
MỘT NƯỚC ÚC COI TRỌNG VÀ HỖ TRỢ TẤT CẢ NGƯỜI CHĂM SÓC

CARERS 
VICTORIA



Quý vị có đang chăm sóc ai không? 
Chúng tôi có thể giúp đỡ quý vị.
Hiện nay, cứ 8 người dân Victoria thì có một người đang 
chăm sóc cho người khác. 

Một người có thể trở thành người chăm sóc vào bất cứ 
lúc nào và vì nhiều lý do khác nhau.

Người chăm sóc chăm sóc cho thân nhân hoặc bạn bè:

• bị khuyết tật

• bị bệnh tâm thần

• bị bệnh hoặc tình trạng mãn tính hoặc lâu dài

• bị bệnh nan y

• bị nghiện ma túy hoặc rượu

• là người cao tuổi có nhu cầu được chăm sóc.

Ai cũng biết có người đang chăm sóc cho người khác.

Có thể quý vị đã không chọn trở thành người chăm sóc. 
Nhưng thường thì những người chăm sóc lại đảm nhận 
vai trò đó vì những hoàn cảnh đưa đẩy.

“Tôi Chưa bao giờ nghĩ mình là mộT 
người Chăm sóC - Tôi Chỉ giúp đỡ mẹ 
Của mình. nhưng khi ở Trong vai Trò 
này Thì Tôi nhận Thấy rằng Tôi Có Thể 
nhờ người kháC giúp đỡ.”

Chúng tôi có thể giúp đỡ quý vị ra sao 
Chúng tôi có thể cung cấp cho quý vị lời khuyên, thông 
tin và hỗ trợ. Chúng tôi giúp những người chăm sóc 
không hưởng lương được khoẻ mạnh, học những kỹ 
năng mới và tìm hiểu về những hỗ trợ có sẵn cho họ. 
Chúng tôi là một tổ chức phi lợi nhuận.

Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

• tư vấn, nhóm hỗ trợ và tư vấn trên điện thoại

• giáo dục và hội thảo

• chăm sóc thay thế để quý vị có thể nghỉ ngơi.

Bắt đầu: tìm kiếm trợ giúp khi quý vị 
cần
Việc tìm hiểu về các dịch vụ khác nhau đang được cung 

cấp có thể khó khăn.

Quý vị có thể gọi cho Đường dây Tư vấn Người chăm sóc 

của chúng tôi số 1800 242 636.

Nhân viên giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ lắng nghe 

quý vị và cung cấp cho quý vị thông tin về các dịch vụ 

quý vị có thể sử dụng và những hỗ trợ quý vị có thể 

nhận được. 

“Họ lắng ngHe tôi. Họ sẵn sàng nói 
cHuyện với tôi, trả lời nHững câu Hỏi 
của tôi, cung cấp cHo tôi tHông tin 
và đưa ra lời kHuyên.”

Chúng tôi cũng có thể giúp kết nối quý vị với các dịch 

vụ khác nhau, bao gồm:

• các dịch vụ hỗ trợ

• tư vấn

• các cơ hội tài trợ

• giáo dục và đào tạo người chăm sóc

• các dịch vụ chăm sóc thay thế.

Quý vị có thể gọi cho Đường dây Tư vấn Người chăm sóc 

từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8:30 sáng đến 5:00 chiều.

Quý vị cũng có thể tìm thấy nhiều thông tin hữu ích trên 

trang mạng của chúng tôi: carersvictoria.org.au



Trao đổi với người khác: tư vấn, hỗ 
trợ và lời khuyên

Các nhân viên tư vấn chuyên nghiệp của chúng tôi 

hiểu những khó khăn mà quý vị có thể đối mặt với 

tư cách người chăm sóc. Sự hỗ trợ của họ có thể giúp 

quý vị làm tốt vai trò chăm sóc của mình.

Các nhân viên tư vấn lắng nghe quý vị và tập trung 

vào những gì quan trọng nhất đối với quý vị.

“Việc Tư Vấn giúp Tôi dần lấy lại sự 
Tự Tin, Từng bước mộT. Tôi nhận 
ra rằng Tôi có khả năng giành lại 
quyền kiểm soáT cuộc sống của 
mình.”

Chúng tôi có thể tổ chức tư vấn cho quý vị:
• tại văn phòng của chúng tôi

• qua điện thoại

• qua video

• ở một nơi gần với quý vị.

Chúng tôi có các buổi tư vấn cá nhân, gia đình hoặc 

theo nhóm. Tất cả các buổi tư vấn của chúng tôi đều 

bảo mật. Chương trình tư vấn ngắn hạn của chúng tôi 

có tối đa sáu buổi.

Quý vị có thể có thể được tư vấn bằng ngôn ngữ 

không phải tiếng Anh nếu điều đó dễ dàng hơn cho 

quý vị. Vui lòng cho chúng tôi biết về vấn đề này.

Để tìm hiểu thêm và để thu xếp các buổi tư vấn, hãy 

gọi cho Đường dây Tư vấn Người chăm sóc của chúng 

tôi số 1800 242 636.

Nâng cao kỹ năng của quý vị: thông 
qua các buổi hội thảo và lời khuyên 
thiết thực
Chúng tôi thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo và 
chương trình giáo dục dành cho người chăm sóc.

Các buổi hội thảo và trao đổi thông tin của chúng tôi có 
các lời khuyên và hỗ trợ thiết thực, về những chủ đề:
• chăm sóc người cao tuổi

• các giải pháp tài trợ, bao gồm cả Chương trình Bảo
hiểm Khuyết tật Toàn quốc (NDIS)

• người được chăm sóc và người chăm sóc là người
LGBTIQ (Đồng tính nữ, Đồng tính nam, Lưỡng tính,
Chuyển giới, Song giới và Không xác định giới tính)

• khuyết tật

• sức khỏe tâm thần

• chăm sóc bản thân quý vị.

Quý vị có thể tìm thấy danh sách các buổi hội thảo sắp tới 
của chúng tôi trên trang mạng: carersvictoria.org.au

“Tôi đã học được rấT Nhiều về cách 
chăm sóc cho vợ Tôi và cho bảN ThâN 
Tôi … Tôi cũNg được gặp NhữNg Người 
có hoàN cảNh TươNg Tự và chúNg Tôi 
cùNg Nhau chia sẻ các câu chuyệN.”

Chúng tôi cũng có các khóa học và mô-đun học trực 
tuyến, về các chủ đề như: 

• việc nghỉ ngơi quan trọng như thế nào

• làm thế nào để có được chăm sóc thay thế

• nói chuyện với các chuyên gia, ví dụ như bác sĩ gia đình
và bác sỹ chuyên khoa, như thế nào

Quý vị có thể tìm thấy các mô-đun học trực tuyến 
của chúng tôi trên trang mạng của chúng tôi: 
carersvictoria.org.au/how-we-help/education/
online-learning



Nghỉ ngơi: dịch vụ chăm sóc thay thế

Có những lúc quý vị thật sự cần nghỉ ngơi.

“Đầu tiêN tôi cảm thấy tội lỗi, NhưNg 
sau Đó tôi NhậN ra rằNg tôi chăm sóc 
cho mẹ mìNh tốt hơN sau khi trở về từ 
một thời giaN NgắN ‘dàNh cho chíNh 
mìNh.’

Các dịch vụ chăm sóc thay thế giúp chăm sóc người mà 
quý vị chăm sóc để quý vị có thể nghỉ ngơi. Chăm sóc 
thay thế có thể bao gồm:
• giúp đỡ tại nhà – nhân viên hỗ trợ đến nhà quý vị để

chăm sóc cho người đó

• chăm sóc thay thế tại cơ sở - người đó ở một thời gian
ngắn tại nhà dưỡng lão hoặc nơi ở có nhân viên trợ
giúp

• các hoạt động ban ngày

• chăm sóc thay thế khẩn cấp đối với các bệnh đột ngột,
tai nạn hoặc những rắc rối gia đình.

Chăm sóc thay thế đem lại cho quý vị sự nghỉ ngơi vô 
cùng cần thiết khỏi vai trò chăm sóc. Nó có thể giúp quý 
vị có thời gian để làm những việc khác, dành thời gian 
với gia đình và bạn bè, hoặc chỉ đơn giản là để thư giãn 
và nạp lại năng lượng.

Chúng tôi có thể giúp quý vị liên lạc với dịch vụ chăm 
sóc thay thế tại địa phương của quý vị bằng cách gọi 
cho Đường dây Tư vấn Người chăm sóc của chúng tôi số 
1800 242 636.

Tham gia: trở thành một hội viên

Quý vị có thể giúp chúng tôi xây dựng một tương 
lai tốt đẹp hơn cho những người chăm sóc.

Bằng cách trở thành một hội viên, quý vị có thể 
giúp cải thiện các dịch vụ và sự ghi nhận dành 
cho những người chăm sóc trong cộng đồng của 
chúng ta. Quý vị cũng có thể cập nhật thông tin 
mới nhất về việc chăm sóc tại Victoria.

Hội viên của chúng tôi là những người chăm sóc 
hiện nay, những người chăm sóc trước đây và các 
nhóm hỗ trợ người chăm sóc. Những người và 
tổ chức khác có quan tâm cũng được chào đón 
tham gia.

“Tôi cảm Thấy Tiếng nói của Tôi 
được lắng nghe và Tôi là mộT 
phần của mộT cộng đồng lớn. 
ThậT vui khi biếT rằng Tôi không 
cô đơn.” 

Là một hội viên quý vị sẽ có được:
• Tạp chí Carers News – tất cả các thông tin mới nhất về

người chăm sóc, các mẹo dành cho người chăm sóc và
các câu chuyện ở dạng kỹ thuật số

• Tờ tin hàng tháng ‘Voice’ của Carers Victoria

• giấy mời đến các sự kiện đặc biệt

• những ưu đãi dành cho hội viên.

Quý vị có thể tìm hiểu thêm về tư cách hội viên bằng 

cách gọi số 1800 242 636  hoặc truy cập trang mạng 

của chúng tôi: carersvictoria.org.au



Tham gia cộng đồng: các nhóm hỗ 
trợ người chăm sóc

Nói chuyện với những người khác trong tình huống 

của quý vị có thể rất có ích. Tham gia một nhóm hỗ 

trợ sẽ cho quý vị cơ hội chia sẻ kinh nghiệm và lời 

khuyên thực tế với những người biết những gì quý vị 

đang phải trải qua. 

Nhóm hỗ trợ có thể giúp quý vị về:

• hỗ trợ tinh thần - nói chuyện với những người hiểu

được những áp lực khi làm người chăm sóc có thể

thực sự hữu ích

• thông tin thực tế - các nhóm hỗ trợ chia sẻ thông

tin về các dịch vụ và hỗ trợ địa phương, điều trị và

nghiên cứu y tế, và những mẹo để giúp việc chăm

sóc dễ dàng hơn

• những người bạn mới – việc chăm sóc có thể gây khó

khăn trong việc giữ liên lạc với bạn bè, nhóm hỗ trợ

có thể tạo ra những tình bạn mới và giúp quý vị cảm

thấy bớt cô đơn.

Quý vị có thể gọi Đường dây Tư vấn Người chăm sóc 

của chúng tôi số 1800 242 636 để tìm hiểu thêm.
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Carers Victoria
Level 1, 37 Albert Street
Footscray, Vic 3011
Đường dây Tư vấn Người chăm sóc: 1800 242 636
Email: reception@carersvictoria.org.au
Trang mạng: carersvictoria.org.au
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