Studying Disability Services is definitely a great thing to do. If you're interested in helping people
and having a job that doesn’t really feel like a job because you're constantly empowering others.
My class in my course was very diverse. We had a huge range of people. We had people that
were 18 years of age that have just come out of high school, through to people that were in their
sixties. We had some people that had personal experiences in the field and then some people
that just genuinely had a passion for helping other people. I really enjoyed being taught by
teachers that were actually in the field and had a lot of hands-on experience in Disability. And I
loved how, through our course, we had a 150 hours of work placement that really taught us how to
apply our theory and our knowledge into a workplace environment. I actually got a job in the field
before I finished the course which was really exciting. I was actually recommended through my
placements and got a call randomly one day. I think that people have a misconception that
Disability Services is just about the day-to-day personal support of a client, but really it just goes
so much deeper than that. There are so many different specialists and different fields you can go
down, such as speech pathology, occupational therapy, and you could be involved in respite work.
You could work in a school, a special development school, a mainstream school as an aide. You
can do so many different things in this field. The possibilities are endless. I can't believe that I get
paid - and get paid really well – to work , it's not even work. It's amazing. It's me forming
relationships and empowering people and being friends with people, and having fun with people,
and experiencing great things. Becoming a better person as well; learning so much about myself.
Every day you feel like you've accomplished something and you go home knowing that you've
helped change someone's life, and I mean why wouldn't you want to feel like that if you could.

Việc học các Dịch vụ Khuyết tật thực sự là một điều tuyệt vời. Nếu quý vị muốn giúp đỡ người
khác và có một công việc không thực sự cảm thấy là công việc vì quý vị liên tục đem lại sức mạnh
cho người khác. Lớp của tôi rất đa dạng. Chúng tôi có hoàn cảnh vô cùng khác nhau. Có người
chỉ mới 18 tuổi và vừa tốt nghiệp trung học, cho tới những người trong độ tuổi 60. Có người có
kinh nghiệm trong lĩnh vực này, còn một vài người thực sự có đam mê giúp đỡ người khác. Tôi
thực sự thích được giảng dạy bởi những giáo viên có nhiều kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực
Khuyết tật. Và tôi thích cách chúng tôi được dạy áp dụng lý thuyết và kiến thức của chúng tôi vào
môi trường làm việc thông qua 150 giờ thực tập trong toàn khóa học. Tôi thực sự đã có một công
việc trong ngành này trước khi kết thúc khóa học thú vị đó. Thật ra tôi được giới thiệu thông qua
những nơi tôi thực tập và bất ngờ nhận được một cuộc gọi. Tôi nghĩ mọi người có quan niệm sai
lầm rằng Dịch vụ Khuyết tật chỉ là việc hỗ trợ cá nhân hàng ngày cho một khách hàng, nhưng thật
sự nó còn nhiều hơn thế. Có rất nhiều chuyên gia và lĩnh vực khác nhau để quý vị có thể đi
chuyên sâu, ví dụ như chỉnh âm, lao động trị liệu, và quý vị có thể tham gia vào chăm sóc thay
thế. Quý vị có thể làm việc với vai trò trợ lý giáo viên tại một trường học, một trường phát triển đặc
biệt, một trường trường phổ thông bình thường. Quý vị có thể làm nhiều thứ khác nhau trong lĩnh
vực này. Các cơ hội là vô tận. Tôi không thể tin là mình được trả lương – thậm chí được trả lương
rất tốt – để làm việc, và nó thậm chí không phải là một công việc. Thật tuyệt vời. Nó giúp tôi tạo
lập các mối quan hệ và tăng cường sức mạnh cho mọi người, làm bạn với mọi người, và vui vẻ
với mọi người, và được trải nghiệm những điều tuyệt vời. Và cũng trở thành một người tốt hơn
nữa; học hỏi nhiều điều về bản thân mình. Mỗi ngày quý vị cảm thấy như là mình đã hoàn thành
một điều gì đó và quý vị về nhà biết rằng mình đã giúp thay đổi cuộc đời của một ai đó, và ý tôi
muốn nói là tại sao quý vị lại không muốn cảm thấy như vậy nếu quý vị có thể.

