Nicole, Khách hàng của CPA

SYDNEY
Allambie Heights
187 Allambie Road
Allambie Heights NSW 2100
(02) 9975 8000
Frenchs Forest
Packforce
Unit 4, 2 Aquatic Drive
Frenchs Forest NSW 2086
(02) 9975 7555

(02) 4736 8722
Liverpool
14A Mill Road
Liverpool NSW 2170
(02) 9601 2866
Penshurst
469 Forest Road
Penshurst NSW 2222

(02) 8777 1777
Ryde
3A Smalls Road
Ryde NSW 2680
(02) 8878 3500

NSW HUNTER
& CENTRAL COAST
Croudace Bay
61 Parklea Avenue
Croudace Bay NSW 2280
(02) 4979 4333
East Maitland
18–20 Day Street
East Maitland NSW 2323
(02) 4939 4100
Erina
New site coming soon
Tuggerah
6 Teamster Close
Tuggerah NSW 2259
(02) 4356 6300

VÙNG T Ỉ NH THÀNH NSW
Alstonville
96 Main Street
Alstonville NSW 2477
(02) 6628 5976
Armidale
124A O’Dell Street
Armidale NSW 2350
(02) 6772 0978

St Ives
6 Stanley Street
St Ives NSW 2075
(02) 9449 3048

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

(02) 6882 1077

(02) 9756 4666

(02) 9586 1077
Prairiewood
224–244 Restwell Road
Prairiewood NSW 2176

Dubbo
140 Gipps Street
Dubbo NSW 2830

Nowra
51 Plunkett Street
Nowra NSW 2541
(02) 4423 6244
Orange
95 Prince Street
Orange NSW 2800
(02) 6360 1455
Port Macquarie
77 Lake Road
Port Macquarie NSW 2444
(02) 5526 3800
Wagga Wagga
38 Murray Street
Wagga Wagga NSW 2650
(02) 6921 9743
Wollongong
11 Alexander Street
Fairy Meadow NSW 2519
(02) 4298 8532

ACT
Scullin
5 Ross Smith Crescent
Scullin ACT 2614
(02) 6199 0600

Các địa điểm của CPA

Kingswood
Western Sydney University
Building G, Second Avenue
Kingswood NSW 2751

Wetherill Park
Packforce
22–24 Mcilwraith Street
Wetherill Park NSW 2164

Sở trường
chuyên
môn tạo ra
sự khác
biệt

Leon, Khách hàng của CPA

Tạo điều kiện để quý vị phát huy tối đa khả năng của mình

Cerebral Palsy Alliance (CPA) chúng tôi
đã đem lại kết quả tuyệt vời cho khách
hàng khuyết tật trong hơn 70 năm. Và
đó là điều chúng tôi đã được quốc tế
công nhận.
Chuyên môn của chúng tôi chủ yếu
là thực hiện cách thức dựa trên bằng
chứng và đa ngành, tạo điều kiện cho
khách hàng phát huy tối đa khả năng
bằng cách kết nối sức khỏe tinh thần và
thể chất của họ.
Cách thức này cũng giúp chúng tôi giúp
đỡ tốt nhất cho người khuyết tật thần
kinh và thể chất. Bất kể quý vị đang ở
đâu trên hành trình của mình, bất kể
quý vị ở độ tuổi nào, đội ngũ nhân viên
chúng tôi có thể cung cấp một loạt các
dịch vụ phù hợp với quý vị.

MỘT CƠ SỞ CUNG CẤP DỊCH VỤ CHO TẤT CẢ NHU CẦU
CỦA QUÝ VỊ
Với hơn 20 địa điểm trên khắp NSW và ACT, quý vị có thể sử dụng
tất cả các liệu pháp, dịch vụ và sự giúp đỡ quý vị cần. Đội ngũ nhân
viên chuyên nghiệp và được đào tạo chuyên sâu của chúng tôi sẽ
làm việc trực tiếp với quý vị để giúp quý vị đạt được các mục tiêu.
ĐƯỢC GIÚP ĐỠ ĐÚNG NHU CẦU
Việc sử dụng mỗi liệu pháp và dịch vụ bắt đầu bằng cuộc gặp mặt
riêng. Trong cuộc họp này, chúng tôi dành thời gian tìm hiểu về quý
vị, những khó khăn cùng các mục tiêu của quý vị. Với kiến thức này,
chúng tôi có thể đề xuất và lập kế hoạch về các chương trình tốt nhất
cho quý vị. Quy trình này cũng giúp chúng tôi tìm ra những cách mới,
sáng tạo để giúp quý vị đạt được các mục tiêu.
THỰC HIỆN LIỆU PHÁP
Giáp mặt trực tiếp là cách cung cấp chương trình và dịch vụ phổ biến
nhất. Tuy nhiên, các hình thức công nghệ trực tuyến ngày càng phát
triển và tiến bộ, chẳng hạn như Trị liệu Trực Tuyến (Telepractice), có
nghĩa là quý vị có thể được sử dụng nhiều lĩnh vực chuyên môn của
CPA tại nhà riêng. Hãy nói chuyện với bác sĩ để thảo luận về cách thích
hợp nhất để sử dụng các biện pháp can thiệp cụ thể, dù là giáp mặt
trực tiếp, Trị liệu Trực Tuyến (Telepractice) hay kết hợp cả hai.
Luôn có thông dịch viên để giúp đỡ quý vị trong các cuộc hẹn, vì vậy
quý vị có thể cảm thấy tự tin về việc tận dụng được khả năng chuyên
môn quý vị muốn sử dụng và có thể hiểu thông tin quý vị nhận được.
Thông dịch viên sẽ do chính phủ cung cấp miễn phí và có thể được
ghi trong kế hoạch Chương trình Bảo hiểm Người khuyết tật Toàn
quốc (National Disability Insurance Scheme - NDIS) của quý vị.

Can thiệp Tuổi Ấu thơ

Can thiệp Tuổi Ấu thơ để con quý vị rút ngắn thời gian để được sử dụng biện
pháp can thiệp
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. 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. 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.
Các chương trình của chúng tôi dựa trên bằng chứng và công trình nghiên cứu đủ tiêu chuẩn, giúp
chúng tôi xác định các biện pháp can thiệp đem lại kết quả tích cực cho người khuyết tật.

Liệu pháp

Các chuyên gia về sự khả biến thần kinh giúp quý vị sớm có kết quả tốt hơn
Tại CPA, chúng tôi cung cấp dịch vụ trị liệu đa ngành, bao gồm vật lý trị liệu, phục hồi chức năng trị liệu,
âm ngữ trị liệu và tập thể dục sinh lý học, cũng như công nghệ trợ giúp và viết giấy đề xuất thiết bị. 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.

Sức khỏe và An sinh

Tập luyện sức khỏe tốt để có cuộc sống vui
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.

Ben, Khách hàng của CPA

Sinh hoạt Thường ngày

Sự giúp đỡ của chuyên viên cho mỗi ngày
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.
Sự an toàn và an sinh của quý vị luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi, vì vậy, tất cả nhân viên trợ
giúp của CPA đều là những chuyên viên giàu kinh nghiệm, được sàng lọc và đào tạo ở mức cao nhất.

Các kỹ năng sinh sống

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

Chỗ ở

Nhà để coi là chỗ ở riêng của quý vị
Chỗ ở có nhân viên coi sóc của CPA được xây dựng theo đúng mục đích hoặc được sửa đổi để tạo
môi trường an toàn, thân thiện và thú vị cho người trưởng thành bị khuyết tật vĩnh viễn và có nhu cầu
cao hoặc phức tạp. Chúng tôi đam mê về việc biến ngôi nhà trở thành mái ấm, vì vậy chúng tôi tập
trung vào việc tìm đúng người ở chung nhà với quý vị dựa trên cả cá tính lẫn và tình trạng khuyết tật.

Chỗ ở ngắn hạn

Nhà ở giống như nhà mình
Với những trải nghiệm thú vị và cơ hội kết bạn mới, các ngôi nhà ở ngắn hạn của chúng tôi giúp trẻ
em và người lớn bị khuyết tật được sử dụng dịch vụ chăm sóc tạm thế cần thiết, đồng thời gia đình và
người chăm sóc có dịp nghỉ xả hơi.
Không khác chỗ ở lâu dài của chúng tôi, tất cả các ngôi nhà của chúng tôi đều được xây dựng theo
đúng mục đích hoặc sửa đổi để tạo môi trường an toàn, thân thiện và thú vị.

Việc làm và Mục đích

Tối đa hóa tiềm năng việc làm của quý vị
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.

