Miền Tây Sydney
RIDBC làm việc khắp nơi trên
nước Úc để hỗ trợ trẻ em và
người lớn trong mọi lứa tuổi bị
khiếm thị hoặc khiếm thính.

Các dịch vụ RIDBC ở
Miền Tây Sydney
RIDBC là nhà cung cấp dịch vụ có đăng ký với
Chương Trình Bảo Hiểm Khuyết Tật Toàn Quốc
(NDIS).
Chúng tôi có thể hỗ trợ quý vị tiếp cận và thấu
hiểu chương trình NDIS để đảm bảo quý vị có
thể nhận được các hỗ trợ và dịch vụ mà quý
vị cần.
Quý vị sẽ được tiếp cận với một đội ngũ chuyên
viên chuyên về khiếm thị và khiếm thính. Tất cả
các dịch vụ của chúng tôi đều được kết hợp và
đáp ứng với các nhu cầu cá nhân của quý vị.

Các dịch vụ học tập sớm
Chúng tôi cung cấp việc giáo
dục đặt trọng tâm vào gia đình và các dịch
vụ điều trị cho trẻ em bị khuyết thính. Các
dịch vụ này có thể được phối hợp với trường
mầm non của chúng tôi ở Glenmore Park.
Nhân viên Tư Vấn (xã hội) Gia Đình
Đội ngũ của chúng tôi bao gồm các
nhân viên xã hội, những nhân viên này
có thể hỗ trợ quý vị và gia đình được tiếp cận
với các dịch vụ của chúng tôi và giúp đỡ quý
vị trong suốt cuộc hành trình này
Âm Ngữ Học Sự thẩm định và hỗ trợ
Đội ngũ chuyên môn bao gồm các
chuyên viên chỉnh ngôn của chúng tôi có thể
cung cấp các việc thẩm định và các liệu pháp
tiếp diễn cho quý vị.
Dịch vụ cấy ốc tai điện tử
Chúng tôi cung cấp chương trình cấy
ốc tai điện tử toàn diện cho trẻ em và
người lớn trong mọi lứa tuổi.- từ việc thẩm
định khiếm thính ban đầu, cho đến việc cấy
ghép và việc hỗ trợ liên tục suốt đời.
Các dịch vụ thính học
Chúng tôi cung cấp đầy đủ một loạt các
dịch vụ thính học cho những người sử dụng
ốc tai điện tử và vài dịch vụ chẩn đoán cho
cả trẻ em lẫn người lớn.
“Tôi rất yên lòng khi con tôi được học ở trường
mầm non của RIDBC ở Nepean. Cô giáo của
Jack, Melissa, lúc nào cũng ở bên cạnh hỗ
trợ cháu trong suốt quá trình, và cung cấp
cho cháu một môi trường khuyến khích và
chăm sóc chu đáo và cháu đã được phát
triển mạnh trong môi trường này.”
- Lesley, Mẹ của Jack

“Tôi có thể nghe được tiếng con mèo
của tôi, Ruffnutt, đang đi trên cỏ – và
tôi có thể nghe được tiếng mưa rơi
trên mặt đất. Tôi không thể nhớ khi
nào là lần cuối cùng tôi nghe được
những âm thanh này.”
- Greg, người được cấy ốc tai điện tử
“Việc tìm được các dịch vụ không
chỉ có thể giúp và hỗ trợ Azayliah,
mà còn có thể dễ dàng tiếp cận và
giao tiếp với tất cả các bác sĩ và
chuyên khoa đang chăm sóc cho
cháu là một điều vô giá.”
- Sarkis, Cha của Azayliah

Hãy giúp chúng tôi để
chúng tôi có thể giúp
được người khác
Có rất nhiều cách để quý vị có thể giúp RIDBC
Miền Tây Sydney tiếp tục giúp đỡ các gia đình địa
phương.
Tham Gia Vào Các Sự Kiện Gây Quỹ
Tổ chức sự kiện của chính quý vị không chỉ là một
cách hữu ích trong việc gây quỹ, mà còn là một lý do
tuyệt vời để được vui chơi với bạn bè và gia đình.
Chúng tôi có tổ chức các sự kiện mà quý vị có thể
tham dự. Xin hãy vào trang mạng của chúng tôi để
tìm thông tin của các sự kiện được tổ chức ở gần nơi
quý vị cư ngụ.
Quyên góp
Hỗ trợ chúng tôi bằng cách quyên góp qua trang
mạng của chúng tôi hoặc xin hãy gọi vào đường dây
dành cho người quyên góp qua số 1800 043 411.
Hiến tặng
Hiến tặng là nguồn đáng kể nhất của quỹ tài trợ cho
RIDBC và có một sự ảnh hưởng lớn lao và lâu dài
cho tương lai của người dân Úc bị khiếm thị và khiếm
thính. Với món quà của quý vị hiến tặng, các thầy
cô giáo tận tâm của chúng tôi, các chuyên khoa, và
các nhà nghiên cứu có thể tiếp tục phát triển và cung
cấp các chương trình hiệu quả cho các thế hệ tương
lai. Qua sự hào phóng của các món quà này, chúng
tôi có thể tiếp tục tiếp cận với trẻ em và người lớn,
những người cần chúng tôi nhất.
Để biết thêm thông tin về những cách giúp đỡ khác,
xin hãy lên trạng mạng ridbc.org.au/our-charity

Xin hãy đến thăm
chúng tôi để xem
chúng tôi có thể giúp
quý vị được những gì
Chúng tôi có sự hỗ trợ có sẳn cho trẻ em
và người lớn bị khiếm thính hoặc khiếm
thị trong mọi lứa tuổi. Nếu tiếng Anh
không phải là ngôn ngữ thứ nhất của quý
vị thì chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ
thông và biên dịch. 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.
RIDBC Penrith
5A/119-121 Lethbridge St, Penrith NSW 2750
(02) 4721 6700 hoặc 1300 658 981
Trường Mầm Non RIDBC Nepean
5-7 Floribunda Ave, Glenmore Park NSW 2745
(02) 4733 4239
RIDBC Liverpool
106 Moore St, Liverpool NSW 2170
(02) 9601 1366 hoặc 1300 658 981
Quý vị có thể tìm thấy các thông
tin tổng quát ở ridbc.org.au
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