Supported Independent
Living (SIL)
Vacancy at
West Hoxton
Designed to live independently and to your fullest potential

For more information and enquiries
rajitha.varghese@cfs.asn.au

0481 996 447

Community First Step
25 Barbara Street, Fairfield NSW 2165
www.cfs.asn.au
Community First Step

@communityfirststep

Dear CFS family,
We are writing to let you know about our exciting vacancy for SIL house in West Hoxton.
Supported Independent Living (SIL) is a fantastic opportunity for people with disabilities to live independently and with choice and control.
The Hoxton SIL house is located in the safe and quiet neighborhood of West Hoxton. It is close to the local amenities, services and, just 10 mins away
from the Liverpool hospital.
Our Hoxton SIL house includes three bedrooms, two bathrooms, laundry room, big living room, kitchen, two-vehicle garages and, a beautiful backyard.
Our West Hoxton house allows for the personalization of rooms with your own touch, and we provide the rest. We also offer well-trained professional
staff for 24/7 assistance. Our teams are highly experienced and knowledgeable, and ready to create a safe and enjoyable environment for the clients.
CFS SIL house provides you with a comfortable and independent space to enjoy daily cleaning, cooking, personal care, and exploring your interests.
For more information and inquiries, pls contact Rajitha at rajitha.varghese@cfs.asn.au (or) call 0481 996 447.

Kind regards,

Ogechi Mbaegbu
Disability Manager,
Community First Step

Có Chỗ ở trống để Tự Sinh
sống Được Hỗ trợ (Supported
Independent Living (SIL)) tại
West Hoxton
Được thiết kế để quý vị tự sinh sống và tận dụng tiềm năng
của quý vị
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Kính gởi gia đình CFS,
Chúng tôi gởi thư này báo cho quý vị biết về chỗ ở hứng thú đang còn trống tại nhà SIL ở West Hoxton của chúng tôi.
Tự Sinh sống Được Hỗ trợ (Supported Independent Living (SIL)) là cơ hội tuyệt vời để người có khuyết tật sống một cách độc lập và tự chọn lựa và chủ động.
Nhà Hoxton SIL tọa lạc trong khu láng giềng an toàn và yên tĩnh ở vùng phía Tây của Hoxton. Nhà này gần các tiện nghi, dịch vụ, chỉ cách
bệnh viện Liverpool khoảng 10 phút.
Nhà Hoxton SIL gồm có ba phòng ngủ, hai phòng tắm, phòng giặt, phòng ăn rộng rãi, nhà bếp, nhà xe chứa được hai xe, và một sân sau rất đẹp.
Nhà West Hoxton của chúng tôi để quý vị tự trang trí phòng theo ý của quý vị, và chúng tôi sẽ cung cấp phần còn lại. Chúng tôi cũng cung cấp nhân viên
chuyên nghiệp rành nghề để Trực tiếp giúp đỡ 24/7. Đội ngũ của chúng tôi giàu kinh nghiệm và kiến thức, và sẵn sàng tạo một môi trường an toàn và thú vị
cho các thân chủ.
Nhà CFS SIL cung cấp cho quý vị không gian thoải mái và độc lập để quý vị vui thích làm các việc hằng ngày như lau chùi, nấu nướng, chăm sóc cá nhân, và tìm
tòi thêm các thú tiêu khiển cho quý vị.
Cho mọi thông tin và thắc mắc, xin vui lòng liên lạc với Rajitha tại địa chỉ rajitha.varghese@cfs.asn.au (hoặc) gọi số 0481 996 447.
Kính thư,
Ogechi Mbaegbu
Giám đốc Phụ trách về Khuyết tật (Disability Manager)
Bước đầu trong Cộng đồng (Community First Step)

حياة مدعومة
ُم ستقَّلة
أماكن شاغرة في
SIL
ويست هوكستن
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أعزاءنا في عائلةCFS

نكُت باخباركم عن أماكن مثيرة شاغرة ل
 SILهاوس في ويست هوكستن
حياة مستقلة مدعومة ()SIL

هي فرصة رائعة لألشخاص ذوي اإلعاقة لحياة ُم ستقّلة وقدرة عىل االختيار والتحُّكم

يقع هوكستن هاوس في حّي آمن وهادئ في ويست هوكستن .الموقع قريب من وسائل الراحة المحلية،

الخدمات ،ويبعد  ١٠دقائق
.من مستشفى ليفربول

يقع منزلنا في هوكستن ويتضّم ن ثالث غرف نوم ،حمامان ،غرفة غسيل ،غرفة جلوس كبيرة ،مطبخ ،موقف لسيارتين ،وفناء خلفي جميل.
منزلنا في ويست هوكستن يسمح لك بإضفاء طابعك الشخصي عىل الغرف بلمسِت َك الخاصة ونقِّدم نحُن ما تبّق ى.

نقِّدم أيضًا موظفين محترفين مدربين تدريبًا جيدًا
.عىل مدار الساعة للمساعدة

ِفَر ُق نا متمِّرسة وواسعة المعرفة وجاهزة ِلخلق أجواء آمنة وممتعة للعمالء
يقدم المنزل الخاص ب

لمزيد من المعلومات والتساؤالت ،الرجاء االتصال ب (راجيثا)

CFS
مساحة مريحة ومستقّلة

لالستمتاع بالتنظيف اليومي والطبخ والعناية الشخصية واستكشاف اهتماماِتَك

Rajitha
عىل البريد اإللكتروني ajitha.varhese@cfs.asn.au
أو اتصل عىل الرقم
0481 996 447

مع أطيب التحيات

) (Ogechi Mbaegbuأوجيشي مباغبو
مدير اإلعاقة
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