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Lời giới
thiệu về
RIDBC
Học viện hoàng gia cho trẻ em
khiếm thính và khiếm thị
(RIDBC) là nhà cung cấp dịch
vụ phi chính phủ lớn nhất Úc
về trị liệu, giáo dục và dịch vụ
cấy ốc tai điện tử cho trẻ em và
người lớn bị khiếm thị hoặc
khiếm thính, gia đình họ, và
những chuyên gia hỗ trợ họ.
RIDBC hỗ trợ những người
khiếm thị hoặc khiếm thính để
có được cuộc sống trọn vẹn, tự
tin và hòa nhập. Các dịch vụ
của chúng tôi được thiết kế
riêng để đáp ứng nhu cầu cá
nhân và từng giai đoạn của
cuộc sống, được hỗ trợ bởi đội
ngũ chuyên gia giàu khả năng
và kinh nghiệm của chúng tôi
chuyên về khiếm thị và khiếm
thính.

Tại sao
chọn
RIDBC?
Hỗ trợ
Chúng tôi tự hào khi cộng tác với gia đình,
trẻ em và người lớn để điều chỉnh các dịch
vụ cho phù hợp và đáp ứng được nhu cầu
cá nhân và mục tiêu cuộc sống của quý vị.

Kinh nghiệm
Chúng tôi là chuyên gia về khuyết tật giác
quan. RIDBC đã và đang hỗ trợ người dân
Úc bị khiếm thị hoặc khiếm thính trong hơn
150 năm. Đội ngũ nhân viên của chúng tôi
có tay nghề cao và giàu kinh nghiệm, và
tham gia vào những chương trình phát triển
chuyên nghiệp nghiêm ngặt thông qua
Trung tâm RIDBC Renwick - nhà cung cấp
giáo dục chuyên nghiệp hàng đầu của Úc về
khuyết tật giác quan.

Dịch vụ và địa điểm
Chúng tôi cung cấp một loạt các dịch vụ,
địa điểm và những lựa chọn hỗ trợ linh
hoạt. Không một nhà cung cấp dịch vụ nào
khác có thể thích hợp hơn RIDBC để có thể
cung cấp các dịch vụ hỗ trợ chuyên về
khiếm thính và khiếm thị. Các dịch vụ của
chúng tôi được cung cấp tại các địa điểm
tiện lợi trên khắp nước Úc, trong cộng đồng
địa phương, tại gia, hoặc qua hội nghị
truyền hình chất lượng cao.

Giá trị đồng tiền
Là một tổ chức từ thiện, việc cung cấp các
dịch vụ của RIDBC được hỗ trợ bởi sự đóng
góp hào phóng, có nghĩa là chúng tôi có thể
cung cấp cho quý vị một mức độ dịch vụ cao
hơn và vượt trội, để đảm bảo quý vị và gia
đình nhận được tất cả sự hỗ trợ mà quý vị
cần.

Chuyên khoa
Quý vị sẽ được tiếp cận với một đội ngũ chuyên
viên chuyên về khiếm thị và khiếm thính.
Chúng tôi xây dựng một nhóm các chuyên gia
xung quanh nhu cầu cá nhân của quý vị, bao
gồm các giáo viên, chuyên gia trị liệu, chuyên
viên thính học, bác sĩ nhãn khoa và một đội
ngũ các chuyên gia tư vấn khác.

RIDBC làm việc khắp nước Úc để hỗ
trợ người lớn và trẻ em bị khiếm thị
và khiếm thính trong mọi lứa tuổi.

Dịch vụ của chúng tôi
Các dịch vụ của RIDBC được
cung cấp với trọng tâm là thực
hành chú trọng vào gia đình.
Chúng tôi tự hào khi cộng tác với
gia đình, trẻ em và người lớn để
điều chỉnh các dịch vụ hỗ trợ cho
phù hợp với nhu cầu cá nhân và
mục tiêu cuộc sống của quý vị.
RIDBC là nhà cung cấp dịch vụ có đăng ký
của Chương Trình Bảo Hiểm Khuyết Tật
Toàn Quốc (NDIS), là một cách thức mới để
cung cấp sự hỗ trợ cho người bị khuyết tật,
gia đình và người chăm sóc của họ.

Xin hãy vào trang
mạng dịch vụ NDIS để
biết thêm thông tin
http://ndis.ridbc.org.au

Chương trình Học Sớm RIDBC
– Khuyết thị hoặc khuyết thính
Trẻ bị khiếm thị hoặc khiếm thính sẽ có sự
khởi đầu tốt nhất cho cuộc sống khi các
em và gia đình nhận được sự hỗ trợ ngay
lập tức và giúp đỡ thông qua sự can thiệp
sớm.
Khiếm thị và khiếm thính có thể ảnh hưởng
đến tất cả các lĩnh vực phát triển của trẻ.
Chúng tôi sẽ làm việc với quý vị để phát
triển một kế hoạch riêng cho con quý vị,
cung cấp các dịch vụ hỗ trợ để phát triển
các kỹ năng của con quý vị để giúp cháu
đạt được tiềm năng đầy đủ của mình.

Trường viễn thông và thực tập từ xa của
RIDBC

Đội ngũ chuyên ngành hổ trợ lâm sàng của
RIDBC

Cho dù quý vị sống ở đâu, RIDBC có thể sử
dụng công nghệ hội nghị truyền hình để
cung cấp các chuyên khoa giáo dục, trị liệu
và cấy ghép ốc tai điện tử trực tiếp đến nhà
quý vị hoặc cơ sở tại địa phương.
Trường viễn thông RIDBC cung cấp các
dịch vụ giáo dục và điều trị cho trẻ em bị
khiếm thị hoặc khiếm thính sống ở các vùng
hoặc khu vực nông thôn của Úc, bao gồm các
lớp học cá nhân và các lớp học nhóm; các
chương trình giáo dục và mạng lưới kết nối
với phụ huynh; hỗ trợ để phát triển một loạt
các lựa chọn giao tiếp; hỗ trợ việc bị khiếm thị
và học chữ nổi Braille; và việc chuyển tiếp và
hổ trợ học đường.
Chúng tôi cũng sử dụng công nghệ hội
nghị truyền hình để người lớn và trẻ em có
thể tiếp cận nhiều dịch vụ khác của chúng
tôi, bao gồm các dịch vụ thẩm định, chẩn
đoán và điều trị.

RIDBC cung cấp một loạt các dịch vụ chuyên
ngành hổ trợ lâm sàng cho trẻ em và người lớn
bị khiếm thị hoặc khiếm thính, bao gồm chẩn
đoán, thẩm định chức năng và các dịch vụ điều
trị tập trung toàn diện và có thể bao gồm các
lĩnh vực liên quan đến khuyết tật bổ sung.
Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp của
chúng tôi, bao gồm các chuyên viên chỉnh
ngôn, chuyên viên hoạt động trị liệu, chuyên
viên vật lý trị liệu, bác sĩ nhãn khoa, bác sĩ tâm
lý và giáo viên cùng hợp tác làm việc để đạt
được kết quả tốt nhất có thể và cung cấp một
dịch vụ phù hợp đáp ứng nhu cầu cụ thể của
quý vị. Chúng tôi cũng có thể cung cấp hỗ trợ
cho gia đình của quý vị hoặc cho các chuyên
gia khác trong đội ngủ chăm sóc, để đảm bảo
tốt hơn trong việc quý vị đạt được mục tiêu cụ
thể của mình.

SCIC Chương trình cấy ghép ốc tai điện tử
Được công nhận là một dịch vụ cấy ốc tai
điện tử hàng đầu trên thế giới, Chương
trình cấy ghép ốc tai điện tử SCIC của
RIDBC đạt được những kết quả tầm cỡ thế
giới cho những người bị khiếm thính
nghiêm trọng và là chương trình cấy ghép
ốc tai điện tử lớn nhất tại Úc.
Chương trình cấy ghép ốc tai điện tử
SCIC cung cấp các thẩm định thính học
để xác định xem một khi máy trợ thính
thông thường- hoặc chỉ giúp được một ít
hoặc không giúp được gì cho trẻ em và
người lớn- thì thiết bị trợ thính cấy ghép
có phải là một sự lựa chọn thích hợp họ
hay không, và sau đó điều phối toàn bộ
quá trình bao gồm phẫu thuật ban đầu,
khởi động thiết bị, thiết lập thính đồ liên
tục, và hỗ trợ phục hồi chức năng từ đội
ngũ nhân viên chuyên môn của chúng tôi.

Trung tâm Thính học Jim Patrick RIDBC
Trung tâm Thính học Jim Patrick RIDBC là
một phòng khám thính lực gia đình thân thiện
cung cấp hàng loạt các dịch vụ toàn diện về
thính học, kết hợp công nghệ mới nhất để
thẩm định thính giác của trẻ từ khi mới được
sinh ra cho đến sau này.
Trung tâm có đội ngũ bác sĩ thính học
nhi đồng hàng đầu và các dịch vụ bao gồm
chẩn đoán thính lực, thử nghiệm hành vi,
nghiên cứu điện sinh lý và kiểm tra nhận
thức âm ngữ, cho đến việc hỗ trợ công nghệ
như máy trợ thính có công suất cao và cấy
ốc tai điện tử.

RIDBC hỗ trợ trẻ em từ
những tuần đầu tiên của
cuộc đời, qua những năm
đến trường và những năm
niên thiếu, cho đến khi vào
tuổi thanh niên trưởng
thành và hơn thế nữa.

Trường mầm non RIDBC
RIDBC điều hành các trường mầm non
chuyên biệt cho trẻ em khiếm thị hoặc khiếm
thính, hoạt động theo mô hình hội nhập
ngược, nơi trẻ em khiếm thị hoặc khiếm thính
đi học cùng với trẻ em từ cộng đồng địa
phương mà những em này có ngôn ngữ xuất
sắc và là mô hình học tập cho các bạn cùng
lứa. Tất cả trẻ em đều được giáo dục chuyên
môn từ đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp của
chúng tôi.
Các trường mầm non của chúng tôi
sẽ chuẩn bị cho con của quý vị chuyển
tiếp vào cuộc sống học đường với trọng
tâm tập trung vào ngôn ngữ, đọc viết,
toán số và kỹ năng xã hội. Chúng tôi cung
cấp một trường mầm non chuyên khoa
cho trẻ em bị mù hoặc bị mất thị lực đáng
kể, kể cả những người có khuyết tật bổ
sung. Chúng tôi cũng cung cấp các
trường mầm non cho trẻ bị khiếm thính
đang học cách lắng nghe và nói, cũng
như một trường mầm non chuyên biệt
dành cho trẻ em đang học Auslan (Ngôn
Ngữ Ký Hiệu của Úc). RIDBC cũng cung
cấp sự hổ trợ mầm non cho trẻ em trong
các trường mầm non chính thống

Các trường mầm non của chúng
tôi sẽ chuẩn bị cho con của quý vị
chuyển tiếp vào cuộc sống học
đường với trọng tâm tập trung
vào ngôn ngữ, đọc viết, toán số
và kỹ năng xã hội.

Các trường học ở RIDBC
RIDBC điều hành ba trường học, trường
RIDBC Garfield Barwick dành cho những
trẻ khiếm thính có thể nghe và nói được với
sự trợ giúp của máy cấy ghép ốc tai điện tử
hoặc máy trợ thính, và chuẩn bị cho việc
chuyển tiếp các em sang trường chính
thống.
Trường RIDBC Thomas Pattison cung
cấp một chương trình giáo dục song ngữ
dành cho học sinh khiếm thính sử dụng thủ
ngữ và tiếng Anh đến năm lớp 10.
Trường RIDBC Alice Betteridge dành
cho trẻ em trong độ tuổi đến trường bị khuyết
thị đáng kể, kết hợp với việc bị thiểu năng.
Tất cả các trường học đều hỗ trợ học
sinh với chương trình giảng dạy của Nha
Học Vụ NSW được điều chỉnh để phù hợp
với nhu cầu cá nhân nếu cần.

Dịch vụ Hỗ trợ trường học RIDBC
Dịch vụ Hỗ trợ trường học RIDBC cung cấp các
dịch vụ giáo dục chuyên biệt cho các trường độc
lập để giúp trẻ em khiếm thị hoặc khiếm thính tiếp
cận hiệu quả với chương trình giảng dạy của
trường chính thống.
Điều này có thể bao gồm hỗ trợ riêng một
kèm một cho con của quý vị, bao gồm đọc và
viết bằng chữ nổi, sử dụng công nghệ truy cập
hoặc công cụ trợ giúp thị lực kém trong lớp học,
chuẩn bị các tài liệu học tập định dạng thay thế
và hỗ trợ các thiết bị trợ thính. Chúng tôi cũng
cung cấp hỗ trợ cho nhân viên giảng dạy về
cách tốt nhất để thích ứng với trẻ em khiếm thị
hoặc khiếm thính trong lớp học của mình và làm
thế nào để cấu trúc bài học.
Ngoài ra, học sinh có thể tiếp cận dịch vụ tư
vấn từ các nhà trị liệu của RIDBC bao gồm: Nhà
tâm lý học, Nhà thính học, và Chuyên viên chỉnh
ngôn.

Trung tâm Renwick RIDBC
Trung tâm Renwick RIDBC là nhà cung cấp
hàng đầu của Úc về phát triển chuyên môn
và nghiên cứu trong các lĩnh vực liên quan
đến giáo dục trẻ em khiếm thính hoặc khiếm
thị. Trung tâm cung cấp các chương trình
sau đại học (cấp thạc sĩ và Tiến sỹ) và một
chương trình rộng lớn về tiếp tục giáo dục
chuyên nghiệp cho các giáo viên, chuyên
viên trị liệu, và hàng loạt các chuyên gia liên
quan khác.
Thông qua Trung tâm Renwick, RIDBC
giúp đỡ để đảm bảo rằng các dịch vụ cho trẻ
em khuyết tật giác quan và gia đình của trẻ –
trên toàn nước Úc và khắp thế giới- đều được
dựa trên các bằng chứng hiện hành và được
thực hiện bởi các chuyên gia có tay nghề và
kiến thức cao.
Các cơ sở tiện nghi tầm cỡ thế giới cung
cấp một môi trường tuyệt vời để học tập,
nghiên cứu và phát triển các kỹ thuật mới
trong việc thẩm định và hàng loạt các biện
pháp can thiệp cho trẻ em khiếm thị và khiếm
thính. Trong số các tiện nghi này là Thư viện
Gia đình Rydge, là nơi chứa các bộ sách
sưu tập phong phú và các tài liệu giáo dục
đặc biệt cho trẻ em bị khuyết tật giác quan ở
Úc.

Liên hệ
Các dịch vụ của RIDBC được cung cấp ở
tại các địa điểm tiện lợi trên khắp nước Úc,
trong cộng đồng địa phương, tại gia, hoặc
qua hội nghị truyền hình chất lượng cao.
Chúng tôi cung cấp một loạt các dịch vụ cho trẻ
em và người lớn khiếm thị hoặc khiếm thính,
gia đình của họ và các chuyên gia hỗ trợ họ.
Hỗ trợ có sẵn dành cho trẻ em, người lớn và
gia đình có bối cảnh không nói tiếng Anh và
RIDBC cũng có những chương trình được thiết
kế đặc biệt thích hợp với trẻ em, người lớn và
các gia đình bản xứ Úc..
Xin hãy liên lạc với chúng tôi để thảo luận về
các nhu cầu cá nhân và mục tiêu của quý vị
để biết chúng tôi làm sao có thể giúp quý vị
tốt nhất có thể.
Yêu cầu dịch vụ
Thông tin chung
Hòm thư điện tử
Trang mạng

1300 581 391
02 9871 1233 (TTY/V)
info@ridbc.org.au
www.ridbc.org.au
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