
Sau khi bị bệnh hoặc thương tích, mọi người được giới thiệu tới Kairros để được giúp đỡ phục hồi và trở lại làm việc. 
Đôi khi, chúng tôi giúp mọi người trở lại với việc làm tương tự mà họ đã làm trước khi bị thương tích, và đôi khi chúng tôi giúp mọi người tìm được công việc mới 
(việc làm mới và chủ lao động mới).

Bất kể là quý vị quay trở lại với việc làm tương tự hay một việc làm mới, vai trò của chúng tôi là đề ra một kế hoạch phù hợp cho quý vị.

Chúng tôi giúp đỡ quý vị như thế nào? Quý vị có biết?

Quý vị sẽ được phân cho một chuyên viên tư viên là người sẽ làm việc với quý vị trong suốt 
hành trình phục hồi của quý vị. Chuyên viên tư vấn Kairros của quý vị sẽ:

• Làm việc chặt chẽ với quý vị, chủ lao động của quý vị và bất kỳ các chuyên viên y tế nào đang điều 
trị cho quý vị

• Hiểu rõ tình hình của quý vị và cách chúng tôi có thể giúp quý vị tiến về phía trước một cách tốt nhất

• Giúp quý vị hiểu quy trình trở lại làm việc và điều gì quý vị cần trông đợi

• Lập một kế hoạch để quý vị trở lại làm việc một cách an toàn (được quý vị, chủ lao động và các bác 
sĩ của quý vị đồng ý)

• Chia sẻ thông tin với tất cả những người đang giúp quý vị trở lại làm việc cũng như vì sự an vui của 
quý vị

• Trả lời bất kỳ câu hỏi nào mà quý vị có thể muốn hỏi trong suốt chặng đường

Quan trọng nhất là các chuyên viên tư vấn của chúng tôi sẽ thực hiện tất cả những việc trên với sự 
quan tâm và cảm thông. Chúng tôi biết rằng việc không được khỏe mạnh có ảnh hưởng đến cách quý 
vị cảm nhận về mặt cơ thể cũng như tinh thần, do vậy mục tiêu của chúng tôi là giúp quý vị vượt qua 
thời gian này với hết khả năng của chúng tôi.

Quý vị sẽ nhận được số điện thoại 
di động của chuyên viên tư vấn của 
mình để có thể gọi họ trực tiếp khi 
có các câu hỏi hoặc ý kiến phản hồi.

Quý vị có thể gửi email 
các câu hỏi hoặc góp ý 
kiến phản hồi của mình 
đến địa chỉ   
help@kairros.com.au

Chúng tôi thường 
xuyên nghe điện 
thoại

Dịch vụ khách 
hàng

Gửi email cho 
chúng tôi

Quý vị có thể gọi cho trung tâm dịch 
vụ khách hàng của chúng tôi theo số 
02 9098 2660 để xác nhận các thời 
gian và địa điểm hẹn gặp hoặc thay 
đổi một buổi hẹn.

Làm việc là cách rất tốt cho việc phục hồi

Đã có rất nhiều nghiên cứu cho thấy rằng 
những người trở lại làm việc thường có thể 
phục hồi trong khoảng thời gian ngắn hơn so 
với những người không trở lại làm việc.

Các nghiên cứu còn cho thấy rằng quý vị càng 
lâu không làm việc thì sẽ càng mất nhiều thời 
gian để có thể trở lại làm việc.

Chúng tôi gọi đây là ‘những lợi ích sức khỏe 
của công việc tốt’ và trong suốt hành trình của 
mình với quý vị, chúng tôi sẽ nói chuyện thêm 
về điều này trong lúc chúng ta tiến triển trong 
việc đưa quý vị trở lại làm việc.

Cũng quan trọng khi biết rằng quý vị không 
phải chờ đợi cho đến khi đã phục hồi 100% 
mới có thể trở lại làm việc. Trên thực tế việc 
phục hồi tại nơi làm – bằng cách làm những 
nhiệm vụ và giờ giấc phù hợp với điều kiện 
của quý vị - thường là phương thuốc tốt nhất.

Quý vị có thể tìm hiểu thêm tại trang  
www.kairros.com.au

Chúng tôi lập ra một kế 
hoạch phù hợp cho 
quý vị

Chúng tôi kết nối tất cả 
những người thích 
hợp

Chúng tôi liên lạc một 
cách rõ ràng và thường 
xuyên

Chúng tôi giúp mọi người trở lại làm việc sau khi bị bệnh hoặc thương tích

Liên lạc với chúng tôi
Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi 
bằng một số cách để giải đáp một 
thắc mắc, góp ý kiến phản hồi hoặc 
đơn giản là nói chuyện về tình hình 
của quý vị:


