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Bị khuyết tật không phải là rào cản quý vị vui hưởng việc tập luyện thể chất, vì thế chúng tôi có nhiều loại chương 
trình sinh hoạt cá nhân và nhóm phù hợp với nhu cầu đặc biệt của quý vị. Quý vị cũng có thể sử dụng hồ bơi và 
phòng tập thể dục của chúng tôi.

Phòng tập thể dục
Có một phòng tập thể dục thông thường, với những lớp tập nhóm và cá nhân giúp quý vị có sức khỏe tốt, tạo sự 
thúc đẩy và vui nhộn. 

Đối với các lớp tập cá nhân, quý vị có thể chọn giữa Chuyên viên Vật Lý Trị Liệu, Sinh Lý Thể Dục hoặc Chuyên viên 
Hỗ trợ Y tế Đa ngành để hỗ trợ quý vị với các sinh hoạt ở hồ bơi hay phòng tập thể dục. Người chăm sóc hay người 
thân trong gia đình có thể cùng tham gia!

Hồ bơi Trị liệu
Thủy trị liệu giúp quản lý cơn đau và di động. Quý vị có thể chọn các chương trình dành cho cá nhân hay nhóm. 

Trị liệu 

Sức khỏe và Sự An Lạc

Các dịch vụ chữa bệnh của chúng tôi được cung cấp bằng nhiều cách, bao gồm các buổi một-cho-một, chương 
trình nhóm và các lớp tập trung. Nhóm nhân viên của chúng tôi sẽ làm việc với quý vị để tìm phép chữa bệnh 
đúng nhất cho các nhu cầu của quý vị.

Vật lý trị liệu
• Phát triển các kỹ năng vận động

• Quản lý cơn đau

• Phát triển sự cử động và di động

• Thủy trị liệu

Trị liệu Nghề nghiệp
• Tiếp cận được môi trường

• Sửa chữa nhà

• Tự chăm sóc, đi vệ sinh

Âm ngữ Trị liệu
• Âm ngữ và ngôn ngữ trị liệu

• Chương trình tăng khả năng giao tiếp và cách giao tiếp thay thế 
> các máy chuyển tải lời nói

• Ăn, uống và nuốt 

Chuyên viên Sinh Lý Thể Dục 
• Duy trì khả năng di động và độc lập bằng những chương 

trình tập thể dục được thiết kế riêng

Dụng cụ Điều trị
• Công nghệ trợ giúp di động (xe lăn, khung tập đi, ghế 

ngồi v.v.)

• Công nghệ trợ giúp tiếp cận được môi trường (làm cho 
việc đi lại trong nhà được dễ dàng hơn)

• Công nghệ trợ giúp giao tiếp (máy giúp giao tiếp phù hợp 
cho nhu cầu của quý vị)
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Các chương trình tập trung
Dựa trên các nguyên tắc của khả biến thần kinh và các nghiên cứu trên thế giới gần đây, các chương trình tập trung của 
chúng tôi cho trẻ em khả năng học tập tăng tốc và phát triển kỹ năng cho nhiều lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống. Các 
chương trình bao gồm HABIT-ILE, Mighty Kids, và Treasure Island CIMT, dành cho trẻ em gặp nhiều khó khăn đối với chức 
năng vận động thô và tinh. 

Cắm trại
Đối với những người muốn trải nghiệm và thực tập cuộc sống độc lập và kỹ năng giao tiếp chúng tôi có các cuộc cắm trại 
khác nhau. Trại Người Sống Sót cho quý vị nếm trải dọn ra khỏi nhà là như thế nào, trong khi tham gia Trại Phiêu lưu Tột 
bực cho Thanh thiếu niên thì quý vị sẽ cắm trại ngoài trời qua ba đêm, trong môi trường tiếp cận được.

Chúng tôi là nhà cung cấp hàng đầu cho lĩnh vực Can thiệp Sớm từ Thơ Ấu cho các em bé và trẻ em có những 
khuyết tật khác nhau. Chúng tôi cung cấp các loại trị liệu mới nhất và các chương trình giáo dục mầm non được 
thiết kế nhằm đem lại kết quả tối đa, để trẻ có thể đạt tới tiềm năng đầy đủ.

Chúng tôi làm điều này bằng cách áp dụng các nguyên tắc thực hành can thiệp sớm tốt nhất và khoa học quốc tế 
mới nhất về khả biến thần kinh để tạo nên các phương pháp can thiệp đổi mới để cho trẻ em những kết quả quan 
trọng và lâu bền. 

Hỗ trợ cá nhân hóa một-cho-một
Toán nhân viên kinh nghiệm, có bằng cấp và cởi mở được trang bị tốt để cung cấp sự hỗ trợ một-cho-một tại nhà 
quý vị hoặc trong cộng đồng. Chúng tôi có một môi trường an toàn, thân thiện và chăm sóc với lối tư duy thoát 
khỏi khuôn mẫu để cung ứng một mức độ chăm sóc mà quý vị thấy yên tâm và mong chờ đến lần sau gặp lại 
chúng tôi.

Quý vị thích sơn ở nhà, một ngày đi mua sắm, hoặc ngay cả chuyến đi câu cá, toán nhân viên hỗ trợ người khuyết 
tật có thể sắp xếp được.

Các chương trình ban ngày
Nếu quý vị đang tìm sự chăm sóc trên cơ sở theo nhóm, chúng tôi còn có một số các chương trình ban ngày khác 
nhau, và tùy theo sở thích của khách chúng tôi luôn có thêm những chương trình mới. Hiện tại chúng tôi có các 
lớp nhạc, nghệ thuật thị giác, công nghệ và nấu ăn, đây chỉ là vài ví dụ.

Chúng tôi yêu thích thử những gì mới, vì thế nếu có ý tưởng về một trải nghiệm khác, hãy nói chuyện với chúng 
tôi cách chúng ta biến ý tưởng đó thành hiện thực.

Chương trình tập trung và cắm trại

Can Thiệp Sớm từ Thơ Ấu

Hỗ trợ đời sống
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Có sự hỗ trợ về chỗ ở dành cho người có những khuyết tật phức tạp, bằng một mạng lưới các ngôi nhà xây có mục đích 
đặc biệt ở khắp NSW, cung cấp chỗ ở ngắn hạn/qua đêm và chỗ ở dài hạn. 

Chăm sóc thế
Các địa điểm chăm sóc thế của chúng tôi ở khắp Sydney, NSW dành cho người lớn, thanh thiếu niên, và trẻ em ở trong 
thời gian ngắn và chăm sóc thế qua đêm. Chăm sóc thế là một yếu tố cần thiết cho việc cung cấp dịch vụ chăm sóc tốt 
nhất cho những người khuyết tật. Nó cho phép cha mẹ, người thân trong gia đình và người chăm sóc có được thời gian 
nghỉ ngơi để thấy khỏe khoắn lại. 

Chỗ ở
Đối với những người sử dụng chỗ ở dài hạn, chúng tôi thiết tha với việc làm cho căn nhà thành một tổ ấm. Chúng tôi 
khuyến khích tất cả khách hàng đóng vai trò tích cực trong sự hoạt động hằng ngày của dịch vụ, giúp đỡ với thực đơn các 
bữa ăn, chọn các viđêo cho đêm xem phim, ngay cả việc tạo nên một khu vườn. 

Một mình điều hướng Chương trình Bảo hiểm Người Khuyết tật Toàn quốc (National Disability Insurance Scheme – NDIS) 
có thể khó khăn, cho nên chúng tôi cung cấp thông tin, sự hiểu biết, học hỏi và công cụ để giúp quý vị tận dụng NDIS. 

Đối với những người đây là lần đầu, chúng tôi có thể giúp xác định các mục tiêu và chuẩn bị cho các cuộc họp lập kế 
hoạch của NDIS. Nếu đã có các kế hoạch NDIS, chúng tôi có thể giúp thực hiện 
để đảm bảo khách hàng đạt được các mục tiêu. Chúng tôi còn có 
thể giúp xem xét lại và chuẩn bị các kế hoạch tương lai.

Chương trình nhóm là một cách rất tốt để quý vị gặp gỡ những người đồng quan điểm và phát triển các kỹ năng mới 
trong một môi trường an toàn và vui nhộn.

Chúng tôi có các chương trình ở địa phương cho các nhóm tuổi và nhu cầu khác nhau ở khắp NSW và ACT. Các chương 
trình có thể bao gồm chương trình trong kỳ hè, phòng của tuổi trẻ, chương trình cố vấn, và ngay cả kỹ năng đạp xe và lái xe.

Muốn biết thêm?
Để biết thêm về cách chúng tôi tạo sự hỗ trợ phù hợp cho 
quý vị, hãy nói chuyện với một trong các nhân viên tư vấn 
khách hàng của chúng tôi qua số 1300 888 378. 

Hoặc email toán nhân viên ask@cerebralpalsy.org.au,  
và thực hiện bước đầu tiên để trở thành một người tốt hơn.

Chăm sóc thế và chỗ ở

Kế hoạch và hỗ trợ NDIS 

Chương trình nhóm



Cho quý vị khả năng sống tốt nhất có thể 
Tại CPA, chúng tôi đã giúp khách hàng khuyết tật đạt được những kết quả lớn hơn  
70 năm nay. Chúng tôi được công nhận trên toàn thế giới cho công việc này.

Phương pháp được chứng minh
Các lĩnh vực chuyên môn của chúng tôi là cung ứng một phương pháp đã được chứng minh và đa 
ngành giúp cho khách hàng có được khả năng sống tốt nhất có thể, qua sự kết nối sức khỏe tâm thần 
và thể chất của họ.

Chúng tôi gọi phương pháp này là Tâm. Thân. Tốt Nhất (Mind. Body. Best).

Phương pháp này còn cho phép chúng tôi cung cấp sự hỗ trợ tốt nhất những người khuyết tật về thần 
kinh và thể chất nhiều dạng khác nhau. Bất kể quý vị đang ở giai đoạn nào của hành trình của mình, 
tuổi của quý vị, nhóm nhân viên của chúng tôi có thể cung cấp một loạt các dịch vụ phù hợp cho nhu 
cầu đặc biệt của quý vị.

Một nhà cung cấp cho tất cả nhu cầu của quý vị
Với hơn 20 địa điểm ở khắp tiểu bang NSW và ACT với nhiều loại hỗ trợ khác nhau, CPA là nhà cung 
cấp một điểm đến, nơi quý vị có thể sử dụng tất cả các loại trị liệu, dịch vụ và hỗ trợ mà quý vị cần.  
Các chuyên viên của chúng tôi được đào tạo chuyên sâu sẽ làm việc trực tiếp với quý vị để hỗ trợ quý 
vị đạt được các mục tiêu của mình. 

Tìm sự hỗ trợ phù hợp
Cuộc tham khảo cá nhân là khởi điểm để sử dụng mọi trị liệu và dịch vụ. Tại cuộc họp này chúng tôi sẽ 
dành thời gian để tìm hiểu về quý vị, những gì là thử thách và mục tiêu của quý vị. Hiểu biết được điều 
này chúng tôi có thể đề nghị và lập một kế hoạch với những chương trình tốt nhất cho quý vị. Quá 
trình này sẽ cho phép chúng tôi tìm những phương cách sáng tạo, mới mẻ để giúp quý vị đạt được 
các mục tiêu của mình.



SYDNEY
Allambie Heights*   187  Allambie Rd, Allambie Heights, 

NSW 2100. (02) 9975 8000

Frenchs Forest   Packforce, Unit 4, 2 Aquatic Drive,  
Frenchs Forest,  
NSW 2086. (02) 9975 7555

Kingswood*    Western Sydney University, Building G, 
Second Ave, Kingswood,  
NSW 2751. (02) 4736 8722

Liverpool   Community Access Centre,  
14A Mill Rd, Liverpool,  
NSW 2170. (02) 9601 2866

Marsfield   Community Access Centre,  
74 Agincourt Rd, Marsfield,  
NSW 2122. (02) 9805 0625

Penshurst*   469 Forest Rd, Penshurst,  
NSW 2222. (02) 9586 1077

Prairiewood*   224-244 Restwell Rd, Prairiewood, 
NSW 2176. (02) 8777 1777

Ryde*   3A Smalls Rd, Ryde,  
NSW 2680. (02) 8878 3500

St Ives   Community Access Centre,  
6 Stanley St, St Ives  
NSW 2075. (02) 9449 3048

Wetherill Park   Packforce, 22-24 McIlwraith St, 
Wetherill Park,  
NSW 2164. (02) 9756 4666

NSW HUNTER & CENTRAL COAST
Croudace Bay   61 Parklea Ave, Croudace Bay,  

NSW 2280. (02) 4979 4333

East Maitland   18-20 Day St, East Maitland,  
NSW 2323. (02) 4939 4100 

Tuggerah   6 Teamster Close, Tuggerah  
NSW 2259. (02) 4356 6300

NSW REGIONAL
Alstonville   96 Main St, Alstonville,  

NSW 2477. (02) 6628 5976 

Armidale   124a O’Dell St, Armidale,  
NSW 2350. (02) 6772 0978 

Dubbo   140 Gipps St, Dubbo,  
NSW 2830. (02) 6882 1077

Nowra   51 Plunkett St, Nowra,  
NSW 2541. (02) 4423 6244 

Orange   95 Prince St, Orange,  
NSW 2800. (02) 6360 1455

Port Macquarie   77 Lake Rd, Port Macquarie,  
NSW 2444. (02) 5526 3800

Wagga Wagga   38 Murray St, Wagga Wagga,  
NSW 2650. (02) 6921 9743

ACT
Scullin 
(địa điểm chính)

  5 Ross Smith Crescent, Scullin,  
ACT 2614. (02) 6199 0600 Lưu ý: Địa điểm trị liệu có đánh dấu *
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Hãy gọi chúng tôi  
hôm nay 1300 888 378
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