Working in Disability is about becoming a part of someone's life and supporting them to live their
life to the fullest. This is a job where every bit of effort you put in you're going to get back. I never
wanted to work somewhere where you're just making money for a boss. I wanted to work
somewhere where I could get something out of what I'm doing. I can go home, I can be happy
about what I've done in a day, and I can know as a person I've grown more through my work. I
use music therapy with my clients to inspire their emotions. It's a great tool for releasing these
things, maybe suppressant in the back of our minds and bringing it to the forefront. Every time
you go to a client's place, everything you support someone to do in their lives, you know that you
are actually making a difference. If you weren’t there, the day would be different without you.
Opportunities working in Disability are massively increasing and people like me who are very
passionate about certain interests will be able to capitalise on that. To think, nowadays, as a 24
year old, I can combine my interests and my passions and do something that not only will help
other people, but something that I could work something for myself, something that I could be
proud of, something that I could build. Yeah, this is an incredible gift.

العمل في مجال اإلعاقة هو أن تصبح جزءا من حياة شخص ما وتدعمه لعيش حياته على أكمل وجه .هذا هو العمل الذي كل جهد تبذله فيه
سوف تسترجعه .لم أكن أرغب في العمل في مكان ما حيث تكسب المال فقط للرئيس .كنت أرغب في العمل في مكان ما حيث يمكنني
الحصول على شيء من ما أفعله .أستطيع أن أذهب إلى المنزل ،يمكن أن أكون سعيدا بما قمت به في يوم واحد ،ويمكنني أن أعرف بأنني
كشخص لقد نضجت أكثر من خالل عملي .يمكنني استخدام العالج بالموسيقى مع عمالئي إللهام عواطفهم .انها أداة عظيمة إلطالق هذه
األشياء ،ربما مقموعة في الجزء الخلفي من عقولنا ونقوم إحضارها إلى الصدارة .وفي كل مرة تذهب فيها إلى منزل عميل ،وفي كل
األشياء التي تدعم شخص ما للقيام بها في حياته ،فأنت تعرف بأنك في الواقع تحدث فرقا .إذا لم تكن هناك ،فإن اليوم سيكون مختلفا بدونك.
إن فرص العمل في مجال اإلعاقة تتزايد بشكل كبير ،وسيتمكن األشخاص مثلي الذين هم متحمسون جدا حول مصالح معينة من اإلستفادة من
ذلك .عندما أفكّر ،في الوقت الحاضر ،ك شخص يبلغ من العمر  24عاما ،أنه يمكنني الجمع بين اهتماماتي وم شاعري والقيام بشيء ،ليس
فقط سوف ي ساعد اآلخرين ،ولكن شيئا ما يمكنني أن أعمل منه شيئا لنفسي ،و شيئا يمكنني أن أفتخر به ،و شيئا يمكنني أن أبنيه .نعم ،هذ ه هي
هدية ال ت صدق.

