CORE Community Services là tổ chức vô vị lợi, phục vụ các cộng đồng ở vùng Tây Nam Sydney.
Chúng tôi phục vụ năm khu vực dịch vụ chính yếu và là nơi dành cho tất cả mọi người.
Thắc mắc Tổng quát
Điện thoại ( 02) 9727 0477
Email:info@corecs.org.au
Dịch vụ Chăm sóc Người cao niên & Người khuyết tật
Chúng tôi là cơ sở cung cấp dịch vụ chăm sóc người cao niên và người khuyết tật hàng đầu cho các
cộng đồng đa văn hóa ở vùng Tây Nam Sydney.
Nhân viên chúng tôi biết nói hai ngôn ngữ và quý vị có thể yên tâm rằng chúng tôi có người hiểu nhu
cầu và ý muốn của quý vị, và có thể chăm sóc tốt cho quý vị với giá phải chăng. Quý vị sẽ không ngần
ngại khi chọn chúng tôi bởi lẽ chúng tôi tuyển chọn cẩn các nhân viên hỗ trợ dựa trên kinh nghiệm và
thái độ đối với công việc của họ. Nếu cần hỗ trợ và/hoặc trợ giúp với những việc không có trong danh
sách, quý vị hãy cho chúng tôi biết để chúng tôi có thể cùng với quý vị tìm giải pháp phù hợp.
Điện thoại: (02) 8717 1500
Email: infoadc@corecs.org.au
Dịch vụ dành cho trẻ em
CORE Community Services Preschool tạo điều kiện cho trẻ em có nơi để các em học tập thử nghiệm.
Chúng tôi cung cấp các chương trình giáo dục dựa trên nhu cầu phát triển, sở thích và trải nghiệm của
mỗi đứa trẻ. Chúng tôi hỗ trợ sự phát triển về trí tuệ và ngôn ngữ của trẻ em và cung cấp nền tảng
vững chắc để các em học tập cả đời. Chúng tôi hợp tác với các tổ chức để cung cấp con quý vị sự chăm
sóc, cơ hội, sự tôn trọng và mạnh dạn cần thiết để các em trở thành thế hệ tương lai mai sau.
Điện thoại: (02) 9727 8723 Email:
chn@corecs.org.au
Cộng đồng Đa văn hóa
Multicultural Communities (trước đây là Trung tâm Tiện ích Di dân Fairfield) là dịch vụ của CORE
Community Services với các nguyên tắc đạo lý thể hiện nhân quyền và các nguyên tắc công bằng xã
hội. Chúng tôi hỗ trợ các cộng đồng văn hoá và ngôn ngữ đa dạng ở vùng Tây Nam Sydney từ năm
1986 và tiếp tục hợp tác và bênh vực cộng đồng chúng ta. Chúng tôi ca ngợi sự đa dạng và hợp tác với
các cộng đồng địa phương cùng các tổ chức khác để cố gắng biến viễn kiến về bình đẳng và hợp nhất
thành hiện thực.
Chúng tôi cung cấp các dịch vụ khác nhau, bao gồm hỗ trợ di dân mới đến, người nhập cư diện nhân
đạo và người tị nạn trong 5 năm đầu mới đến Úc cũng như Dịch vụ Hỗ trợ Gia cư, Huấn luyện và Giáo
dục, trợ giúp nạn nhân bị bạo hành trong nhà và gia đình.
Điện thoại: (02) 9727 0477
Email: multicultural@corecs.org.au
Giao tiếp với Cộng đồng
Chúng tôi điều hành bốn trung tâm cộng đồng ở vùng Tây Nam Sydney và tạo cơ hội cho tất cả người
dân địa phương nâng cao cuộc sống. Một số dịch vụ được cung cấp tại các trung tâm cộng đồng của
chúng tôi gồm có các lớp học máy vi tính dành cho người cao niên, yoga, nghệ thuật và thủ công nghệ
và các khóa huấn luyện để giúp người dân địa phương có thể tìm việc làm và đi học.
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Các trung tâm cộng đồng của chúng tôi tọa lạc tại:
•

Mt Pritchard
476 Cabramatta Road, Mt Pritchard NSW 2170
Điện thoại: (02) 9823 7542

•

Cabramatta
Corner Railway Parade và McBurney Road, Cabramatta NSW 2166 Điện thoại:
(02) 9727 0477

•

Canley Heights
41 Peel Street, Canley Heights NSW 2166
Điện thoại: (02) 9728 4973

•

Fairfield – (Cùng chỗ với Aged & Disability Care)
22 Nelson Street, Fairfield NSW 2165
Điện thoại: (02) 8717 1500

•

Miller
16 Woodward Crescent, Miller NSW 2170
Điện thoại: (02) 9608 8920

Email: community@corecs.org.au
Chúng tôi mong được gặp quý vị tại một trong những trung tâm cộng đồng của chúng tôi!
Dịch vụ Thanh thiếu niên
Dịch vụ Thanh thiếu niên cung cấp các dịch vụ khác nhau dành cho thanh thiếu niên từ 12 đến 25 tuổi
sống ở vùng Tây Nam Sydney. Các dịch vụ này bao gồm từ hỗ trợ thanh thiếu niên gốc tị nạn bằng dịch
vụ trợ giúp riêng cá nhân cho đến tư vấn về ma túy và bia rượu và giáo dục nhận thức cho các trường
học và cộng đồng địa phương.
Một chương trình then chốt của chúng tôi là Youth Upfront Program, cung cấp các hỗ trợ và dịch vụ
cho thanh thiếu niên có nguy cơ lâm vào cảnh vô gia cư và đang sống trong cảnh vô gia cư. Chương
trìn này gồm có ba phần – Can thiệp Sớm và Ngăn ngừa, Người tị nạn dành cho thanh thiếu niên vô gia
cư, tập trung phục hồi gia đình và dịch vụ Hỗ trợ Chuyên sâu để giúp thanh thiếu niên rèn luyện các kỹ
năng sống để sống độc lập.
Thắc mắc thanh thiếu niên tổng quát
Điện thoại: (02) 9727 0477
Email: youth@corecs.org.au
Giới thiệu/thông tin: 1800 074 922 9 giờ sáng-5 giờ chiều (Thứ Hai-Thứ Sáu)
Tiếp nhận Chỗ ở trong Tình huống Khủng hoảng: 02 8707 2300 (24 giờ/7 ngày) hoặc 02
9824 0192
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