
 Chào bạn,  

Chúng tôi liên lạc để báo cho bạn biết rằng kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2018, bạn thấy 

sẽ có những thay đổi về cách thức các dịch vụ thanh thiếu niên sẽ được cung cấp tại 

thành phố Melbourne. 

Thành phố Melbourne hiện có ba nhà cung cấp dịch vụ thanh thiếu niên: 

 the drum youth service (dịch vụ thanh thiếu niên drum) (trực thuộc 

drummond street), được tài trợ để cung cấp dịch vụ thanh thiếu niên tại 

Carlton và Parkville. 

 cohealth (trước đây là Doutta Galla), được tài trợ để cung cấp dịch vụ thanh 

thiếu niên tại North Melbourne và Kensington 

 Front Yard (trực thuộc Melbourne City Mission), được tài trợ để cung cấp dịch 

vụ thanh thiếu niên tại Khu vực Thương mại Trung tâm (CBD) 

 

Năm ngoái, Thành Phố Melbourne đã rà soát lại cách thức cung cấp dịch vụ thanh 

thiếu niên. Sau đó, Thành phố Melbourne đã thay đổi hợp đồng cung cấp các dịch vụ 

này, có nghĩa là từ ngày 1 tháng 7 năm 2018 chỉ duy một tổ chức sẽ được tài trợ để 

cung cấp Dịch vụ Thanh thiếu niên của Thành phố Melbourne. Nhà cung cấp này sẽ 

cung cấp dịch vụ trên toàn địa phận, bao gồm Carlton, Parkville, North Melbourne, 

Kensington & Khu vực Thương mại Trung tâm (CBD). Những thay đổi này sẽ đem lại 

lợi ích cho thanh thiếu niên bằng cách giúp các bạn được sử dụng các chương trình 

và dịch vụ có tầm hoạt động rộng hơn, đồng nhất và điều quan trọng hơn là cung cấp 

các dịch vụ chưa có trên toàn đô thị. 

 

The drum youth service (Dịch vụ thanh thiếu niên drum) vui mừng thông báo rằng 

chúng tôi chính là nhà cung cấp dịch vụ duy nhất đã ký hợp đồng để cung cấp các 

dịch vụ thanh thiếu niên này. Chúng tôi tin rằng đơn đấu thầu của chúng tôi đã thành 

công vì phương thức sử dụng kiểm mẫu đồng thiết kế sáng tạo và toàn diện của chúng 

tôi. Kiểu mẫu đồng thiết kế phản ánh cam kết của chúng tôi đối với thanh thiếu niên 

qua công ăn việc làm bình đẳng bình quyền và bảo đảm thanh thiếu niên đóng góp ý 

kiến trực tiếp vào các dịch vụ và hoạt động. Chúng tôi mong sẽ củng cố mối quan hệ 

của chúng tôi với cộng đồng và đáp ứng nhu cầu của giới trẻ và các cộng đồng của 

các em. 

 

Khi drum trở thành nhà cung cấp dịch vụ thanh thiếu niên duy nhất của Thành phố 

Melbourne, điều này có nghĩa là sẽ có một số thay đổi đối với thanh thiếu niên, gia 

đình và các cộng đồng của các em. Thay đổi lớn nhất là drum sẽ bắt đầu cung cấp 

các chương trình ở North Melbourne, Kensington và Khu vực Thương mại Trung tâm 

(CBD). Chúng tôi sẽ tiếp tục phục vụ tại Carlton và Parkville. 



 

Chúng tôi xin thừa nhận tầm quan trọng của công tác mà cohealth đã đảm nhiệm 

trong 15 năm qua và mối quan hệ mà họ đã hình thành với cộng đồng trong thời gian 

này. Chúng tôi hiện hợp tác chặt chẽ với Thành phố Melbourne và để làm cho tiến 

trình chuyển đổi càng suôn sẻ nhất càng tốt cho cộng đồng. 

 

Chúng tôi biết rằng khi có thay đổi các bạn có thể sẽ cảm thấy băn khoăn, vì vậy 

chúng tôi muốn thanh thiếu niên, gia đình và những người liên quan khác biết rằng 

chúng tôi dự kiến các chương trình của chúng tôi ở Carlton sẽ không thay đổi gì nhiều. 

Tại North Melbourne và Kensington, chúng tôi cũng đang cố gắng bảo đảm rằng 

chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp các chương trình và dịch vụ tương tự như cohealth đã 

cung cấp. Chúng tôi cũng sẽ có một văn phòng tại Trung tâm Cộng đồng North 

Melbourne ở Buncle Sreet, nơi cohealth đã đặt văn phòng. 

 

Trong những tuần tới tại trang mạng của drum sẽ có thông tin thêm về bất kỳ thay đổi 

nào liên quanđến các chương trình (hãy xem tại đây http://thedrum.ds.org.au/)  

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về dịch vụ, bạn có thể gọi điện thoại cho 

 

Chantelle Higgs, dịch vụ drummond street & Stepfamilies Australia,  

Điện thoại: 03 9663 6733 Điện thoại Di động: 0488 559 007 

 

http://thedrum.ds.org.au/

