
CHÚNG TÔI LÀ AI?
LIÊN LẠC VỚI

CHÚNG TÔI
Community First Step được sáng lập hơn 40 năm trước

đây. Năm 1973 một nhóm cư dân ở địa phương hình

thành một tổ chức lúc đó có tên là Fairfield Community

Council for Social Development – một diễn đàn cho việc

phát triển cộng đồng và hành động về các vấn đề xã hội. 

Trong 30 năm tiếp theo đó nhóm này phát triển các dịch

vụ và công trình của nhóm và, sau khi thay đổi tên vài

lần, vào năm 2007 ‘Community First Step’ ra đời. 

Ngày nay, Community First Step là một tổ chức đang lớn

mạnh bao gồm các Dịch vụ cho Thiếu nhi, Thanh Thiếu

niên và Gia đình qua các hình thức Quản lý Ca, Phát triển

Cộng đồng, các Dịch vụ Khuyết tật và Dịch vụ Thiếu nhi.

Chúng tôi hiện đang tuyển dụng hơn 80 nhân viên đồng

thời làm việc với nhiều thiện nguyện viên thường xuyên.   

Viễn ảnh về tương lai của chúng tôi là làm việc trong

cộng tác với cộng đồng, doanh nghiệp và chánh quyền,

hầu đạt được mức độ xuất sắc trong việc đáp ứng thỏa

đáng nhu cầu trọn vẹn của thân chủ của chúng tôi, qua

việc cung cấp các chương trình hỗ trợ, tiêu khiển, văn

hóa, thể thao và phúc lợi có chất lượng cao. 

Các Dịch vụ Cộng đồng

25 Barbara Street, Fairfield NSW 2165

E : reception@cfs.asn.au

Đt : 02 9727 4333

Các Dịch vụ Khuyết tật

82 Tangerine Street, Fairfield East NSW 2165

Đt : 02 9727 2791

E : disability@cfs.asn.au

E : supportcoordination@cfs.asn.au

Các Dịch vụ Thiếu nhi
E: childrensservices@cfs.asn.au

Edensor Park Community Hall, Allambie Rd, Edensor Park

Đt: 02 9823 4262 / 0402 437 632

E: Allambie.oshc@cfs.asn.au

St Johns Park Primary School,

Edensor Rd, St Johns Park

Đt: 02 9610 3892 / 0401 638 805

E: stjohnspark.oshc@cfs.asn.au

Guildford Public School,Apia Street, Guildford

Đt: 0434 782 664

E: guildford.oshc@cfs.asn.au

The Parks Occasional Care, Stockland Mall, Polding St, Wetherill Park

Đt: 02 9725 3449 / 0403 113 573

E: theparks.occ@cfs.asn.au

Tangerine Street, 82 Tangerine Street, Fairfield East

Đt: 0421 001 599

E: tangerine.oshc@cfs.asn.au

Lurnea Public School, West and Reilly St, Lurnea

Đt: 0481 266 430

E: Lurnea.oshc@cfs.asn.au

Warwick Farm Public School, Lawrence Hargrave Rd, Warwick Farm

Đt: 0481 266 431

E: warwickfarm.oshc@cfs.asn.au

COMMUNITY
FIRST STEP 
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CÁC DỊCH VỤ
THIẾU NHI

CÁC DỊCH VỤ
KHUYẾT TẬT 

CÁC DỊCH VỤ
CỘNG ĐỒNG

Phối hợp Hỗ trợ 

Các Nhóm Vui chơi Đa Văn hóa & Được Hỗ trợ 

Các Chương trình Cộng đồng cho Thiếu nhi

Chương trình Ban ngày
Chương trình Ban ngày của chúng tôi chú tâm vào các sinh

hoạt nhóm tại trung tâm, nhằm khuyến khích việc tham gia

và chọn lựa cá nhân trong khi cũng được sự hỗ trợ đặt

trọng tâm vào từng người. 

Tiếp cận Cộng đồng

·Đến dự các buổi hẹn (về y tế và các hẹn khác)

·Đi mua sắm

·Các sinh hoạt giải trí

·Các dịp giao tiếp và lễ hội

Các sinh hoạt hầu giúp cá nhân phát triển các kỹ
năng và năng lực của họ.

Dịch vụ Tiếp cận Cộng đồng hỗ trợ và giúp thân chủ
tham gia vào cộng đồng và các sinh hoạt hàng ngày :

Sống Tự lập Được Hỗ trợ 
Sống Tự lập Được Hỗ trợ là một hỗ trợ cá nhân phải trả
tiền hầu giúp quý vị sống tự lập có người trông chừng

trong các sinh hoạt hàng ngày và giúp quý vị phát triển

kỹ năng giao tiếp. 

Phối hợp Hỗ trợ là cách để kết nối những người

tham gia với một kế hoạch NDIS, các hỗ trợ và dịch

vụ trong cộng đồng ở địa phương của họ. 

Chăm sóc Trước và Sau Giờ học

Cho học sinh từ Mẫu giáo đến Lớp 6, chúng tôi cung cấp

phương tiện đưa đón từ trường học và một nơi an toàn

để con em quý vị tiếp tục học tập ngoài giờ ở trường cho

cả trước và sau ngày học ở trường.

Chăm sóc lúc Nghỉ hè
Chúng tôi cung cấp một nơi an toàn để con em quý vị có

thể đến trong lúc nghỉ hè, tham gia vào các sinh hoạt thú

vị và gần gũi bạn bè. Con em quý vị cũng có cơ hội tham

gia các buổi học hỏi được hướng dẫn bởi khách được mời

đến và các buổi du ngoạn ngoài trời.  

Chăm sóc Phụ động
Cho trẻ em tuổi từ 6 tuần đến 5 tuổi, The Parks Occasional

Care là một dịch vụ linh động nhằm cung cấp việc chăm sóc

có chất lượng cao cho trẻ em dựa trên căn bản thường

xuyên hay thất thường, từ ngắn hạn như ba tiếng đồng hồ
cho đến trọn ngày 8 tiếng.

Mỗi tuần trong học kỳ, các nhóm vui chơi CFS cung cấp một

nơi để cha mẹ, người chăm sóc, và trẻ em phát huy tình bè

bạn và một nơi để hội nhập vào cộng đồng của họ. Các nhóm

vui chơi hoạt động mỗi ngày tại nhiều địa điểm.

Quản lý Ca

·Thăm viếng tại Nhà và Tư vấn Thân mật

Cố vấn và Giới thiệu

Chúng tôi hỗ trợ và giúp các gia đình qua việc quản lý ca của họ,

hỗ trợ một-với-một cho các gia đình có trẻ em trong lứa tuổi 0-12

tuổi và thanh thiếu niên tuổi từ 12-18 :

Trung tâm Hỗ trợ 

·Giúp điền Đơn từ và Giới thiệu đến các Dịch vụ 

·Hỗ trợ Việc làm

Cứu tế Khẩn cấp và Giỏ Thực phẩm

Đội ngũ đa văn hóa của chúng tôi hỗ trợ cộng đồng tại địa
phương với các sinh hoạt và chương trình để đáp ứng cho nhu

cầu và cải tiến các kỹ năng giao tiếp của họ. Trung tâm hỗ trợ
một-với-một, các sinh họat của trung tâm gồm:

Các Dịch vụ Thanh thiếu niên

 

·Nơi Ghé chơi cho Thanh thiếu niên

·Các chương trình và nhóm hỗ trợ chuyên biệt

Nhiều chương trình trong trường học

Đội ngũ Thanh thiếu niên của chúng tôi bảo đảm rằng mỗi thanh thiếu

niên được lắng nghe, hỗ trợ, bênh vực với nhiều chương trình, các sinh

hoạt tiêu khiển và giáo dục : 

Big Schools, Big Minds

I Can Do This Parenting Program

Get Stronger Get Smarter

Các Chương trình Hỗ trợ Trực tiếp, Hòa nhập Xã hội, và Dạy dỗ Con cái

Các chương trình Big Steps và New Steps của chúng tôi nhắm vào các gia

đình, trẻ em, và chú tâm quảng bá việc học tập ở tuổi ấu thơ bằng cách tạo

dựng khả năng để sẵn sàng vào trường học, tạo cơ hội để phát huy tham gia

của cộng đồng và các kỹ năng giao thiệp qua sinh hoạt thể thao. Ý định là để
tạo tính kiên cường cho trẻ em và cha mẹ hầu giúp vượt qua việc bất lợi và đối

phó hữu hiệu hơn với các biến đổi trong đời sống. Chúng tôi cung ứng :   

Các Dịch vụ Thay thế Chăm sóc
Các Dịch vụ Thay thế Chăm sóc giúp người chăm sóc tạm

nghỉ ngơi trong vai trò của họ và cung ứng cho các thân chủ
nơi tạm trú trong thời gian có giới hạn. Các nhà Sống Tự lập

Được Hỗ trợ (Supported Independent Living (SIL)) của chúng

tôi cũng có thể cung cấp các dịch vụ tạm trú, chuyên biệt và

giúp thay thế chăm sóc.

Chăm sóc trẻ Lưu động
Chuyên viên Giáo dục Tuổi Ấu thơ Lưu động được trang

bị với các công cụ để cung cấp việc giáo dục và chăm

sóc trẻ em tại các địa điểm của các nhóm cộng đồng và

tổ chức vô vụ lợi. Đây là để tạo cơ hội cho cha mẹ & người

chăm sóc tiếp cận các chương trình hỗ trợ qua điểm hội

nhập khác hơn thường lệ.

Hỗ trợ Cứu tế Khẩn cấp
Hỗ trợ Cứu tế Khẩn cấp của chúng tôi nhắm vào người xin Tỵ nạn và

người có giấy thị thực Tạm thời đang bị ảnh hưởng của COVID-19 và

không nhận được bất kỳ hỗ trợ nào từ Chánh quyền Liên bang, bằng

cách cung cấp cho họ nhu yếu phẩm cứu tế khẩn cấp, hỗ trợ y tế, và hỗ
trợ gia cư thiết yếu.


