Chúng tôi có thể hỗ trợ cho ai

Các địa điểm của chúng tôi ở WA

Các dịch vụ của Relationships Australia WA là
dành cho những người thuộc mọi nguồn gốc văn
hóa, thể loại gia đình, giới tính và khuynh hướng
tình dục.

Chúng tôi có các địa điểm trên khắp tiểu bang. Bao gồm:

Chúng tôi hỗ trợ:

Albany

Kwinana

Bunbury

Mandurah

•

các cặp đôi và gia đình

Busselton

Midland

•

cá nhân

•

trẻ em và thanh thiếu niên

Fremantle

Northam

•

ông bà và người chăm sóc

Gosnells

South Hedland

•

người cao niên và gia đình của họ

•

người Thổ dân và dân đảo Torres Strait

Joondalup

West Leederville

•

người tị nạn và những người nhập cư theo diện
nhân đạo

•

người bị bạo hành gia đình hoặc bạo hành
trong nhà

•

người có vấn đề về sức khỏe tâm thần

•

cặp đôi đồng giới

•

tổ chức chuyên nghiệp

•

các nhóm cộng đồng

Chúng tôi là ai
Chúng tôi làm gì

Liên lạc với chúng tôi
Muốn tìm hiểu thêm:
gọi số 1300 364 277
truy cập trang mạng

www.relationshipswa.org.au
gửi email tới địa chỉ

info@relationshipswa.org.au
theo dõi chúng tôi trên Twitter

@RelationshipsWA

hoặc thích chúng tôi trên facebook

@RelationshipsWA
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Chúng tôi là ai

Chúng tôi làm gì

Relationships Australia WA cung cấp các dịch vụ hỗ trợ

Các chương trình và dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

về mối quan hệ cho các cá nhân, cặp đôi, gia đình và cộng
đồng trong hơn 60 năm qua.
Chúng tôi là tổ chức phục vụ cộng đồng phi lợi nhuận
không liên quan đến tôn giáo. Chúng tôi điều chỉnh các
dịch vụ của mình theo nhu cầu của quý vị, để hỗ trợ quý vị
vượt qua những lúc đầy thử thách và thay đổi.

Chúng tôi có thể trợ giúp như
thế nào
Với rất nhiều chương trình và dịch vụ, chúng tôi có thể
hỗ trợ về nhiều vấn đề hoặc đề tài, bao gồm:
•

hôn nhân và các mối quan hệ

•

tạo lập các mối quan hệ

•

ly thân và bắt đầu lại

•

nuôi dạy con cái và nuôi dạy con riêng của người
phối ngẫu

•

mang thai ngoài dự kiến

•

tranh chấp gia đình

•

hòa giải và tư vấn về vấn đề ở nơi làm việc

•

ma tuý và rượu bia

•

sự tức giận

•

bạo hành gia đình và bạo hành trong nhà

•

đau buồn và mất mát

•

giao tiếp

•

sự phù hợp về mặt văn hoá

•

sức khoẻ tâm thần

Tư vấn

Cơ hội để thảo luận về vấn đề đang gây lo ngại trong
môi trường hỗ trợ, tôn trọng và bảo mật. Tư vấn dành
cho cá nhân, cặp đôi hoặc gia đình.

Hoà giải

Chúng tôi sử dụng các hòa giải viên được chuẩn nhận và
những chuyên gia hành nghề trong lĩnh vực giải quyết
tranh chấp trong gia đình để giúp mọi người giải quyết
tranh chấp. Những người hướng dẫn có quá trình làm việc
đa dạng bao gồm tư vấn, tâm lý, công tác xã hội, trị liệu
gia đình, luật và quản lý.

Giáo dục Cộng đồng

Hãy chọn trong số rất nhiều các hội thảo kéo dài một
đêm và các khóa hướng dẫn khác dài hơn dành cho
các cá nhân, cặp đôi và gia đình.

Dịch vụ dành cho nam giới

Dịch vụ Bạo hành Gia đình và Bạo hành
Trong nhà

Các chương trình theo nhóm miễn phí này dành cho
phụ nữ, thanh niên, trẻ em hay nam giới đã từng trải
qua hoặc từng bị ngược đãi trong gia đình hay trong
các mối quan hệ của mình.

Tìm kiếm và Kết nối

Dịch vụ nhằm giúp cải thiện cuộc sống của Người Úc
bị Lãng quên (Forgotten Australians) và Di dân Trẻ
Em Trước Đây (Former Child Migrants).

Dịch vụ Hỗ trợ về việc Buộc phải Cho Con
Làm Con Nuôi
Dịch vụ dành cho bất kỳ ai bị ảnh hưởng bởi việc bắt
buộc phải cho con làm con nuôi.

Dịch vụ Hỗ trợ Khắc phục

Hỗ trợ những người có ý định nộp đơn với Chương
trình Khắc phục Toàn quốc (National Redress Scheme).

Tư vấn và Hỗ trợ

Dịch vụ hỗ trợ nam giới giải quyết các vấn đề về mối
quan hệ và gia đình.

Dịch vụ này dành cho những người bị ảnh hưởng bởi
Ủy ban Điều tra Tối cao Liên quan đến Lĩnh vực Chăm
sóc Người Khuyết tật.

Phát triển Chuyên môn

Hỗ trợ Người Cao niên

Chúng tôi cung cấp rất nhiều chương trình được thiết
kế nhằm giúp quý vị ở nơi làm việc.

Dịch vụ về việc Tiếp xúc với Con cái

Nhằm giúp cha mẹ đưa ra các cách riêng của mình để
quản lý các sắp xếp về việc tiếp xúc với con cái có lợi
nhất cho con mình.

Dịch vụ dành cho người Thổ dân

Ngoài các dịch vụ tổng quát, chúng tôi cũng cung cấp
một số chương trình dành riêng cho người Thổ dân
và dân đảo Torres Strait. Việc này bao gồm Dịch vụ
Moorditj Yarning và Djinda.

Các dịch vụ này nhằm hỗ trợ người cao niên và gia
đình của họ phát triển và duy trì các mối quan hệ bền
vững, lành mạnh được khuyến khích và được coi trọng.

Các Chương trình Hỗ trợ Nhân viên

Chương trình Hỗ trợ Nhân viên (EAP, Employee
Assistance Program) là rất nhiều các dịch vụ nhằm hỗ
trợ nhân viên và người chủ giải quyết các mối lo ngại cá
nhân và liên quan đến công việc có thể ảnh hưởng đến
an sinh, hiệu suất công việc và tinh thần của tổ chức.

