
 

                       

         

Cộng đồng Thanh thiếu niên Hội đồng Thành phố Melton 

Hội đồng Thành phố Melton cung cấp nhiều hỗ trợ và dịch vụ cho thanh thiếu niên trong cộng đồng 

và gia đình của họ.  Nếu quý vị hoặc một người nào đó quý vị biết muốn liên lạc với chúng tôi, quý vị 

có thể gọi điện thoại hoặc đến Trung tâm Thanh thiếu niên ở Melton hoặc Trung tâm Thanh thiếu niên 

niên & Cộng đồng Taylors Hill ở Taylors Hill.  Đây là công việc chúng tôi làm và cách quý vị có thể liên 

lạc với chúng tôi. 

Phát triển và Hỗ trợ Thanh thiếu niên 

Chương trình Kỳ nghỉ Thiếu niên 

Có các chuyến tham quan khác nhau mỗi ngày trong kỳ nghỉ cho thanh thiếu niên từ 13 - 17 tuổi 

Chương trình tại chỗ (Drop In programs) 

Cơ sở Tiện ích Melton cho tuổi từ 12-17 tuổi và từ 18-25 tuổi 

Cơ sở Tiện ích Taylors Hill cho tuổi từ 11-17 tuổi và từ 18-25 tuổi 

Không gian cho người đồng tính (The Space GLBTIQ) 

Một nhóm hỗ trợ xã hội dành cho thanh thiếu niên từ 12–25 tuổi đặt câu hỏi về tình dục và / hoặc 

định hướng tình dục của họ 

Chương trình 6801 Outreach 

Giúp đỡ những thanh thiếu niên từ 12-25 tuổi, những người đang đối mặt với nhiều loại thử thách 

khác nhau trong cuộc sống của họ  

Hội đồng Freeza 

Thanh thiếu niên từ 14-25 tuổi quan tâm đến việc tổ chức các sự kiện âm nhạc sống 

Dự án Thanh thiếu niên 

Ngăn ngừa Tội phạm - UTURN193 

Thanh thiếu niên từ 10-24 tuổi có thể gặp vấn đề với pháp luật và cảnh sát 

Hướng dẫn 

Xây dựng các mối quan hệ tích cực và tin cậy giữa những thanh thiếu niên từ 12-25 tuổi và người 

hướng dẫn viên trưởng thành  

Nối lại (Reconnect) 

Giúp đỡ thanh thiếu niên từ 12-18 tuổi cải thiện mối quan hệ với gia đình và/hoặc tình trạng gia cư 

của họ  

 

Truy cập Melton Youth Online Directory để biết thêm thông tin. 

http://meltonyouthdirectory.com.au/


 

                       

Địa điểm 

Cơ sở Tiện ích Thanh thiếu niên Melton 

193 Barries Road, Melton 

Điện thoại: 9747 5373 

Trung tâm cộng đồng và Thanh thiếu niên 
Taylors Hill 

121 Calder Park Drive, Taylors Hill 

Điện thoại: 9747 5422

 


