
 

 
Chương trình Điều hợp viên Đặc trách Người Khuyết tật Toàn 

quốc 
Vùng South-Western Sydney và Western Sydney  

 
Qua trung gian mạng lưới toàn quốc gồm những Điều hợp 
viên Đặc trách Người Khuyết tật Toàn quốc (tiếng Anh viết 

tắt là NDCO) hoạt động trong khu vực, Chương trình 
NDCO trợ giúp người khuyết tật theo đường hướng rộng 
lớn để họ có thể học đại học và sau đó đi làm. Các NDCO 

sẽ cộng tác với các thành phần liên quan để giảm thiểu 
những trở ngại chung, tạo điều kiện chuyển tiếp suôn sẻ, 
xây dựng mối liên hệ và phối hợp các dịch vụ giữa lĩnh 

vực giáo dục, huấn luyện và việc làm. 
Các NDCO sẽ cộng tác với các thành phần liên quan: 

người khuyết tật và gia đình của họ, trường học (công lập, 
Công giáo và tư thục); trường đại học và cơ sở huấn 

luyện, dịch vụ nhân dụng; hãng sở/chủ nhân, các dịch vụ 
cộng đồng và người khuyết tật cũng như các chương trình 
khác của Chính phủ. Chương trình này được Chính phủ Úc 

tài trợ. 
Chương trình NDCO tại vùng South-Western Sydney 

vàWestern Sydney do Ban Bình đẳng và Đa dạng (Equity 
and Diversity Unit), Đại học Western Sydney phụ trách. 

 
 

 
 
 

 Đem lại lợi thế cho họ nhờ nguồn thông tin về những phương thức khác nhau trong lĩnh vực 
giáo dục sau trung học, huấn luyện cũng như việc làm và làm thế nào để sử dụng những 
phương thức ấy, ví dụ như thuyết trình cho nhóm học sinh và gia đình và tổ chức các buổi 
sinh hoạt và diễn đàn 

 
 Phổ biến cho người khuyết tật biết quyền hạn, quyền lợi của họ, nghĩa vụ của cơ sở cung 

cấp, dịch vụ và những hình thức trợ giúp để giúp họ chuyển tiếp thành công và học đại học 
rồi đi làm 

 
 Giới thiệu và liên kết cá nhân và tổ chức với dịch vụ trợ giúp địa phương và giúp họ được trợ 

giúp lâu dài khi cần 

 NDCO có thể đem lại dịch vụ nào cho người khuyết tật? 
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 Giúp phối hợp dịch vụ và mối liên kết giữa các trường, các nơi dạy nghề, các trường đại học 

và nơi cung cấp dịch vụ nhân dụng và các chương trình dành cho người khuyết tật 
 Thiết lập hoặc hỗ trợ các mạng địa phương nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sự liên lạc, việc 

cộng tác và liên kết chặt chẽ giữa các chuyên gia làm việc tại các trường học, nơi dạy nghề, 
trường đại học và dịch vụ nhân dụng  

 Cung cấp khóa phát triển chuyên môn và huấn luyện cho các trường và hãng sở/chủ nhân để 
giúp họ trợ giúp hữu hiệu hơn cho học sinh khi lập kế hoạch chuyển tiếp và học đại học và đi 
làm 

 Tạo điều kiện cho các dự án và quan hệ đối tác để hóa giải các trở ngại và vấn đề khó khăn 
chung có ảnh hưởng đến người khuyết tật đang cố vượt qua giai đoạn chuyển tiếp một cách 
suôn sẻ lên bậc đại học và đi làm  

 
 

 
 Trang mạng Get Ready for Study and Work (Chuẩn bi 

Sẵn sàng để Đi học và Đi làm) của chúng tôi có đầy 
đủ thông tin về các lựa chọn sau trung học dành cho 
người khuyết tật, những hình thức điều chỉnh hợp lý cho 
việc học tập và việc làm, chi tiết nên tiết lộ và những 
đường dẫn đến nhiều nguồn thông tin khác. Xin vào 
trang mạng của chúng tôi ngay hôm nay: 
www.westernsydney.edu.au/ndco 

 Choosing Your Path. Disclosure: It’s a Personal 
Decision (Chọn Hướng Đi. Chi tiết nên Tiết lộ: Đó là 
Quyết định Cá nhân) là trang mạng đề ra những 
phương cách giải quyết những thử thách học sinh, công nhân viên và hãng sở/chủ nhân phải 
đương đầu bằng cách phổ biến thông tin về các lựa chọn và hướng đi. Xin vào trang mạng: 
www.westernsydney.edu.au/ndco/disclosure  

 Trang mạng Get Ready for Uni (Chuẩn bị cho Đại học) của chúng tôi có thông tin về cách 
chuẩn bị cho đại học, chọn khóa học, chọn đại học, hướng đi khác và nguồn trợ giúp người 
khuyết tật. Xin vào trang mạng: www.westernsydney.edu.au/ndco/getready 

 Education to Employment Package (Chương trình Đi học rồi Đi làm) là trang mạng nhắm 
vào sinh viên và sinh viên tốt nghiệp bị khuyết tật và hãng sở/chủ nhân cũng như cơ sở cung 
cấp dịch vụ. Muốn biết thêm thông tin, xin vào trang mạng 
www.westernsydney.edu.au/ndco/employment 

 
 
 

Thông tin có ích cho bạn 
 

Muốn biết thêm thông tin, xin liên lạc với NDCO trong vùng 
 

Các NDCO còn có những hình thức trợ giúp nào khác? 
 

 

 Vùng South-Western Sydney Vùng Western Sydney 
Gillian Hilt hay Nicole Sharp  Bernard Sobiesiak 
Đại học Western Sydney Đại học Western Sydney 
Phân hiệu Campbelltown  Phân hiệu Werrington North 
Điện thoại: 4620 3175 hay 4620 3246 Điện thoại: 9678 7376 
Thư Điện tử (email):  g.hilt@westernsydney.edu.au  Thư Điện tử (email): b.sobiesiak@uws.edu.au 
hay n.sharp@westernsydney.edu.au  

Nằm ngoài vùng bạn cư ngụ? Nếu muốn tìm NDCO trong vùng nơi bạn cư ngụ, xin vào trang mạng 
www.education.gov.au/ndcoprogramme   
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