HÃY CÙNG CHÚNG TÔI
BẮT ĐẦU HÀNH TRÌNH TRỞ
THÀNH NGƯỜI CHĂM SÓC.

Quý vị có sẵn lòng và có sẵn phòng trong nhà của mình
để tạo ra sự khác biệt trong cuộc đời của một đứa trẻ?

ĐƯỜNG DÂY HỖ TRỢ

NGƯỜI CHĂM SÓC

1300 782 975
Thứ Hai đến thứ Sáu
9 giờ sáng đến 5 giờ chiều

HỖ TRỢ

NGƯỜI CHĂM SÓC

enquiries@myforeverfamily.org.au

Hiện tại, không có đủ người chăm sóc nuôi dưỡng
để chăm lo cho các trẻ em có nhu cầu trên khắp
New South Wales. Nói một cách đơn giản, chúng
ta cần thêm nhiều người chăm sóc hơn cho tất cả
các hình thức chăm sóc.
Có một loại chăm sóc phù hợp với gia đình của
quý vị.
Chăm sóc khẩn cấp: Nơi cư trú tạm thời cho trẻ
khi ban đầu trẻ cần một chỗ ở an toàn.
Chăm sóc hồi sức: Những người chăm sóc hồi
sức sẽ chăm sóc cho trẻ trên cơ sở không thường
xuyên để người chăm sóc thường xuyên của các
em được nghỉ ngơi.
Chăm sóc ngắn hạn: Những người chăm sóc ngắn
hạn sẽ chăm sóc trẻ trong khi gia đình các em
chuẩn bị đưa các em về nhà.

Cha mẹ nuôi và người giám hộ: Khi trẻ không thể
trở về nhà, việc nhận nuôi và giám hộ mang lại cho
các em sự an toàn và ổn định mà các em cần để
phát triển.
Một cộng đồng đặc biệt đang chờ đợi quý vị.
Chương trình My Forever Family NSW cung cấp
hỗ trợ, tư vấn và đào tạo liên tục cho tất cả những
người chăm sóc nuôi dưỡng, người giám hộ và cha
mẹ nuôi.
Hãy truy cập trang web của chúng tôi để tìm hiểu
thêm.www.myforeverfamily.org.au

Hãy tạo ra thay đổi.
Hãy trở thành một người chăm sóc.

