua sắm Stocklands
224-244 Restwell Road
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MUỐN BIẾT THÊM?
Muốn biết thêm về cách chúng tôi có thể tạo ra sự giúp đỡ phù hợp cho quý
vị, hãy liên lạc với các nhân viên dịch vụ khách hàng thân thiện của chúng tôi:
Gọi điện cho chúng tôi qua số 1300 888 378
Gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ ask@cerebralpalsy.org.au
Truy cập cerebralpalsy.org.au

