GỌI CHO CHÚNG TÔI THEO SỐ

9886 1111
TRỤ SỞ
Blackburn South Service
114 Fulton Road
Blackburn South
Vic 3130
Máy lẻ 200

Canterbury Service
2 Kendall Street
Canterbury
Vic 3126
Máy lẻ 300

Burke and Beyond đã và đang xây dựng sự tự tin và tính độc
lập cho những người tham gia của mình trong 20 năm qua.
Chúng tôi đã tạo dựng danh tiếng về môi trường có tính hỗ
trợ và ấm áp, chúng tôi đồng hành cùng các cộng đồng địa
phương và hỗ trợ truyền cảm hứng cho tất cả những ai sử
dụng dịch vụ của mình. Chúng tôi tin tưởng rằng thử thách
người tham gia chính là cách để giúp họ bộc lộ hết khả năng
của họ, dù đó là nâng cao khả năng đi du lịch độc lập, cải
thiện thể trạng và sức khỏe hay tìm kiếm việc làm hoặc chủ
động đưa ra cơ hội. Các chương trình của chúng tôi đều rất
linh hoạt và phù hợp, xoay quanh triết lý ‘Tất cả là về bạn’.

Suite 1, 14-16 Blackburn Road
Blackburn
Vic 3130
Máy lẻ 500

Burke and Beyond vận hành một vài dịch vụ ở các vùng phía
Đông và phía Nam Melbourne, chúng tôi hỗ trợ mọi người
theo các nhóm và cũng hỗ trợ từng cá nhân trên cơ sở nhu
cầu của họ. Mỗi dịch vụ của chúng tôi đều tận dụng vị trí hiện
đại hấp dẫn và tọa lạc ở vị trí đắc địa, thuận tiện cho giao
thông công cộng. Chúng tôi cố ý duy trì số lượng ở mức thấp
để tạo thuận lợi cho mối quan hệ chân thành giữa nhân viên
và người tham gia. Các nhóm nhỏ cũng góp phần làm cho
môi trường trở lên thân thiện và có tính hỗ trợ hơn – biến
động nhân sự ở mức thấp cùng với tâm trạng thoải mái tự
nhiên, thư giãn sẽ giúp cho công việc được cải thiện hơn
nữa.

Next Step Dandenong

Nói một cách đơn giản, các dịch vụ của Burke and Beyond
đều là những điểm đến tuyệt vời.

Next Step Bayswater
19 Macauley Place
Bayswater
Vic 3153
Máy lẻ 400

Next Step Blackburn

146-148 Walker Street
Dandenong
Vic 3175
Máy lẻ 600

Email
admin@burkeandbeyond.org.au
Website
www.burkeandbeyond.org.au

Chúng tôi cam kết cung cấp các dịch vụ và hỗ trợ chất lượng cao. Chúng tôi
khuyến khích và tạo điều kiện cho những người tham gia, gia đình/người
chăm sóc của họ, nhân viên, khách thăm có ý kiến phản hồi để cải thiện dịch
vụ của chúng tôi. Chúng tôi tin rằng phản hồi, dù là nhận xét, lời khen và/hoặc
sự phàn nàn, đều mang lại cho chúng tôi cơ hội đo lường chất lượng dịch vụ
của mình và giúp chúng tôi cải thiện các dịch vụ và hỗ trợ một cách hiệu quả.

NEXT STEP
DANDENONG
Burke and Beyond đã và đang vận hành thành công chương trình
Next Step ở vùng phía Đông Melbourne kể từ năm 2010 với những
kết quả tuyệt vời cho những người tham gia của chúng tôi. Next
Step khác với những nhà cung cấp cho người khuyết tật khác ở
chỗ đây là dịch vụ chuyển tiếp thực sự, tức là người tham gia gia
nhập với chúng tôi sau khi học xong phổ thông trung học và tiếp
tục dịch vụ 3 hoặc 4 năm nữa. Trong khoảng thời gian đó, chúng
tôi tập trung xây dựng cho thanh niên các kỹ năng cần thiết để
hướng đến một cuộc sống toàn diện trong cộng đồng của mình.
Chương trình được thiết kế để hỗ trợ cho nhu cầu của thanh niên
khuyết tật khi họ chuyển tiếp từ môi trường nhà trường sang cuộc
sống của người trưởng thành. Chương trình này là chương trình
đầu tiên thuộc thể loại của mình và khuyến khích người tham gia
có tinh thần tự chủ cao trong hoạch định con đường sự nghiệp của
mình trong khi vẫn hỗ trợ chu đáo cho họ.
Vui lòng xem mặt bên để biết thêm thông tin.

Burke and Beyond (03) 9886 1111

Chương trình chủ yếu tập trung nâng cao tính độc lập, sự tự lên
tiếng, và khả năng ra quyết định. Chúng tôi dạy cho người tham
gia về tầm quan trọng của việc chịu trách nhiệm cho quyết định
của mình và mục đích của chúng tôi là trang bị cho họ nền tảng
cần thiết cho giai đoạn phát triển tiếp theo.
Thông qua công việc của mình ở khu vực địa phương, chúng tôi
tạo ra các kết nối với những doanh nghiệp địa phương và các dịch
vụ cộng đồng cho hoạt động tình nguyện cũng như bố trí việc
làm. Đây là cơ hội lý tưởng để kiếm được công việc có giá trị và trải
nghiệm cuộc sống. Người tham gia cũng sẽ có cơ hội học hỏi và
phát triển các kỹ năng thực tế ở các lĩnh vực như cuộc sống độc
lập, khả năng toán học và khả năng đọc viết, phát triển tính chín
chắn, cũng như xây dựng tình bạn và mạng xã hội.
Dịch vụ nằm ở vị trí thuận tiện, cách Dandenong Plaza 50 m và có
thể dễ dàng đến bằng phương tiện công cộng.
Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên lạc: 9886 1111
Hoặc di động: 0448 028 184
146-148 Walker Street Dandenong

Burke and Beyond (03) 9886 1111

BURKE AND BEYOND
SCHOOL LEAVER EMPLOYMENT SUPPORTS (SLES)
School Leaver Employment Supports là chương trình do NDIS tài trợ
dành cho những người trẻ trưởng thành khuyết tật đã học hết lớp 12.
Chương trình này đang hỗ trợ cho những người trẻ phát triển các kỹ
năng cần thiết để gia tăng cơ hội việc làm trong tương lai. Để đủ điều
kiện nhận tài trợ này, học sinh phải được đánh giá khi còn đang ngồi trên
ghế nhà trường. Chúng tôi có thể hỗ trợ việc đánh giá này bằng cách liên
hệ với trường của bạn.
Burke and Beyond đã xây dựng được một chương trình giảng dạy đáp
ứng nhu cầu đào tạo của người tham gia chương trình. Chương trình
giảng dạy này bao quát tất cả các khía cạnh giúp người tham gia sẵn
sàng cho công việc, chẳng hạn như các kỹ năng xã hội, sử dụng phương
tiện giao thông công cộng và chuẩn bị cho công việc. Burke and Beyond
hiện đang cung cấp chương trình này ba ngày mỗi tuần (Thứ Hai, Thứ Ba
và Thứ Tư) thông qua dịch vụ Blackburn Next Step. Chương trình diễn ra
trong 48 tuần theo năm lịch, qua 2 năm.
Chương trình này cũng được cung cấp thông qua dịch vụ Dandenong
Service của chúng tôi bắt đầu từ tháng Một, 2019.
Vui lòng xem mặt bên để biết thêm thông tin.

Burke and Beyond (03) 9886 1111

Chương trình SLES có các hoạt động được thiết kế để khuyến khích
người trẻ trưởng thành suy nghĩ độc lập và chịu trách nhiệm về tương lai
của mình. Chương trình đào tạo được cung cấp tại nhà cũng như trong
cộng đồng lớn hơn. Chúng tôi mang đến cho người tham gia một số cơ
hội tuyệt vời để rèn luyện kỹ năng mà họ học được từ hoạt động tình
nguyện thực tế hoặc các trải nghiệm việc làm với các doanh nghiệp và tổ
chức cộng đồng đối tác của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin hoặc để đăng ký tham gia chương trình, vui lòng
gọi cho Nhân viên Đăng ký hoặc Quản lý Dịch vụ Cộng đồng của chúng
tôi theo số 9886 1111

Burke and Beyond (03) 9886 1111

