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Tôi cần dịch vụ nào?
Nhu cầu thông tin và trợ giúp có thể phát  
sinh bất cứ lúc nào trong cuộc sống của quý 
vị và việc cố tìm hướng đi cho trường hợp  
của mình qua hệ thống thông tin có thể  
là rất khó khăn. Tập sách nhỏ này đã được 
soạn thảo để trợ giúp quý vị và gia đình  
quý vị có cái nhìn sâu rộng về các dịch  
vụ có sẵn do chính phủ tài trợ dành cho  
người cao niên từ 65 tuổi trở lên để giúp quý  
vị có một cuộc sống khỏe mạnh và trọn vẹn. 
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TÌM KIẾM CÁC DỊCH VỤ
Nếu quý vị không thể tự làm 
điều này, hãy nhờ gia đình, bạn 
bè, người chăm sóc hoặc bác 
sĩ của mình giúp quý vị tìm hiểu 
về các dịch vụ chăm sóc người 
cao niên.

3

4

TÌM XEM QUÝ VỊ CẦN NHỮNG GÌ
My Aged Care có thể giới thiệu quý vị đến 
những nơi khác để nhận các dịch vụ 
chăm sóc cơ bản nếu quý vị cần (ví dụ: 
bữa ăn hoặc phương tiện đi lại).

hoặc
My Aged Care sẽ yêu cầu các thẩm định 
viên đến thăm quý vị tại nhà để tìm hiểu 
thêm về nhu cầu chăm sóc của quý vị.
Quý vị sẽ được các thẩm định viên của 
ACAT hoặc RAS đến thăm.

NHẬN DỊCH VỤ
Thẩm định viên sẽ giới thiệu quý vị đến 
cơ sở/nơi cung cấp dịch vụ mà quý vị 
chọn để nhận một trong các dịch vụ sau:

Chương trình Hỗ trợ 
tại Nhà của Liên Bang

Chương trình Chăm 
Sóc Bao Trọn tại Nhà

Chăm Sóc Nội Trú

Dịch vụ Thẩm Định trong Khu Vực 
(RAS) có thể đề nghị:
 Các dịch vụ hỗ trợ tại nhà, xã hội và 

chăm sóc tạm thế (ví dụ: trợ giúp việc 
lau chùi, chăm sóc cá nhân hoặc hỗ trợ 
cho người chăm sóc)

Nhóm Thẩm định Nhu Cầu Chăm Sóc 
Người Cao Niên (ACAT) có thể đề nghị:
 Các chương trình Chăm Sóc Bao Trọn tại 

Nhà, chăm sóc tạm thế ở viện dưỡng 
lão (ví dụ: hỗ trợ để sống tại nhà hoặc 
chăm sóc điều dưỡng)

TRUY CẬP TRỰC TUYẾN HOẶC GỌI CHO 
'MY AGED CARE'

Gia đình, bạn bè, người chăm sóc hoặc bác sĩ của 
quý vị có thể giới thiệu quý vị qua trực tuyến 
hoặc thay mặt quý vị gọi cho My Aged Care nếu 
quý vị không thể tự làm điều này.
My Aged Care sẽ hỏi quý vị một loạt các câu hỏi 
để tìm hiểu về nhu cầu chăm sóc của quý vị.
My Aged Care sẽ tổ chức Dịch vụ Thông và Phiên 
Dịch (TIS) nếu quý vị không thoải mái nói bằng 
tiếng Anh.

www.myagedcare.gov.auTìm thông tin tại: 1800 200 422
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My Aged Care 
Hành Trình của Khách Hàng

© Bản quyền 2018 Hội Đồng Cộng Đồng Đa Văn Hóa Illawarra Inc. Phiên bản thứ ba năm 2022.

Quý vị có thể sao chép, phân phối, hiển thị, tải xuống và tự do xử lý thông tin này với điều kiện quý vị phải ghi 
nhận Hội Đồng Cộng Đồng Đa Văn Hóa Illawarra Inc. là chủ bản quyền của tập hướng dẫn này.

www.myagedcare.gov.au


Hệ Thống Chăm Sóc Người Cao Niên tại Úc

DỊCH VỤ THÔNG VÀ PHIÊN DỊCHHỆ THỐNG CHĂM SÓC NGƯỜI CAO NIÊN TẠI ÚC
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Dịch vụ Thông và 
Phiên Dịch
Dịch vụ Thông và Phiên Dịch (TIS) là một dịch vụ thông dịch do Bộ Nội Vụ cung cấp cho 
những người không nói tiếng Anh và cho các cơ quan và doanh nghiệp cần giao tiếp với  
các khách hàng không nói được tiếng Anh của họ.

Để được giải 
thích ngay tức thì 
qua điện thoại 24 

giờ một ngày

Các cuộc hẹn y tế 
và khám bệnh tại 

bệnh viện
Tại các cuộc 

gặp mặt 
trực tiếp

Các tiến trình 
thẩm định chăm 

sóc cao niên

SỬ DỤNG TIS
CHO:

Trợ Giúp tại Nhà
DỊCH VỤ DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG

Sống Độc Lập
CÁC TIỆN ÍCH VÀ DỊCH VỤ ĐƯỢC 
CHIA SẺ

Chăm Sóc Nội Trú

VIỆN/NHÀ DƯỠNG LÃO CHĂM SÓC TẠM THẾ Ở VIỆN/NHÀ 
DƯỠNG LÃO

Trợ Giúp trong Nhà

Chăm Sóc 
Tạm Thế

Phương tiện 
chuyên chở

Chăm Sóc Điều Dưỡng

Mua Sắm

Các tiện ích giải trí

Các Dịch vụ Sức 
Khỏe & Sắc Đẹp

Cửa Hàng Ăn Uống

 Không gian Gặp gỡ

Các Dịch Vụ về Y Tế

Chăm sóc Chuyên Khoa

Các Tiện Ích Giải Trí

Chăm Sóc Cá Nhân

Chỗ ở

CÁC LỰA CHỌN ĐƯỢC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ TÀI TRỢ



Sa Sút Trí Tuệ

Tìm hiểu thêm
Dịch vụ Thông và Phiên Dịch www.tisnational.gov.au         131 450

SA SÚT TRÍ TUỆDỊCH VỤ THÔNG VÀ PHIÊN DỊCH
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QU
Ý VỊ CÓ BIẾT?

QU
Ý VỊ CÓ BIẾT?

ATIS (Dịch vụ Thông dịch Điện thoại 
Tự động) sử dụng công nghệ nhận 
dạng giọng nói để xác định ngôn 
ngữ được yêu cầu và tự động kết  
nối quý vị với thông dịch viên của 
ngôn ngữ đó . ATIS có thể được  
dùng cho các cuộc gọi do cơ quan 
khởi xướng, không phải cho các  
cuộc gọi do người không nói tiếng 
Anh khởi xướng . 

Những người không nói được  
tiếng Anh phải gọi 131 450  
để được tiếp cận với thông  
dịch viên .

Bệnh Alzheimer và sa sút trí tuệ KHÔNG giống nhau . Quý vị có thể 
mắc một dạng sa sút trí tuệ không liên quan đến bệnh Alzheimer . 
Có nhiều dạng sa sút trí tuệ khác nhau và mỗi dạng đều có nguyên 
nhân riêng .

Cách Sử dụng Dịch vụ Thông và Phiên Dịch
Quý vị có thể gọi cho My Aged Care qua TIS.

Bệnh sa sút trí tuệ thể 
dạng Lewy (LBD)

Bệnh sa sút trí tuệ liên 
quan đến rượu

Bệnh sa sút trí 
tuệ tiền đình

Bệnh Alzheimer

Bệnh sa  
  sút trí tuệ  

       não mạch

Các loại sa sút trí tuệ

1.
2.
3.

Sử dụng tiếng Anh cho nhân viên tổng đài biết ngôn ngữ mà quý vị cần.

Sau đó, nhân viên tổng đài sẽ kết nối quý vị với một thông dịch viên nói ngôn 
ngữ của quý vị.

Giải thích cho thông dịch viên biết rằng quý vị muốn liên hệ với My Aged Care 
qua số 1800 200 422 và tổng đài của TIS sẽ gọi cho họ. Khi My Aged Care trả 
lời điện thoại, thông dịch viên sẽ thông dịch cuộc trò chuyện của quý vị.



Tìm hiểu thêm
Dementia Australia cung cấp một loạt các dịch vụ linh loạt và hiểu rõ về những vấn 
đề nhạy cảm để hỗ trợ quý vị nếu quý vị bị sa sút trí tuệ hoặc đang chăm sóc người bị 
sa sút trí tuệ.  Thông tin có sẵn trong 43 ngôn ngữ khác nhau.
 www.dementia.org.au  1800 100 500

Hỗ trợ Sa Sút Trí Tuệ Úc châu (DSA) là một dịch vụ do HammondCare điều hành 
nhằm áp dụng những kiến thức chuyên môn vào việc chăm sóc bệnh sa sút trí tuệ 
trong lãnh vực chăm sóc người cao niên. 
 https://dementia.com.au  1800 699 799

Khó thực hiện các 
việc quen thuộc Cô lập khỏi xã hội

Các vấn đề với trí nhớ 
và/hoặc ngôn ngữ

Các vấn đề với tư duy 
trừu tượng

Thay đổi tâm trạng 
hoặc hành vi

Mất định hướng về thời 
gian và địa điểm

Cách Tìm Trợ Giúp

Các Triệu Chứng của Sa Sút Trí Tuệ

SA SÚT TRÍ TUỆSA SÚT TRÍ TUỆ
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Nhận thông tin và nhận thức các triệu chứng xảy ra ở bản thân hoặc bạn 
bè hoặc thành viên trong gia đình.

Tiếp cận các dịch vụ chăm sóc về sức khỏe và xã hội thích hợp để được hỗ 
trợ trong suốt hành trình vượt qua chứng sa sút trí tuệ.

Tham khảo ý kiến của chuyên gia y tế, khởi đầu là bác sĩ đa khoa (bác sĩ) 
của quý vị để họ giới thiệu quý vị đến những nơi điều trị khác.

Nhận sự chẩn đoán từ một chuyên gia y tế.

Tìm hiểu thông tin về các dịch vụ sẵn có và các lựa chọn hoặc sự chăm sóc 
thích hợp.

1.

5.

2.
3.
4.

Bệnh alzheimer Bệnh Alzheimer làm tổn 
thương não

Dẫn đến sự suy giảm trí nhớ, suy 
nghĩ và hành vi khi bệnh tiến triển 
đến các phần sâu bên trong não, 
trí nhớ dài hạn cũng mất đi

Bệnh sa sút trí tuệ não mạch  Sa sút trí tuệ liên quan đến 
các vấn đề lưu thông máu  
lên não

Liên quan đến việc mất khả năng 
về hiểu biết, trí nhớ và ngôn ngữ, 
bao gồm sự chậm chạp và hôn mê, 
đi lại khó khăn, cảm xúc thăng trầm

Bệnh sa sút trí tuệ thể dạng 
Lewy (LBD)

Bệnh sa sút trí tuệ thể dạng 
Lewy là một căn bệnh gây ra 
do các tế bào thần kinh trong 
não bị thoái hóa và chết đi.

Khó tập trung và chú ý, bị ảo giác 
về thị giác, bị hội chứng  
liệt rung Parkinson

Bệnh sa sút trí tuệ liên quan 
đến rượu

Liên quan đến việc uống quá 
nhiều rượu

Ảnh hưởng đến trí nhớ, hiểu biết  
và các chức năng tâm thần khác

Bệnh sa sút trí tuệ tiền đình Do sự tổn thương phát triển 
không ngừng ở thùy trán và 
thùy thái dương của não.

Có thể dẫn đến giảm khả năng trí 
tuệ và thay đổi tính cách, cảm xúc 
và hành vi.



Là Người Chăm Sóc
Người chăm sóc là bất kỳ người nào đang cung cấp sự chăm sóc và hỗ trợ cho một thành viên 
trong gia đình hoặc bạn bè bị khuyết tật, tâm thần, nghiện ma túy và/hoặc rượu, bệnh mãn tính, 
bệnh nan y hoặc người ốm yếu. Người chăm sóc có thể nấu ăn và dọn dẹp cho người mà họ 
chăm sóc, giúp đỡ người được chăm sóc sử dụng nhà tắm và tự tắm rửa, quản lý thuốc men và 
đưa họ đến bác sĩ hoặc chỉ cung cấp sự hỗ trợ về mặt tinh thần. Một số người chăm sóc chỉ cung 
cấp sự chăm sóc trong vài giờ một tuần, tuy nhiên đối với nhiều người chăm sóc, việc chăm sóc 
là trách nhiệm toàn thời gian. 

Hỗ trợ cho Người Chăm Sóc
Đôi khi người chăm sóc cảm thấy quá sức, cô đơn hoặc căng thẳng, đặc biệt nếu họ cảm thấy 
không được hỗ trợ trong vai trò chăm sóc của mình. Những cảm giác này là bình thường nhưng 
điều quan trọng là quý vị phải yêu cầu sự trợ giúp nếu cảm thấy như vậy. Quý vị có thể nhờ các 
thành viên gia đình hoặc bạn bè khác giúp đỡ, hoặc có thể cần tìm kiếm thêm sự hỗ trợ từ các dịch 
vụ chính thức. Người chăm sóc cũng có thể hội đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính từ Centrelink, 
chẳng hạn như Trợ cấp cho Người chăm sóc hoặc Khoản phụ cấp cho Người chăm sóc.  
Có một số dịch vụ dành cho người chăm sóc như:

QU
Ý VỊ CÓ BIẾT?

Người mà quý vị chăm sóc có thể nhận được sự chăm sóc và hỗ trợ khác nữa 
từ các dịch vụ chăm sóc người cao niên hoặc người khuyết tật của chính phủ . 
Nếu người mà quý vị chăm sóc bị khuyết tật và dưới 65 tuổi, họ có thể hội đủ 
điều kiện nhận hỗ trợ khuyết tật từ Chương trình Bảo Hiểm Người Khuyết 
Tật Toàn quốc (NDIS) . Để biết thêm thông tin, hãy gọi 1800 800 110 hoặc truy 
cập www .ndis .gov .au . Nếu người mà quý vị chăm sóc trên 65 tuổi, hãy đến 
trang 2 để đọc thêm thông tin trên My Aged Care .

Tìm hiểu thêm
Tổ Chức Người Chăm Sóc Úc Châu (Carers Australia) là tổ chức cấp quốc gia đại 
diện cho những người chăm sóc không được trả lương của Úc. Tổ chức nhằm mục 
đích cải thiện sức khỏe, phúc lợi, khả năng phục hồi và an toàn về tài chính của những 
người chăm sóc để đảm bảo rằng việc chăm sóc là trách nhiệm chung của gia đình, 
cộng đồng và chính phủ. 
Tổ Chức Người Chăm Sóc Úc Châu (Carers Australia) hợp tác với các đối tác trong tiểu 
bang và lãnh thổ và các thành viên trong Mạng lưới của Hiệp hội Người Chăm Sóc 
(Network of Carers Associations), để cung cấp một loạt các dịch vụ chăm sóc thiết yếu 
trên toàn quốc.

 www.carersaustralia.com.au 1800 242 636

Carer Gateway là dịch vụ điện thoại và trực tuyến trên toàn quốc cung cấp thông tin 
và nguồn lực thiết thực để hỗ trợ người chăm sóc. 
 www.carergateway.gov.au 1800 422 737

LÀ NGƯỜI CHĂM SÓCLÀ NGƯỜI CHĂM SÓC
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Đào Tạo & 
Giáo Dục 

cho Người 
Chăm Sóc

Các Nhóm 
Hỗ Trợ Người 

Chăm Sóc

Trợ Giúp 
trong Nhà

Bác Sĩ Đa 
Khoa Tư vấn

Chăm sóc 
Tạm Thế

HỖ TRỢ CHO 
NGƯỜI CHĂM 

SÓC



Hoạch Định Trước
Hoàn cảnh trong cuộc sống của quý vị có thể thay đổi một cách nhanh chóng. Hoạch định 
trước giúp quý vị suy nghĩ về những gì quý vị cần có để chăm sóc bản thân và những người 
quý vị yêu thương.

HOẠCH ĐỊNH TRƯỚC
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DI CHÚC
Ai sẽ nhận được tất 
cả những đồ đạc/tài 

sản của tôi khi tôi 
chết và ai đảm bảo 

rằng những ước 
muốn của tôi sẽ 
được thực hiện?

Có một Di Chúc rõ 
ràng, có giá trị pháp 
lý và cập nhật là cách 
tốt nhất để đảm bảo 
rằng tài sản của quý 
vị được bảo vệ. Quý 
vị cũng có thể thay 

đổi di chúc của mình 
nhiều lần và vào bất 
kỳ lúc nào miễn là  

quý vị vẫn còn năng 
lực đưa ra quyết  
định, có nghĩa là  

tự quyết định. 

GIẤYỦY 
QUYỀN

Ai sẽ quyết định 
về tiền bạc nếu tôi 

không thể?

Quý vị có thể chọn một 
thành viên trong gia 

đình, bạn bè hoặc Quỹ 
Tín Thác và Giám Hộ 
NSW để làm người ủy 
quyền của quý vị.  Quý 
vị cũng có thể hủy bỏ 

Giấy Ủy Quyền của 
mình vào bất kỳ lúc nào 
miễn là quý vị vẫn còn 
năng lực đưa ra quyết 
định. Hãy tham khảo 

danh sách liên hệ bên 
dưới để biết thông tin 
về các tiểu bang khác.

GIÁM HỘ 
DÀI HẠN

Ai sẽ quyết định về 
sức khỏe của tôi và 
nơi tôi sống nếu tôi 
không thể đưa ra 

quyết định?

Quý vị có thể chỉ định 
người Giám Hộ DÀI 
HẠN để lựa chọn về 
việc chăm sóc sức 

khỏe và lối sống của 
quý vị nếu quý vị 

không còn năng lực 
đưa ra các quyết  

định này.

HOẠCH 
ĐỊNH 

TRƯỚC 
VỀ VIỆC 
CHĂM 
SÓC

Tôi muốn có sự  
điều trị và chăm  

sóc y tế nào  
trong tương lai?

Hội ý với bác sĩ và 
những người thân 

của quý vị về các loại 
hình chăm sóc sức 

khỏe và y tế mà quý 
vị có thể muốn nhận 
nếu quý vị không thể 
tự chọn cho bản thân. 

HOẠCH ĐỊNH TRƯỚC

Danh Sách Kiểm Tra cho việc Hoạch Định Trước
Quý vị có thể muốn sử dụng danh sách kiểm tra dưới đây để giúp quý vị lập hoạch định trước 
cho việc chăm sóc.

1. DANH SÁCH KIỂM TRA CHO VIỆC HOẠCH ĐỊNH TRƯỚC

HỒ SƠ HOẠCH  
ĐỊNH TRƯỚC CÓ  /  KHÔNG THÔNG TIN KHÁC

Quý vị đã chỉ định người 
Giám Hộ Dài Hạn chưa?

Hồ sơ được cất giữ ở đâu?

Ai là người Giám Hộ Dài 
Hạn của quý vị?

Quý vị đã điền biểu mẫu 
Ghi Nhận Ước Muốn của 
Tôi (Record of My Wishes) 
chưa?

Hồ sơ được cất giữ ở đâu?

Quý vị đã làm Giấy Ủy 
Quyền chưa?

Hồ sơ được cất giữ ở đâu?

Ai là Người Ủy Quyền của 
quý vị?

Quý vị có viết bản Sắp Đặt 
Chăm Sóc theo Nguyện 
Vọng chưa?

Hồ sơ được cất giữ ở đâu?

Quý vị có nghĩ đến việc 
hiến tặng nội tạng và  
mô không?

Quý vị có cần đăng ký 
không? 

Quý vị đã cho ai biết?

Quý vị đã lập kế hoạch 
tang lễ chưa?

Hồ sơ được cất giữ ở đâu?



HOẠCH ĐỊNH TRƯỚC
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HOẠCH ĐỊNH TRƯỚC

2. DANH SÁCH KIỂM TRA LIÊN LẠC CỦA QUÝ VỊ

NHỮNG NGƯỜI MÀ QUÝ VỊ 
MUỐN TRÒ CHUYỆN CÓ  /  KHÔNG CHI TIẾT LIÊN  

LẠC CỦA HỌ

Quý vị đã thảo luận với các 
chuyên gia chăm sóc sức 
khỏe và xã hội về mong 
muốn của mình chưa?

Nếu vậy, liệu có ai đó đã 
thay mặt quý vị hoàn thành 
bản Tóm tắt Hoạch Định 
Trước về Việc Chăm Sóc 
chưa?

Quý vị đã thảo luận với thân 
nhân trong gia đình hoặc 
bạn bè về mong muốn của 
mình chưa?

Quý vị có các tài liệu hoạch 
định trước (như di chúc, 
Giấy Ủy Quyền và Giám Hộ 
Dài Hạn) do một chuyên  
gia soạn thảo chưa?

Quý vị có chỉ định một 
người hoặc tổ chức tín 
thác làm người thi hành 
di chúc của mình chưa?

3. DANH SÁCH KIỂM TRA THÔNG TIN & GIẤY TỜ CỦA QUÝ VỊ

THÔNG TIN / GIẤY TỜ AI BIẾT NƠI CẤT GIỮ  
GIẤY TỜ NÀY? GHI CHÚ

Giấy khai sinh của quý vị

Chi tiết tài khoản ngân 
hàng của quý vị

Chi tiết về bảo hiểm nhân 
thọ của quý vị

Chi tiết bảo hiểm nhà của 
quý vị

Chi tiết bảo hiểm xe hơi 
của quý vị

QU
Ý VỊ CÓ BIẾT?

Dịch vụ soạn thảo di chúc được cung cấp miễn phí cho 
những người hội đủ điều kiện nhận đủ khoản Cấp dưỡng 
Age Pension của Centrelink (bao gồm cả những người đang 
nhận các trợ cấp khác của chính phủ, chẳng hạn như Trợ 
cấp của Bộ Cựu Chiến Binh, những người hội đủ điều kiện 
nhận đủ khoản Cấp dưỡng Age Pension của Centrelink) .
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Tòa Hành Chính Tiểu Bang (State Administrative Tribunals) trợ giúp cho người 
không có năng lực pháp lý hoặc trong trường hợp có sự lo ngại về việc liệu người 
nào đó có năng lực khi chuẩn bị Giấy Ủy Quyền/Giám Hộ Dài Hạn hay không.

Tòa Dân sự và Hành chính NSW (NCAT)
 www.ncat.nsw.gov.au 1300 006 228

Tòa Dân sự và Hành chính VIC (VCAT)
 www.vcat.vic.gov.au 1300 018 228

Tòa Dân sự và Hành chính ACT (ACAT)
 www.acat.act.gov.au (02) 6207 1740 
   (chọn cách số 1) 

Tòa Dân sự và Hành chính QLD (QCAT)
 www.qcat.qld.gov.au 1300 753 228

Tòa Dân sự và Hành chính SA (SACAT)
 www.sacat.sa.gov.au 1800 723 767

Tòa Dân sự và Hành chính Tiểu bang WA (SAT)
 www.sat.justice.wa.gov.au (08) 9219 3111

Tòa Dân sự và Hành chính NT (NTCAT)
 www.nt.gov.au (08) 8999 5511

Tòa Dân sự và Hành chính TAS
 www.guardianship.tas.gov.au 1300 799 625

Tìm hiểu thêm
Mạng lưới Hỗ Trợ Người Cao Niên (Older Persons Advocacy Network (OPAN)) là 
một cơ quan quốc gia cung cấp các dịch vụ hỗ trợ, thông tin và giáo dục miễn phí cho 
người cao niên trên khắp nước Úc. 
 www.opan.com.au  1800 700 600

Quỹ Tín Thác và Giám Hộ NSW (NSW Trustee & Guardian) có thông tin về việc lập 
kế hoạch trước bằng nhiều ngôn ngữ, cũng như các ấn phẩm khác nhau dành cho 
các cộng đồng Thổ dân. 
 www.tag.nsw.gov.au     1300 364 103

Trang mạng Các Công cụ Hoạch Định Trước (Planning Ahead Tools) cung cấp 
thông tin đơn giản về việc lập di chúc, Giấy Ủy Quyền và Giám Hộ Dài Hạn. 
 www.planningaheadtools.com  1300 554 791

Hoạch Định Trước về việc Chăm Sóc của Úc (Advanced Care Planning Australia) 
là một chương trình quốc gia và cung cấp thông tin về Hoạch Định Trước về việc 
Chăm Sóc và Chỉ Thị Trước về việc Chăm Sóc. 
 www.advancecareplanning.org.au 1300 208 582
        
Cơ quan Trợ Giúp Pháp Luật (Legal Aid) cung cấp thông tin miễn phí trên khắp 
nước Úc về di chúc, Giấy Ủy Quyền và Giám Hộ Dài Hạn. Họ cũng có thể giới thiệu  
quý vị đến nơi để làm các tài liệu này. 
Cơ quan Trợ Giúp Pháp Luật ACT          www.legalaidact.org.au    1300 654 314 
(Legal Aid ACT)

Cơ quan Trợ Giúp Pháp Luật NSW        www.legalaid.nsw.gov.au    1300 888 529 
(Legal Aid NSW)

Cơ quan Trợ Giúp Pháp Luật NT            www.legalaid.nt.gov.au    1800 019 243 
(Legal Aid NT)

Cơ quan Trợ Giúp Pháp Luật QLD         www.legalaid.qld.gov.au    1300 65 11 88 
(Legal Aid QLD)

Cơ quan Trợ Giúp Pháp Luật SA            www.lsc.sa.gov.au                 1300 366 424 
(Legal Aid SA)

Cơ quan Trợ Giúp Pháp Luật TAS          www.legalaid.tas.gov.au    1300 366 611 
(Legal Aid TAS)

Cơ quan Trợ Giúp Pháp Luật VIC          www.legalaid.vic.gov.au    1300 792 387 
(Legal Aid VIC) 
(họ cung cấp 19 ngôn ngữ khác nhau) 

Cơ quan Trợ Giúp Pháp Luật WA           www.legalaid.wa.gov.au    1300 650 579 
(Legal Aid WA)

HOẠCH ĐỊNH TRƯỚCHOẠCH ĐỊNH TRƯỚC
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Chăm Sóc Giảm Nhẹ
Chăm sóc giảm nhẹ là dạng chăm sóc giúp một người sống cuộc sống của họ một cách đầy 
đủ và thoải mái nhất có thể khi người này đang sống với căn bệnh có thời gian sống giới hạn, 
hoặc ở giai đoạn cuối. 

CHĂM SÓC GIẢM NHẸ
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QU
Ý VỊ CÓ BIẾT? Các dịch vụ Chăm Sóc Giảm Nhẹ có thể được cung cấp

 • Trong bệnh viện
 • Ở nhà
 • Tại một đơn vị chăm sóc giảm nhẹ chuyên khoa
 • Trong một viện/nhà dưỡng lão

Các loại dịch vụ chăm sóc có sẵn
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CHĂM SÓC GIẢM NHẸ

Làm giảm sự đau 
đớn và các triệu 

chứng khác

Vật dụng 
cần thiết để 
hỗ trợ chăm 
sóc tại nhà

Các nhóm hỗ 
trợ gia đình

Tư vấn và hỗ 
trợ cho sự 
đau buồn

Viếng thăm 
tại nhà của 

y tá

Hỗ trợ đối với các 
lo ngại về mặt tinh 

thần, xã hội và 
cảm xúc

Các dịch vụ 
chăm sóc 
tạm thế

Hỗ trợ cho 
người sử dụng 
dịch vụ để đáp 
ứng nhu cầu về 
văn hóa của họ

Ưu tiên cho 
việc chăm sóc 

trong tương lai

Trợ giúp trong nhà, 
ví dụ: làm việc nhà, 

chuẩn bị bữa ăn

Tìm hiểu thêm
Chăm Sóc Giảm Nhẹ Úc châu (Palliative Care Australia) là cơ quan cấp quốc gia 
điều hành việc chăm sóc giảm nhẹ. Chăm sóc giảm nhẹ sẽ giúp quý vị kiểm soát 
bệnh tật của mình, đặc biệt là các cơn đau và các triệu chứng, để quý vị có thể tiếp 
tục cuộc sống tốt nhất có thể khi đang đương đầu với căn bệnh có thời gian sống 
giới hạn.  Chăm sóc giảm nhẹ cũng có thể cung cấp sự hỗ trợ cho người chăm sóc 
và thân nhân trong gia đình.
 www.palliativecare.org.au 02 6232 0700



Ngược Đãi Người 
Cao Niên
Ngược đãi người cao niên là một hành động đơn độc hoặc được lặp lại, hoặc thiếu hành động 
thích hợp, xảy ra trong bất kỳ mối quan hệ nào có sự kỳ vọng về lòng tin, làm tổn hại hoặc gây 
đau khổ cho người cao niên (Tổ Chức Y Tế Thế Giới).

NGƯỢC ĐÃI NGƯỜI CAO NIÊN
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Các Loại Ngược Đãi Người Cao Niên

Ngược đãi về Tâm lý/Tình cảm
• Người nào đó cố làm tổn  

thương quý vị hoặc làm hỏng  
đồ đạc của quý vị 

• Bị đe dọa, làm nhục hoặc quấy rối. 
• Bị đe dọa bỏ vào nhà dưỡng lão
• Bị từ chối quyền tự quyết định  

của mình  

Ngược đãi về Thể chất  
• Tát, đánh, đẩy, lắc, xô đẩy mạnh 

hoặc giam cầm
• Các việc giam cầm về thể chất  

hoặc hóa học không được phép
• Giam cầm về thể chất, ví dụ như  

bị cột vào ghế

Ngược đãi về Tài chính
• Lấy hết tiền cấp dưỡng của  

quý vị, hoặc rút tiền bạc từ tài 
khoản ngân hàng của quý vị 

• Đồ đạc của quý vị bị bán mà không 
có sự cho phép của quý vị

• Bị buộc phải thay đổi di chúc của 
quý vị 

• Người nào đó yêu cầu quý vị ký  
giấy để chuyển tài chính và/hoặc  
tài sản của quý vị cho họ

• Không biết điều gì đang xảy ra với 
tiền bạc của quý vị hoặc không 
được quyết định về tiền bạc hoặc 
tài sản của mình  

#@&!

$

#@&!

$

#@&!

$
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NGƯỢC ĐÃI NGƯỜI CAO NIÊN

Bỏ bê
• Cho người nào đó uống quá  

nhiều hoặc quá ít thuốc men. 
• Bỏ một người nào đó ở nhà một 

mình hoặc nhốt trong phòng “vì sự 
an toàn của chính họ” - ví dụ: một 
người nào đó bị sa sút trí tuệ.

• Hạn chế việc tiếp cận đối với sự 
chăm sóc. Ví dụ: hỗ trợ làm việc 
trong nhà, chăm sóc cá nhân, gặp 
bác sĩ gia đình, đi mua sắm, giao 
lưu ngoài xã hội.

• Không cung cấp các nhu cầu cơ 
bản, chẳng hạn như thực phẩm, 
quần áo và nhà ở.

Ngược đãi về mặt tình dục
• Ngược đãi về mặt tình dục 

là một tội ác và có thể là 
bất kỳ hành vi nào có tính 
chất về tình dục khiến quý 
vị cảm thấy bị hăm dọa,  
đe dọa, sợ hãi và khó chịu.

• Quan hệ tình dục không có sự đồng 
thuận, ví dụ: chộp lấy bộ phận sinh 
dục của ai đó, tiếp xúc không mong 
muốn với nội dung khiêu dâm, bị ép 
buộc khỏa thân, quấy rối tình dục, 
tấn công tình dục.

QU
Ý VỊ CÓ BIẾT? Chính phủ NSW đã thành lập Ủy Viên Đặc trách Người Cao Niên và Người 

Khuyết Tật để bảo vệ tốt hơn những người trưởng thành bị khuyết tật và 
những người cao niên khỏi sự ngược đãi, bỏ bê và bóc lột từ người nào đó 
mà họ biết trong gia đình hoặc trong cộng đồng của họ .

Gọi cho Đường Dây Trợ Giúp để:
• nhận thông tin về các dịch vụ hỗ trợ có sẵn
• nói chuyện với một chuyên gia về các mối lo ngại của quý vị
• được lắng nghe mà không bị phán xét

Quý vị có thể ẩn danh và nhờ bạn bè hỗ trợ khi gọi đến Đường Dây Trợ 
Giúp . Hãy cho người tư vấn biết nếu quý vị muốn sử dụng thông dịch viên .

Tìm hiểu thêm
 

Mạng lưới Hỗ Trợ Người Cao Niên (Older Persons Advocacy Network (OPAN))  
là một cơ quan quốc gia cung cấp các dịch vụ hỗ trợ, thông tin và giáo dục miễn phí 
cho người cao niên trên khắp nước Úc. Mỗi tiểu bang có một đường dây trợ giúp riêng. 
Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ OPAN.

  www.opan.com.au                        1800 700 600  

HÃY GỌI NẾU 
QUÝ VỊ CẦN 

TRỢ GIÚP

#@&!

$

#@&!

$



Hiểu Các Quyền Hạn 
của Quý Vị

Tất cả chúng ta đều có quyền hạn, bất kể chúng ta sống ở đâu hoặc chúng ta cần hỗ trợ như thế 
nào. Nếu quý vị nhận được các dịch vụ chăm sóc người cao niên và chăm sóc do chính phủ tài trợ, 
quý vị có quyền hạn đối với sự chăm sóc. 

HIỂU CÁC QUYỀN HẠN CỦA QUÝ VỊ
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Ủy ban Đặc trách Chất Lượng và An Toàn về 
Chăm Sóc Người Cao Niên
Ủy ban Đặc trách Chất Lượng và An Toàn về Chăm Sóc Người Cao Niên cung cấp dịch vụ miễn 
phí cho bất kỳ ai khi họ nêu ra các mối lo ngại về chất lượng của các dịch vụ chăm sóc người 
cao niên do Chính phủ Úc tài trợ. Các dịch vụ bao gồm:
• Chăm sóc nội trú và chăm sóc tạm thế nội trú
• Chương trình Chăm Sóc Bao Trọn tại Nhà
• Chương Trình Hỗ Trợ Tại Nhà của Chính phủ Liên bang
• Chăm sóc linh hoạt, bao gồm chăm sóc tạm thời

Cách Tìm Trợ Giúp
• Quý vị có thể gọi miễn phí tới Ủy ban Đặc trách Chất Lượng và An Toàn về Chăm Sóc 

Người Cao Niên qua số 1800 951 822.Nếu cần, họ sẽ cung cấp thông dịch viên miễn phí
• Điền và gửi biểu mẫu khiếu nại mà quý vị có thể tải xuống từ trang mạng:                  

www.agedcarequality.gov.au
• Viết thư: Ủy ban Đặc trách Chất Lượng và An Toàn về Chăm Sóc Người Cao Niên  

GPO Box 9819, (trong thủ phủ nơi quý vị sống)

Đảm bảo rằng bức thư của quý vị có:

 tên, địa chỉ và số điện thoại của quý vị

 ngày quý vị nộp đơn khiếu nại

  chi tiết khiếu nại của quý vị, bao gồm ngày cụ thể của các sự việc và nhận xét có  
liên quan

  tên của viện dưỡng lão hoặc cơ sở cung cấp dịch vụ chăm sóc tại nhà và tiểu bang/
lãnh thổ mà cơ sở đó tọa lạc

  tên của người nhận dịch vụ chăm sóc người cao niên có liên quan đến khiếu nại  
của quý vị.
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HIỂU CÁC QUYỀN HẠN CỦA QUÝ VỊ

QU
Ý VỊ CÓ BIẾT? Khi quý vị mua hàng hóa hoặc dịch vụ, quý vị có quyền hạn theo Luật 

Người Tiêu Dùng của Úc .  Quý vị có quyền hạn tương tự khi mua sản 
phẩm hoặc dịch vụ chăm sóc tại nhà, hoặc nhận chúng qua Chương trình 
Chăm Sóc Bao Trọn tại Nhà do chính phủ tài trợ .  Vì vậy, cho dù quý vị  
sử dụng tiền riêng của mình hoặc tài trợ của chính phủ, điều là quan 
trọng là quý vị cần biết về quyền hạn của người tiêu dùng của quý vị .
Quý vị có thể tìm thêm thông tin về quyền hạn của người tiêu dùng tại 
www .accc .gov .au/agedcare 

1. được hưởng dịch vụ và việc chăm sóc 
an toàn và chất lượng cao

Bản Điều Lệ Quyền Hạn về Chăm Sóc Người Cao Niên

2. được đối xử có nhân phẩm và tôn trọng

3. bản sắc, văn hóa và sự đa dạng của 
tôi được coi trọng và ủng hộ

4. sinh sống mà không bị ngược đãi và bỏ bê

8. chủ động và quyết định đối với các khía 
cạnh cá nhân trong cuộc sống hàng ngày, 
các vấn đề tài chính và tài sản của tôi

9. được độc lập

10. được người khác lắng nghe và 
thông hiểu

11. có người tôi chọn, bao gồm người bênh 
vực về việc chăm sóc người cao niên, trợ 
giúp tôi hoặc nói thay tôi

12. khiếu nại mà không bị trù dập, và khiếu 
nại của tôi được giải quyết công bằng và 
kịp thời

1) Các dịch vụ và chăm sóc có chất 
lượng cao và an toàn

14. thực hiện các quyền hạn của tôi mà không 
ảnh hưởng xấu đến cách tôi được đối xử

5. được cho biết thông tin về việc chăm sóc 
và dịch vụ của tôi theo cách tôi hiểu được

6. truy cập tất cả thông tin về bản thân tôi, bao 
gồm thông tin về các quyền hạn, việc chăm 
sóc và dịch vụ của tôi

7. chủ động và chọn lựa về việc chăm sóc, và 
về đời sống riêng và giao du của tôi, bao gồm 
các lựa chọn liên quan đến rủi ro cá nhân

13. đối với sự riêng tư cá nhân và bảo vệ 
thông tin cá nhân của mình

Tôi có quyền: 



Bênh vực
Bênh vực chăm sóc người cao niên là giúp quý vị được lắng nghe trong những quyết định 
ảnh hưởng đến cuộc sống của quý vị. Sự bênh vực nhằm tăng cường khả năng chủ động 
của quý vị đối với việc chăm sóc, dịch vụ và chất lượng cuộc sống.
Những người bênh vực: 
• Cung cấp thông tin về quyền hạn và trách nhiệm của quý vị
• Lắng nghe các mối lo ngại của quý vị
•  Giúp giải quyết các vấn đề hoặc khiếu nại với các cơ sở/nơi cung cấp dịch vụ chăm  

sóc người cao niên của quý vị
• Thảo luận với cơ sở/nơi cung cấp dịch vụ của quý vị nếu được yêu cầu
• Giới thiệu đến các cơ quan khác nếu cần thiết

Những người bênh vực có thể trợ giúp nếu quý vị nghĩ rằng mình đang trả quá nhiều tiền 
cho các dịch vụ, đang bị đối xử bất công hoặc không nhận được các dịch vụ được nêu 
trong thỏa thuận của quý vị.

HIỂU CÁC QUYỀN HẠN CỦA QUÝ VỊ
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Tìm hiểu thêm
Mạng lưới Hỗ Trợ Người Cao Niên (Older Persons Advocacy Network (OPAN)) là 
một cơ quan quốc gia cung cấp các dịch vụ hỗ trợ, thông tin và giáo dục miễn phí cho 
người cao niên trên khắp nước Úc.  
 www.opan.com.au 1800 700 600

Ủy ban Đặc trách Chất Lượng và An Toàn về Chăm Sóc Người Cao Niên có thể 
bênh vực quý vị bằng cách trực tiếp trình bày những mối lo ngại của quý vị với cơ sở/
nơi cung cấp dịch vụ và có thể tiếp tục hỗ trợ quý vị ở bất kỳ giai đoạn nào trong quá 
trình khiếu nại.
 www.agedcarequality.gov.au 1800 951 822

Mất Kiểm Soát Đại Tiểu Tiện
Khi quý vị nhiều tuổi hơn, việc mất kiểm soát đại tiểu tiện trở nên phổ biến hơn. 
Một số nguyên nhân gây ra chứng mất kiểm soát đại tiểu là:

Việc người cao niên mất kiểm soát đại tiểu tiện là điều thông thường, nhưng nó có thể được 
điều trị và kiểm soát.
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MẤT KIỂM SOÁT ĐẠI TIỂU TIỆN

QU
Ý VỊ CÓ BIẾT? Đối với một số người mất kiểm soát đại tiểu tiện, cần sử dụng 

các sản phẩm hỗ trợ như miếng đệm lót và quần tả để kiểm 
soát tình trạng của họ . Chính phủ Úc & các chính phủ Lãnh thổ 
và Tiểu bang cung cấp sự trợ giúp về tài chính để giúp làm giảm 
một số chi phí này .

Mang thai & 
Sinh nở

Các chứng bệnh 
như tiểu đường, 
bệnh tim và các 
vấn đề về tuyến 

tiền liệt

Táo bón

Nhiễm trùng 
đường tiết 

niệu

Một số Thuốc 
Men & Các 
Loại Phẫu 

Thuật

Mãn kinh

NGUYÊN NHÂN 
CỦA CHỨNG MẤT 

KIỂM SOÁT ĐẠI 
TIỂU TIỆN

QU
Ý VỊ CÓ BIẾT? Các Dịch vụ cung cấp sự Bênh vực là các tổ chức dựa trên cộng 

đồng, tại mỗi Tiểu bang và Lãnh thổ của Úc . Dịch vụ bênh vực là 
miễn phí, độc lập và bảo mật . Người bênh vực sẽ luôn xin phép 
quý vị trước khi bắt đầu hành động .



Các triệu chứng nào
• Quý vị có đôi khi cảm thấy mình chưa hoàn toàn làm rỗng bàng  

quang không?

• Quý vị có phải vội vàng đi vệ sinh không?

• Quý vị có thường xuyên lo lắng vì nghĩ rằng mình có thể mất kiểm  
soát đại tiểu tiện không?

• Quý vị có thức dậy từ hai lần trở lên trong đêm để đi vệ sinh không?

• Quý vị có đôi khi bị són ra quần trước khi vào nhà vệ sinh không?

• Quý vị có đôi khi bị són ra quần khi nâng vật nặng, hắt hơi, ho hoặc 
cười không?

• Quý vị có đôi khi bị són ra quần khi thay đổi từ tư thế ngồi hoặc  
nằm sang tư thế đứng không?

• Quý vị có bị ráng sức khi đại tiện không?

• Quý vị có đôi khi làm dơ quần lót của mình không?

• Quý vị có lập kế hoạch cho thói quen hàng ngày của mình xunh  
quanh nơi có nhà vệ sinh gần nhất không?

MẤT KIỂM SOÁT ĐẠI TIỂU TIỆN
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CÓ KHÔNG

Nếu quý vị trả lời CÓ cho bất kỳ câu hỏi trong những câu hỏi này, quý vị có thể gặp 
vấn đề về kiểm soát đại tiểu tiện. Tìm sự trợ giúp, vì chứng mất kiểm soát đại tiểu  
tiện thường có thể được điều trị hoặc kiểm soát mà không cần phẫu thuật. 

Làm Thế Nào để Nhận Trợ Giúp?
Hãy gặp bác sĩ của quý vị hoặc gọi cho Đường Dây Trợ Giúp trên Toàn quốc về Chứng 
Mất Kiểm Soát Đại Tiểu Tiện qua số 1800 33 00 66. Đường Dây Trợ Giúp trên Toàn 
quốc về Kiểm Soát Đại Tiểu Tiện là miễn phí và có đội ngũ y tá chuyên về đại tiểu tiện để 
cho quý vị lời khuyên. Đường dây trợ giúp có thể cung cấp thông tin và lời khuyên về:
• Các vấn đề về đại tiểu tiện
• Các lựa chọn điều trị
•  Cách quản lý việc mất kiểm soát đại tiểu tiện, bao gồm các sản phẩm như miếng 

đệm lót
•  Các chương trình tài trợ để giúp giảm chi phí trong việc mua các sản phẩm về đại 

tiểu tiện
•  Dịch vụ về đại tiểu tiện ở địa phương, cơ sở cung cấp và cơ sở sản xuất sản phẩm 

là ở đâu 

Họ cũng có thể cung cấp tờ dữ kiện miễn phí bằng các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh.
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MẤT KIỂM SOÁT ĐẠI TIỂU TIỆN

Tìm hiểu thêm
 
Tổ Chức trợ giúp về Kiểm Soát Đại Tiểu Tiện Úc châu (Continence Foundation 
of Australia) là cơ quan cấp quốc gia với mục đích thúc đẩy sự khỏe mạnh của bàng 
quang và ruột. Tổ chức này đại diện cho lợi ích của những người Úc bị ảnh hưởng 
hoặc có nguy cơ gặp phải các vấn đề mất kiểm soát đại tiểu tiện và hoạt động như 
một cơ quan bênh vực lợi ích của họ.
 www.continence.org.au 1800 330 066

Bladderbowel.gov.au cung cấp thông tin để hỗ trợ phòng ngừa và quản lý các vấn 
đề về bàng quang và ruột
 www.bladderbowel.gov.au

Cơ quan phụ trách Nhà Vệ Sinh Công Cộng Quốc gia cung cấp thông tin về hơn 
16.000 nhà vệ sinh công cộng trên khắp nước Úc, bao gồm khả năng tiếp cận, giờ  
mở cửa và các cơ sở vật chất
 www.toiletmap.gov.au

Các triệu chứng 
của việc mất 
kiểm soát đại 

tiểu tiện
 NHÀ VỆ

SINH

www.toiletmap.gov.au


Chương Trình Khách  
Cộng Đồng Tới Thăm
Các tình nguyện viên của Chương trình Khách Cộng Đồng Tới Thăm (Community Visitors Scheme 
(CVS)) thực hiện các chuyến thăm xã hội thường xuyên và cung cấp sự đồng hành và bầu bạn  
với những người cao niên sống trong các viện dưỡng lão hoặc người cao niên đang sống tại  
nhà riêng của họ, lâm vào cảnh bị cô lập về mặt xã hội hoặc có nguy cơ bị cô lập và bị cô đơn.  
Chương trình có sẵn dành cho người cao niên cư trú ở cả viện/nhà dưỡng lão cấp cao và thấp  
và các khu vực nông thôn và vùng hẻo lánh cũng như các khu vực đô thị.

CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH CỘNG ĐỒNG TỚI THĂM
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Tìm hiểu thêm
Các thành viên của Chương trình Khách Cộng Đồng Tới Thăm (CVS) có trách nhiệm 
tạo điều kiện liên kết giữa Bộ Y Tế và các tổ chức có chương trình CVS được tài trợ. Quý 
vị có thể liên hệ với các Thành viên của Mạng lưới để tìm hiểu thêm chi tiết về Chương 
trình Khách Cộng Đồng Tới Thăm tại địa phương mình.
Đại Diện của NSW & ACT  0421 330 230
Đại Diện cho 9515 9871 
(những người có Ngôn Ngữ  
và Văn Hóa Đa dạng (CALD))
My Aged Care 1800 200 422             www.myagedcare.gov.au

QU
Ý VỊ CÓ BIẾT? Là một phần của Chiến lược Chăm sóc Người Cao Niên cho Cộng 

đồng LGBTI (Người Đồng Tính Nữ, Đồng Tính Nam, Song Tính, 
Chuyển Giới và Liên Giới Tính (LGBTI)), Chính phủ đã cung cấp các 
khoản tài trợ để mở rộng Chương trình Khách Cộng Đồng Tới Thăm 
(CVS) nhằm đáp ứng nhu cầu của những người thuộc cộng đồng 
LGBTI . Quý vị có thể liên hệ với các dịch vụ CVS dành cho cộng 
đồng LGBTI của NSW qua ACON Health .
www .acon .org .au     1800 063 060

Phương Tiện Chuyên  
Chở của Cộng Đồng
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PHƯƠNG TIỆN CHUYÊN CHỞ CỦA CỘNG ĐỒNG

Tìm hiểu thêm
Chuyên Chở Cộng Đồng cung cấp dịch vụ đưa đón tận nơi cho những người gặp 
khó khăn về phương tiện vận chuyển. Các cơ sở cung cấp dịch vụ chuyên chở cộng 
đồng ở khắp nước Úc giúp mọi người tham dự các sự kiện xã hội, gia đình và văn 
hóa, các cuộc hẹn y tế và đi mua sắm.
 www.cto.org.au 1300 679 286

Các dịch vụ chuyên chở cộng đồng có giá cả phải chăng, linh hoạt và dễ tiếp cận. Quý vị  
có thể sử dụng dịch vụ chuyên chở cộng đồng để:
• đưa đón tới các cuộc hẹn y tế;
• đi mua sắm;
Quý vị có thể được đưa đón bằng dịch vụ chuyên chở (xe hơi hay xe buýt) hoặc quý vị có thể 
nhận được phiếu mua hàng bao gồm phiếu sử dụng dịch vụ chuyên chở bằng taxi. 

Cách Tìm Trợ Giúp

Quý vị có thể hội đủ điều kiện cho dịch vụ chuyên chở cộng đồng nếu quý vị:
• Có nguồn gốc đa dạng; 
• Bị khuyết tật về khả năng vận động khiến quý vị không thể sử dụng phương tiện vận 

chuyển thông thường/hoặc bị chứng sa sút trí tuệ (những người trên 65 tuổi hoặc  
trên 50 tuổi nếu là Thổ dân hoặc cư dân Đảo Torres Strait);

• Sống ở khu vực nông thôn/hẻo lánh mà không có phương tiện chuyên chở thông 
thường;

• Khó khăn về tài chính;
Cơ sở cung cấp phương tiện chuyên chở cộng đồng ở địa phương của quý vị có thể thảo 
luận về khả năng đủ điều kiện nhận tài trợ của quý vị và nếu hội đủ điều kiện, quý vị phải 
trải qua tiến trình thẩm định và đăng ký.

• giải trí hoặc giao lưu xã hội;
• tham dự các sự kiện quan trọng.

http://www.myagedcare.gov.au
http://www.acon.org.au


Giao Bữa Ăn Đến Tận Nhà
Dù tuổi tác và khuyết tật có thể làm giảm khả năng đi ra ngoài của một số người, nhưng 
chương trình Giao Bữa Ăn Đến Tận Nhà (Meals on Wheels) có thể giúp quý vị ở lại nhà và 
duy trì sự độc lập của mình. Họ cung cấp một loạt các lựa chọn cho các nhu cầu ăn kiêng 
khác nhau, các bữa ăn đa dạng về văn hóa và lành mạnh cho bệnh nhân bị tiểu đường.  

GIAO BỮA ĂN ĐẾN TẬN NHÀ
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QU
Ý VỊ CÓ BIẾT?

Nếu quý vị đang cần gấp một dịch vụ giao bữa ăn đến 
tận nhà, quý vị có thể liên hệ trực tiếp với dịch vụ Giao 
Bữa Ăn Đến Tận Nhà (Meals on Wheels) tại địa phương . 
Họ sẽ cung cấp dịch vụ ngay lập tức và có thể giúp giới 
thiệu quý vị đến My Aged Care .

Cách Tìm Trợ Giúp
• Nếu quý vị trên 65 tuổi (50 tuổi cho Thổ 

dân và cư dân đảo Torres Strait), quý vị có 
thể đủ điều kiện nhận các Dịch vụ Hỗ trợ 
Tại nhà. Điều này bao gồm cả việc giao  
bữa ăn đến tận nhà của quý vị.  

• Tìm dịch vụ Giao Bữa Ăn Đến Tận Nhà tại 
địa phương của quý vị bằng cách tìm kiếm 
trên trang mạng của Meals on Wheels  
(Giao Bữa Ăn Đến Tận Nhà) trong tiểu  
bang hoặc lãnh thổ đó.

• Gọi cho dịch vụ Giao Bữa ăn Đến Tận Nhà 
tại địa phương của quý vị. Họ sẽ giải thích 
cách hoạt động của dịch vụ và giúp quý vị 
bắt đầu sử dụng dịch vụ này.

• Chi phí cho một bữa ăn gồm ba (3) 
món thường dao động từ 7.00 đô-la 
đến 10.00 đô-la kể cả phí giao hàng. 
Đây là một mức giá được tài trợ, được 
giữ ở mức thấp vì có sự tài trợ của 
Chính phủ Liên bang. 

• Để nhận được các bữa ăn với chi phí 
tài trợ, quý vị phải là người bị khuyết 
tật toàn bộ hoặc một phần hoặc 
được nhận cấp dưỡng người cao 
niên. Người chăm sóc cũng thường 
hội đủ điều kiện cho dịch vụ này.
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GIAO BỮA ĂN ĐẾN TẬN NHÀ

Tìm hiểu thêm
Hiệp hội Giao Bữa Ăn Đến Tận Nhà của Úc (AMOWA) cung cấp một cách thức phát  
triển và chia sẻ phương pháp hay nhất giữa 600 dịch vụ mà Hiệp hội trong Tiểu Bang  
và Lãnh thổ đại diện, cùng với việc thúc đẩy và nâng cao nhận thức về dịch vụ Giao  
Bữa Ăn Đến Tận Nhà tại nước Úc.
NSW www.nswmealsonwheels.org.au (02) 8219 4200
ACT www.redcross.org.au (03) 9345 1800
QLD www.qmow.org 1300 O90 97 90
VIC www.mealsonwheelsvictoria.org.au 0459 406 433
SA www.mealsonwheelssa.org.au 1800 854 453
TAS www.mowtas.org.au 1800 696 325
WA www.redcross.org.au contactwa@mealsonwheels.org.au

mailto:contactwa@mealsonwheels.org.au


HIỂU CÁC QUYỀN HẠN CỦA QUÝ VỊ
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Sức Khỏe Tâm Thần
Bệnh tâm thần là chứng bệnh ảnh hưởng đáng kể đến cách một người cảm nhận, suy 
nghĩ, cư xử và tương tác với người khác. 
Nhiều yếu tố xã hội, tâm lý và sinh học có thể ảnh hưởng xấu đến mức độ sức khỏe tâm 
thần của quý vị.  
Sức khỏe tâm thần của quý vị là phần trọng tâm đối với sức khỏe tổng thể của quý vị.  
Sức khỏe tâm thần giảm sút có thể ảnh hưởng đến sự tự tin và khả năng ứng phó với  
cuộc sống của quý vị.  
Việc trở nên lớn tuổi hơn đi kèm với những thử thách và đôi khi quý vị có thể thấy khó 
khăn để duy trì hoạt động về mặt tâm thần và thể chất. 
Có rất nhiều vấn đề có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của quý vị như bệnh tật, 
đau buồn và mất mát, căng thẳng tài chính, thay đổi các sắp xếp trong cuộc sống và sự  
cô lập khỏi xã hội. 
Điều quan trọng cần nhớ là bệnh tâm thần không khác với bất kỳ bệnh tật về thể chất  
nào. Giống như việc phát hiện sớm bệnh tim là điều cần thiết trong quá trình điều trị  
và phục hồi của bệnh nhân; bệnh tâm thần cũng vậy.

Cách Tìm Trợ Giúp
Tham khảo lời khuyên của bác sĩ về sức khỏe tâm thần là bước khởi đầu tốt đẹp – nếu cần, 
bác sĩ có thể giới thiệu quý vị đến các dịch vụ hỗ trợ phù hợp nhất với nhu cầu của quý vị. 
Ngoài ra còn có một số tổ chức xuất sắc mà người cao niên và người chăm sóc có thể liên 
hệ để được giúp đỡ.

SỨC KHỎE TÂM THẦN

Tìm hiểu thêm
• My Aged Care - các dịch vụ chăm sóc người cao niên do chính phủ Úc  
cung cấp. 
    www. myagedcare.gov.au                                       1800 200 422

• Head to Health - có thể giúp quý vị tìm các dịch vụ kỹ thuật số về sức khỏe tâm 
thần từ một số tổ chức về sức khỏe tâm thần đáng tin cậy nhất của Úc. Nó tập hợp 
các ứng dụng, chương trình trực tuyến, diễn đàn trực tuyến, dịch vụ điện thoại và 
nguồn tài nguyên về thông tin kỹ thuật số.                                                 
    www.headtohealth.gov.au                                      1800 648 911

• At Ease - hỗ trợ sức khỏe tâm thần cho các cựu chiến binh, có thể giúp quý vị 
nhận ra các dấu hiệu, tiến hành các biện pháp và duy trì mức độ khỏe mạnh cao hơn. 
        www.at-ease.dva.gov.au                                         133 254

• Beyond Blue - cung cấp thông tin và hỗ trợ để giúp tất cả mọi người ở Úc đạt 
được sức khỏe tâm thần tốt nhất có thể, dù họ ở độ tuổi nào và sống ở bất cứ đâu.
    www.beyondblue.org.au                                          1300 22 4636

• SANE Australia - cung cấp nhận thức về sức khỏe tâm thần, cung cấp thông tin 
và hỗ trợ nhóm đồng đẳng trực tuyến, giảm kỳ thị, ủng hộ, nghiên cứu và hỗ trợ 
đường dây trợ giúp về chuyên khoa y tế.
    www.sane.org                                                             1800 187 263

• Lifeline - Dịch vụ 24 giờ hỗ trợ khủng hoảng và ngăn chặn tự tử.
    www.lifeline.org.au                                                   13 11 14

• Dịch vụ Gọi Lại liên quan đến Tự Tử (Suicide Call Back Service) - là một dịch 
vụ quốc gia cung cấp sự tư vấn chuyên môn qua điện thoại, và trực tuyến 24/7 cho 
những người bị ảnh hưởng do tự tử.
    www.suicidecallbackservice.org.au                     1300 659 467

• Health Direct Australia - cung cấp lời khuyên và thông tin y tế miễn phí 24 giờ. 
    www.healthdirect.gov.au                                        1800 022 222
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SỨC KHỎE TÂM THẦN

http://www.beyondblue.org.au
www.headtohealth.gov.au/


DANH SÁCH NGUỒN HỖ TRỢ
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www.mindhealthconnect.org.au/anxiety

www.bspg.com.au/dam/bsg/product?client=BEYONDBLUE&prodid=BL/0063&type=file

www.tisnational.gov.au/

www.myagedcare.gov.au/

www.dementia.org.au/

www.healthdirect.gov.au/dementia-symptoms

www.cancercouncil.com.au/blog/palliative-care-infographic/

www.palliativecare.org.au/understanding-palliative-care-parent-menu/what-is-palliative-care

www.carersnsw.org.au/facts/who-are-carers

www.agedcare.health.gov.au/support-services/the-national-aged-care-advocacy-program

www.agedcarecomplaints.gov.au/raising-a-complaint/lodge-a-complaint/

www.continence.org.au/

www.opan.com.au

www.health.nsw.gov.au

www.australiancta.org.au

www.mealsonwheels.org.au

www.alz.org/alzheimers_disease_10_signs_of_alzheimers.asp

www.agedcare.health.gov.au/older-people-their-families-and-carers/community-visitors-scheme

www.mcci.org.au/media/WEB_Carers_Support_Booklet_English_11.10.2017.pdf

www.dhi.health.nsw.gov.au

www.health.nsw.gov.au/patients/acp/Pages/acd-form-info-book.aspx

www.be.macmillan.org.uk

Các Tổ Chức Đóng Góp
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Hội Đồng Cộng đồng Đa văn  
hóa của Illawarra Inc .
ABN 80 144 306 350

Các văn phòng tại Illawarra & ACT
 (02) 42297566 / (02) 6169 3986
 admin@mcci.org.au
 mcci.org.au

Tìm chúng tôi trên Facebook

Partners In Culturally Appropriate Care
(PICAC) NSW & ACT

Tập hướng dẫn này được soạn thảo bởi:




