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.

Làm việc trong lĩnh vực Khuyết tật là trở thành một phần cuộc sống của ai đó và giúp họ sống
cuộc sống của họ một cách đầy đủ nhất. Đây là công việc mà mọi nỗ lực quý vị bỏ ra quý vị đều
sẽ thu lại được. Tôi không bao giờ muốn làm việc ở một nơi mà quý vị chỉ kiếm tiền cho người
chủ. Tôi muốn làm việc ở nơi mà tôi có thể nhận được điều gì đó từ việc tôi làm. Tôi có thể về
nhà, tôi có thể vui vẻ về những gì tôi đã làm trong ngày, và tôi có thể biết rằng tôi đã trưởng thành
hơn thông qua công việc của mình. Tôi sử dụng liệu pháp âm nhạc cho các khách hàng của mình
để truyền cảm hứng cho họ. Đó là một công cụ tuyệt vời để giải tỏa những cảm xúc có thể bị dồn
nén trong tâm trí chúng ta và thể hiện nó ra ngoài. Mỗi lần quý vị đi gặp một khách hàng, mọi thứ
quý vị hỗ trợ ai đó thực hiện trong cuộc sống của họ, quý vị đều biết rằng quý vị đang thực sự tạo
ra sự khác biệt. Nếu quý vị không ở đó, thì ngày đó sẽ thay đổi mà không có quý vị. Các cơ hội
làm việc trong lĩnh vực Khuyết tật đang nhiều lên vô cùng và những người như tôi với những đam
mê nhất định sẽ có thể tận dụng được các cơ hội đó. Thiết nghĩ, tuy mới 24 tuổi nhưng tôi đã có
thể kết hợp các sở thích và đam mê của mình và làm một điều gì đó không chỉ giúp đỡ những
người khác, mà còn là điều tôi có thể làm cho chính bản thân mình, điều mà tôi có thể tự hào,
điều mà tôi có thể tạo nên. Vâng, đây quả là một món quà kì diệu.

