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Chương trình này có phù 
hợp với trường hợp của gia 
đình tôi không?   
Chương Trình Vì Tương Lai Con Em nhắm 
vào các gia đình có con em từ tám tuổi trở 
xuống, hoặc sắp sanh con.
Quý vị có thể tham gia chương trình nếu 
cảm thấy mình ít được sự giúp đỡ của gia 
đình và bạn bè và gặp khó khăn trong việc 
nuôi con. 
Nếu gia đình đang gặp rắc rối về vấn đề ma 
túy và rượu, có người bị bệnh tâm thần, cha 
mẹ gặp nhiều khó khăn trong việc học hành, 
việc dạy dỗ con cái, gia đình lục đục hoặc cần 
được giúp đỡ về kinh nghiệm dạy 
dỗ con cái, những gia đình có hoàn 
cảnh như vậy có thể tham gia vào 
chương trình. 

Tôi cứ mong ngóng được nhân 
viên Chương Trình Vì Tương Lai 
Con Em tới thăm. Trò chuyện giúp 
tôi giải quyết được nhiều thắc mắc 
và giúp tôi tập trung vào những 

mục đích của mình. Bây giờ tôi đi học trường TAFE và 
học xong sẽ giúp tôi tìm được công việc tôi muốn làm. 
Con trai tôi cũng được giúp đỡ để chuẩn bị đi học và 
bây giờ nó chơi với các trẻ khác như thường.Tới ngày 
nào đó tôi hi vọng sẽ giúp chị em phụ nữ là nạn nhân bị 
vũ phu trong các gia đình có chuyện lục đục.   ”

Chương Trình Vì Tương Lai 
Con Em được thực hiện ra 
sao? 
Mỗi gia đình sẽ được một nhân viên của 
Chương Trình Vì Tương Lai Con Em trực tiếp 
giúp đỡ quý vị tìm các dịch vụ phù hợp với gia 
đình của mình như những việc sau: 

Tới nhà thăm
Nhân viên Chương Trình Vì Tương Lai Con 
Em có thể đến gặp quý vị tại nhà. Quý vị có 
thể xin được giúp đỡ và thảo luận về những 
điều đang làm bận lòng các bậc làm cha mẹ 
đang nuôi con thơ. 

Chương trình dạy dỗ con cái   
Quý vị có thể gặp gỡ và học hỏi kinh nghiệm 
dạy bảo con trẻ của các vị cha mẹ khác.

Tận tình chăm sóc trẻ em   
Con cái quý vị có thể được nhân viên chuyên 
môn trông nom khi chúng chơi và học với 
các trẻ khác tại nhà trẻ hoặc tại các nhóm 
vườn trẻ.  

Chương Trình Vì Tương Lai Con Em 
(Brighter Futures Program) hỗ trợ 
và giúp cha mẹ tạo cho con cái bắt 
đầu một cuộc sống tốt đẹp. Chương 
trình có thể giúp cải thiện cuộc  
sống trong gia đình.

“
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Muốn tham gia phải làm gì?
Có hai cách quý vị có thể tham gia vào 
chương trình. Nếu được phép của quý vị, 
một cơ quan xã hội sẽ giới thiệu quý vị vào 
chương trình. Hoặc là Ðường dây Giúp đỡ 
của Bộ Dịch vụ Cộng đồng (DoCS Helpline) 
đã nhận được thông báo cho biết gia đình 
quý vị có thể cần được chương trình giúp đỡ. 

Tôi có bắt buộc phải tham 
gia không?
Không, các gia đình tự nguyện tham gia 
chương trình này. Các gia đình cũng tự quyết 
định muốn tham gia chương trình bao lâu và 
có thể rút khỏi chương trình bất kỳ lúc nào. 

Kế đó tôi phải làm gì? 
Chúng tôi sẽ thảo luận với quý vị về những 
điều quý vị mong muốn cho gia đình và 
chúng tôi có thể giúp đỡ quý vị về những 
phương cách đạt được mong muốn. Hơn ai 
hết, quý vị là người hiểu rõ điều gì là cần 
thiết cho gia đình mình. 
Nếu quý vị cảm thấy cần, chúng tôi có thể 
nói chuyện với các dịch vụ khác,  với những 
người khác trong gia đình quý vị hoặc với 
những người mà quý vị quen biết, với điều 
kiện là được quý vị cho phép. Sự riêng tư 
của quý vị được bảo vệ khi quý vị tham gia 
chương trình và quý vị sẽ là người trực tiếp 
có các quyết định. 
Chúng tôi sẽ cùng với quý vị lập ra một kế 
hoặch tổng quát và sẽ giới thiệu gia đình 
quý vị với các cơ quan có thể giúp đỡ quý 

Lúc đầu tôi cũng rất ngại 
việc tham gia chương 
trình của Bộ Dịch vụ 

Cộng đồng. Nhưng sau khi nhân viên của 
Chương Trình Vì Tương Lai Con Em tới nhà 
nói chuyện tôi mới hiểu chương trình có thể 
giúp gia đình mình như thế nào. Cùng làm việc 
với nhau, nhân viên Chương Trình Vì Tương Lai 
Con Em đã giúp tôi có được dịch vụ mà tôi cần 
cho con trai tôi. Ðược sự hỗ trợ thường xuyên, 
con tôi có thể nói chuyện tự tin hơn và thích đi 
học. Tôi đã tham gia vào nhóm hỗ trợ. Chúng 
tôi học hỏi lẫn nhau để biết cách làm sao có 
thể giúp đỡ và chăm sóc con cái được tốt hơn. 
Bản thân tôi cũng tự tin hơn nhiều. Tôi cũng có 
thêm nhiều hi vọng vào tương lai.

“
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Những người có hình trong tài liệu này chỉ là những người mẫu để chụp hình mà thôi. 
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vị khi cần. Chúng tôi sẽ tới thăm và sẽ thảo luận 
với quý vị về những tiến triển của chương trình. 
Nếu có gì thay đổi, chúng tôi sẽ thu xếp những 
chương trình giúp đỡ khác.

 Muốn biết thêm chi tiết 
Quý vị có thể tìm thêm chi tiết về Chương Trình Vì 
Tương Lai Con Em bằng cách đến địa chỉ liên mạng của Bộ 
Dịch vụ Cộng đồng (DoCS website) www.community.nsw.
gov.au hoặc liên lạc với các tổ chức cộng đồng dưới đây. 
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