Vietnamese

City of Greater Dandenong Youth and Family
Services

Các Dịch vụ Thanh niên và Gia đình của Thành
phố Greater Dandenong

Youth and Family Services provide a wide range of activities and
services for young people and families who live, work or have a
connection to Greater Dandenong.

Các Dịch vụ Thanh niên và Gia đình cung cấp nhiều các sinh hoat và
dịch vụ cho thanh thiếu niên và các gia đình sinh sống, làm việc hay
có mối liên hệ với thành phố Greater Dandenong.

Youth Services offer programs and activities to support the health
physical, social and emotional development of young people aged 12 25 years. These include leadership programs, skill development
workshops, recreational activities and special events. The service can
also provide free confidential counselling and support and link young
people to a range of education and employment opportunities as well
as services who can provide more intensive support to vulnerable
young people.

Các Dịch vụ Thanh niên cống hiến các chương trình và sinh hoạt để
trợ giúp cho sức khỏe thể chất, sự phát triển về mặt xã hội và tình
cảm cho thanh thiếu niên tuổi từ 12 đến 25. Chúng bao gồm các
chương trình lãnh đạo chỉ huy, các sinh hoạt giải trí và các sự kiện
đặc biệt. Dịch vụ còn có thể cung cấp các buổi cố vấn và trợ giúp
miễn phí kín đáo và kết nối các thanh thiếu niên với nhiều các cơ hội
giáo dục và nhân dụng cũng như dịch vụ có thể cung cấp các trợ
giúp tích cực hơn nữa cho các thanh thiếu niên gặp khó khăn.

Family Services provide a range of support services for vulnerable
families including case management and group programs for parents
and children. The service works with families to help them build the
skills that are needed to support the safety, wellbeing and positive
development of the child/ren.

Các Dịch vụ Gia đình cung cấp nhiều loại dịch vụ trợ giúp cho những
gia đình gặp khó khăn bao gồm giúp đỡ riêng và các chương trình
nhóm cho các cha mẹ và con cái. Dịch vụ làm việc cùng các gia đình
để giúp họ tạo dựng các kỹ năng cần thiết để trợ giúp cho sự an
toàn, phát triển phúc lợi và tính tích cực ở trẻ em.

For more information contact Youth Services on 9793 2155, email
youthservices@cgd.vic.gov.au or visit
facebook.com/CGDyouthservices. If you need to speak to someone in
your own language contact TIS on 13 14 50 and ask them to connect
you to 9793 2155.

Muốn biết thêm thông tin xin liên lạc Các Dịch vụ Thanh niên qua số
9793 2155, email youthservices@cgd.vic.gov.au hay vào trang mạng
facebook.com/CGDyouthservices. Nếu quý vị cần nói chuyện với một
nhân viên bằng ngôn ngữ của mình xin liên lạc với TIS qua số điện
thoại 13 14 50 và nhờ họ gọi số 9793 2155.

