Trung Tâm Quan Hệ Gia
Đình
RAV là cơ quan đi đầu trong bốn Trung Tâm Quan Hệ Gia Đình
(Family Relationship Centres - FRCs) do Chính Phủ Úc thành lập.
Các trung tâm này nhằm củng cố gia đình bền vững, giúp họ
ở lại cùng nhau và hỗ trợ vấn đề ly thân. Các trung tâm này
khuyến khích các bậc phụ huynh ly thân tập trung đặc biệt vào
các nhu cầu của con cái họ.
Các FRC đưa ra các buổi thảo luận chung và riêng để hỗ trợ các
gia đình ly thân có các dàn xếp khả thi về việc chăm sóc con cái.
Các trung tâm này cũng tổ chức các buổi thảo luận và hội thảo
nhóm cung cấp thông tin về nhiều chủ đề thiết thực nhằm trợ
giúp các gia đình.
Các trung tâm này cung cấp ba giờ thảo luận chung về Giải
Quyết Bất Đồng Trong Gia Đình (Family Dispute Resolution FDR) miễn phí.

Con người của chúng tôi
RAV tuyển dụng một đội ngũ tận tâm gồm các chuyên gia có
kỹ năng và chuyên môn với kiến thức chuyên sâu về tư vấn, giải
quyết bất đồng trong gia đình, đào tạo và phát triển kỹ năng.
Những nhân viên tuyến đầu của chúng tôi được hỗ trợ bởi các
dịch vụ của công ty trong nhiều lĩnh vực, bao gồm nguồn nhân
lực, truyền thông, công nghệ thông tin và quản trị tài chính.
Đồng thời chúng tôi cũng tập trung vào việc bảo đảm các nhu
cầu của khách hàng là ưu tiên hàng đầu trong số những gì chúng
tôi làm.

Thông tin thêm
Mọi thắc mắc chung, bao gồm địa điểm của tất cả các trung tâm
của chúng tôi, hãy gọi số 1300 364 277 với chi phí bằng một cuộc
gọi địa phương hoặc truy cập trang mạng của chúng tôi:
www.relationshipsvictoria.com.au

Được Chính Phủ Úc tài trợ.

Tôn vinh sự đa dạng

Chúng tôi là ai

Các dịch vụ của chúng tôi

Cơ Quan Cố Vấn Quan Hệ Úc (Relationships Australia Victoria) –
RAV – là cơ quan cung cấp dịch vụ hỗ trợ quan hệ hàng đầu.

RAV cung cấp nhiều dịch vụ hỗ trợ quan hệ đa dạng.

Mục tiêu của chúng tôi là trợ giúp người dân tiểu bang Victoria
có được những mối quan hệ tích cực và tôn trọng lẫn nhau.
Là một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động tại cộng đồng, chúng tôi
là tổ chức phi tôn giáo, và nhằm giúp tất cả mọi người dân trong
cộng đồng, bất kể tôn giáo, tuổi tác, giới tính, khuynh hướng
tính dục, lối sống, nguồn gốc văn hóa hay hoàn cảnh kinh tế.
Chúng tôi cung cấp các dịch vụ tại 12 trung tâm nằm ở khu vực
đô thành Melbourne và vùng Victoria. Nhóm hỗ trợ của công ty
đặt tại Armadale.
Nhiều dịch vụ được cung cấp miễn phí hoặc với chi phí không
đáng kể, tùy thuộc vào khả năng chi trả của khách hàng.

Mục đích của chúng tôi
Mục đích của chúng tôi là cải thiện cuộc sống của các cá nhân,
cặp vợ chồng, gia đình và cộng đồng bằng cách giúp họ xây
dựng những mối quan hệ bền vững thông qua việc cung cấp
các dịch vụ quan hệ chuyên sâu.

Giá trị của chúng tôi
RAV tin vào những giá trị cốt lõi:

•
•
•
•
•
•

tôn trọng
chính trực
minh bạch
trách nhiệm
chất lượng cao
phong phú/tôn vinh

Tư vấn
Dịch vụ tư vấn chuyên sâu của chúng tôi bao trùm các mối quan
hệ về tất cả các phương diện, ví dụ như nghĩ về cách dung dưỡng
và tăng cường một mối quan hệ sẵn có, hoặc suy ngẫm về điều gì
đang diễn ra không đúng. Dịch vụ này bao gồm:

•
•
•
•
•
•

Kỹ năng quan hệ
RAV cung cấp nhiều khóa giáo dục quan hệ khác nhau, tiến
hành theo các nhóm nhỏ.
Các khóa học này kết nối người tham gia với những người khác
có thể đang đối mặt với những vấn đề và thách thức tương tự.
Điều này có thể giúp mọi người cảm thấy bớt đơn độc trong
các vấn đề và quan ngại của họ, vì họ học được những kỹ năng
mới để giúp cải thiện hoàn cảnh của riêng mình.

tư vấn gia đình
tư vấn cho nam giới và nữ giới
chương trình tiền hôn nhân
tư vấn quan hệ
tư vấn về hạn hán
tư vấn qua điện thoại.

Giải Quyết Bất Đồng Trong Gia Đình
Dịch vụ Giải Quyết Bất Đồng Trong Gia Đình (FDR) giúp những bậc
phụ huynh ly thân đạt đến những thỏa thuận tốt nhất cho lợi ích
của con cái họ, và khuyến khích những cặp vợ chồng ly thân hợp
tác chăm sóc con cái.
Những kế hoạch hoặc thỏa thuận chăm sóc con cái được sử dụng
trong quá trình này.
Ngăn Chặn Bạo Hành Gia Đình
Chúng tôi cung cấp những dịch vụ chống bạo hành gia đình tinh
tế, cảm thông và chuyên nghiệp, bao gồm dịch vụ tư vấn và giải
quyết bất đồng, các chương trình nhóm và các phương án giới
thiệu để hỗ trợ những người đã phải chịu bạo hành và ngược đãi.
Chúng tôi cũng cung cấp các chương trình và khóa học nhóm để
trợ giúp những người gây ra bạo hành trong gia đình chịu trách
nhiệm về hành vi của họ, và khuyến khích những cách thức tôn
trọng nhau trong quan hệ.

Trợ Giúp Những Nguời Cờ Bạc
RAV triển khai một chương trình Trợ Giúp Những Người Cờ
Bạc từ Trung Tâm Ballarat của chúng tôi cho những cộng đồng
trong Vùng Grampians.
Một phần không thể thiếu của chương trình là dịch vụ tư vấn
miễn phí cho những người đã và đang chịu tác động của hành
vi cờ bạc vượt ngoài tầm kiểm soát.
Chăm Sóc Con Cái Sau Ly Thân
Cùng với Giải Quyết Bất Đồng Trong Gia Đình (FDR), chúng tôi
cung cấp trợ giúp cho những cặp vợ chồng ly thân thông qua
các buổi tư vấn thông thường.
Các tư vấn viên có thể hỗ trợ mọi người đưa ra những dàn xếp
tốt nhất cho con cái họ và giải quyết bất kỳ xung đột tình cảm
nào, tách biệt với những phương diện mang tính chuyên môn
hơn trong FDR.
Chúng tôi cũng cung cấp những khóa học làm việc nhóm và
chăm sóc con cái sau ly thân, tại đó những bậc cha mẹ riêng lẻ
ngồi lại cùng với những người khác có các hoàn cảnh tương tự
để chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi các kỹ năng.
Nam Giới và Quan Hệ Gia Đình
Các dịch vụ của chúng tôi dành cho nam giới bao gồm tư vấn,
nhóm, giải quyết bất đồng trong gia đình, trợ giúp các vấn đề
quan hệ và chăm sóc con cái, cũng như các khóa giáo dục về
các vấn đề quan hệ và phát triển cá nhân.

