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Kính chào Quý vị đến với ViWA 

 ViWa là một tổ chức cộng đồng phi lợi nhuận  

nhằm thúc đẩy các cơ hội sống khỏe mạnh, khuyến 

khích sống tự chủ trong cộng đồng.  

Chúng tôi hỗ trợ Quý vị sống cuộc sống thông qua 

hy vọng, cảm hứng  và cả thách thức. 

Đó là tiếng nói, là lựa chọn của Quý vị. Chúng tôi ở 

đây để hợp tác với Quý vị nắm bắt các cơ hội này. 

Trong số này: 

 Cập nhật COVID-19  

 VIWA và Chương trình hỗ trợ tại gia - Commonwealth Home Support Program 

CHSP 

 Gói Hỗ trợ chăm sóc tại gia—Home Care Package HCP 

 Chương trình hỗ trợ người khuyết tật Liên bang NDIS 

 Một số hình ảnh về hoạt động của ViWa 

 Bệnh cúm  

  Tháng Chín 2020 
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Chương trình hỗ trợ tại gia 

của chính phủ liên bang 

(CHSP) là sáng kiến của 

chính phủ trợ cấp cho các vị 

cao niên tại nhà hoặc các 

trung tâm , những người cần 

trợ giúp ở mức độ thấp sống 

tự lập tại nhà của họ. 

Mục đích của chương trình 

CHSP là giúp các quý vị cao 

niên sống tự lập khi họ có 

thể - hướng tới làm việc 

cùng quý vị chứ không phải 

làm thay cho quý vị. Điều 

này có nghĩa, cùng quý vị 

phát huy điểm mạnh và khả 

năng, mục tiêu của quý vị  

nhằm giúp quý vị  duy trì 

cuộc sống an toàn và tự lập 

tại nhà.   

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ TẠI GIA CỦA CHÍNH PHỦ LIÊN BANG  

DÀNH CHO CAO NIÊN  (CHSP) 

ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG CHSP 

Quý vị sẽ được trợ cấp theo chương trình  CHSP nếu quý vị:  

Gặp khó khăn cho các hoạt động thường nhật khi không có giúp đỡ, và  

Cần sự trợ giúp để có cuộc sống tự lập tại cộng đồng 

Và nếu quý vị:  

Có tuổi từ 65 trở lên hoặc 

Có tuổ từ 50 trở lên và có thu nhập thấp, người vô gia cư hoặc có nguy cơ trở thành người vô gia cư. 

Nếu quý vị bị thương hay nhập viện thì quý vị có thể đươc nhận thêm một số dịch vụ bổ sung trong thời gian ngắn để 

giúp quý vị có thể sớm trở về nhà.  

VIỆC THẨM ĐỊNH  để được trợ cấp từ CHSP 

Để biết qu1y vị có cần thẩm định xem quý vị có thuộc diện hưởng trợ cấp giúp đỡ tại nhà từ chương trình CHSP hay 

không, hãy gọi điện thoại số 1800 200 422. Nhân viên của Dịch vụ chăm sóc cao niên—My Aged Care sẽ phỏng vấn 

hỏi quý vị về nhu cầu và những khó khăn hiện tại để họ có thể giới thiệu quý vị tới những dịch vụ thích hợp. Quý vị sẽ 

phải thực hiện việc thẩm định nhu cầu trợ giúp tại nhà với Tổ thẩm định khu vực (RAS) trước khi được duyệt trợ cấp 

giúp đỡ. 

To find out if you need an assessment and if you are eligible for help at home services, you should call My Aged Care 

on 1800 200 422. The My Aged Care staff will ask you questions about your current needs and circumstances so they 

CÁC DỊCH VỤ TRONG CHƯƠNG TRÌNH VIWA cung cấp: 

Hỗ trợ tại nhà và cộng đồng 

Dịch vụ bữa ăn và thực phẩm 

Dịch vụ về sức khỏe 

Dịch vụ nghỉ tạm thời 

Dịch vụ chăm sóc và vấn đề nhà ở 

VIWA đã được chính phủ cho phép cung ứng các dịch vụ 

CHSP. Để biết them chi tiết, xin liên hệ ViWa theo số phone 

83594111, website: https://www.viwa.org.au/  hoặc trực tiếp tới Văn 

phòng ViWa tại 8B Goodale Parade, MAWSON LAKES SA 5095 

Nguồn: https://www.myagedcare.gov.au/help-home/commonwealth-home-support-programme/accessing-

commonwealth-home-support-programme  

https://www.viwa.org.au/
https://www.myagedcare.gov.au/help-home/commonwealth-home-support-programme/accessing-commonwealth-home-support-programme
https://www.myagedcare.gov.au/help-home/commonwealth-home-support-programme/accessing-commonwealth-home-support-programme


GÓI HỖ TRỢ CHĂM SÓC TẠI GIA HCP) HCP tài trợ cho các lọại dịch vụ được  chính phủ 

cấp vốn để giúp quý vị sống tại nhà lâu hơn cũng 

như việc lựa chọn linh hoạt sự trợ giúp chăm sóc 

được cung cấp như thế nào. Các dịch vụ có thể 

bao gổm chăm sóc cá nhân hay trợ giúp việc 

nhà, dịch vụ thực phẩm, chăm sóc y tá, theo dõi 

nhắc nhở việc dùng thuốc, chuyên chở , bảo trì 

nhà cửa và các thiết bị di động. 

Gói hỗ trợ chăm sóc tại nhà được chia làm bốn 

bậc từ gói hỗ trợ chăm sóc cơ bản đến gói hỗ trợ 

cao. Các dịch vụ được căn cứ theo các nhu cầu 

của quý vị, cho phép quý vị quyết định về loại 

dịch vụ quý vị muốn nhận, cách thức nhận dịch 

vụ và ai là người cung cấp dịch vụ. 

ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG  

Để được hưởng HCP quý vị phải được  
thẩm định bởi Nhóm  thẩm định chương 

trình chăm sóc cao niên (ACAT). Nhóm này 
sẽ giúp các vị cao niên, những người chăm 
sóc xác định loại hình chăm sóc nào  đáp 

ứng tốt nhất nhu cầu cùa các vị cao niên  
khi họ không còn khả năng tự làm 

ACAT sẽ gửi thư thông báo loại dịch vụ 
được trợ cấp nào quý vị được phép sử 

dụng . ACAT có thể giúp quý vị liên lạc với 
các tổ chức gần nơi quý vị sinh sống cung 

cấp các loại dịch vụ này. 

Các dịch vụ:  

Chuyên chở, đưa đi chợ, tới các buổi hẹn 

Hỗ trợ về mặt giao tiếp xã hội như đi mua sắm, ngân hàng hoặc chỉ đơn giản lập nhóm trò chuyện 

Hỗ trợ việc nhà như vệ sinh nhà, giặt ủi quần áo 

Chăm sóc cá nhân 

Sử chữa nhỏ  nhà, xe hơi, vườn 

Lắp đặt một số thiết bị an ninh, lối đi an toàn 

Chăm sóc y tá 

Cung cấp món ăn, thực phẩm 

Nguồn: https://www.agedcareguide.com.au/home-care-packages  

VIWA đã được chính phủ cho phép cung ứng các dịch vụ 

CHSP. Để biết them chi tiết, xin liên hệ ViWa theo số phone 

2594111, website: https://www.viwa.org.au/  hoặc trực tiếp tới Văn 

phòng ViWa tại 8B Goodale Parade, MAWSON LAKES SA 5095 

https://www.agedcareguide.com.au/home-care-packages
https://www.viwa.org.au/


Điều kiện hưởng NDIS 

Nếu quý vị: 

- Ở độ tuổi từ 7– 65 và 

sống tại nước Úc, là công 

dân Úc, HAY thường trú 

nhân, HAY đang có Thị 

thực Loại Bảo vệ Đặc 

biệt  và 

thường cần sự giúp đỡ của 

người khác hay sử dụng 

các thiết bị đặc biệt để 

hoàn tất các công việc 

hằng ngày vì tình trạng 

khuyết tật vĩnh viễn và 

đáng kể HAY 

cần một số trợ giúp ngay 

bây giờ để giảm thiểu 

những nhu cầu trợ giúp 

của quý vị trong tương 

lai 

Quý vị có thể đủ điều kiện 

làm đơn thụ hưởng NDIS 

NDIS— Chương trình Bảo hiểm Người khuyết tật Toàn quốc  

Chương trình Bảo hiểm Người khuyết tật Toàn quốc (National Disability Insur-

ance Scheme (NDIS)) là Chương trình toàn quốc đầu tiên dành cho người 

khuyết tật của nước Úc. Chương trình này chuyển từ hệ thống trước đây cung 

cấp nguyên khối tài ttrợ cho các cơ quan và tổ chức cộng đồng, sang tài trợ trực 

tiếp cho các cá nhân.   

N (National) – Toàn quốc Chương trình NDIS được áp dụng dần dần trên toàn 

khắp các tiểu bang và lãnh thổ.  

D (Disability) – Khuyết tật NDIS cung cấp các trợ giúp cho những người đủ điều 

kiện bị khuyết tật về trí tuệ, thân thể, giác quan, nhận thức và tâm lý xã hội. 

Những trợ giúp can thiệp sớm cũng có thể được cung cấp cho những người 

khuyết tật đủ điều kiện hay trẻ em bị chậm phát triển.  

I (Insurance) – Bảo hiểm NDIS giúp tất cả mọi người dân Úc an tâm khi biết 

rằng nếu họ, con cái họ hay người thân yêu sinh ra đời bị hay sau đó bị 

khuyết tật vĩnh viễn và đáng kể, họ sẽ nhận được các trợ giúp họ cần.  

S (Scheme) – Chương trình NDIS không phải là một hệ thống phúc lợi. NDIS 

được thiết kế để giúp cho người ta nhận được những trợ giúp họ cần để 

phát triển các kỹ năng và sự độc lập của họ theo thời gian 

Nguồn : https://www.ndis.gov.au/understanding/what-ndis  

https://www.google.com/search?

rlz=1C1GCEU_enAU844AU844&q=Images+of+NDIS&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjmwvP64L_iAh

 

Nếu hội đủ các điều kiện trên và muố trở tham gia chương trình NDIS, hãy gọi   1800 800 110  

Vào trang web  sau để có thêm các thông tin hữu ích 

Providing evidence of your disability 

https://www.ndis.gov.au/understanding/what-ndis
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_enAU844AU844&q=Images+of+NDIS&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjmwvP64L_iAhWY7XMBHQgoAqsQsAR6BAgJEAE&biw=1920&bih=920#imgrc=y4g0ragHtr_gnM:
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_enAU844AU844&q=Images+of+NDIS&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjmwvP64L_iAhWY7XMBHQgoAqsQsAR6BAgJEAE&biw=1920&bih=920#imgrc=y4g0ragHtr_gnM:
https://www.ndis.gov.au/applying-access-ndis/how-apply/information-support-your-request/providing-evidence-your-disability
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CÁC HOẠT ĐỘNG NHÓM CAO NIÊN 

LỄ TƯỞNG NIỆM HAI BÀ TRƯNG t 
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Mừng Tết Nguyên đán cổ truyền 
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Làm nến mừng Ngày của Mẹ 
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Huấn luyện sơ cứu 
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Huấn luyện làm việc tại nhà 

Lớp học Anh ngữ 

Huấn luyện hô hấp nhân tạo 



TÌM HIỂU BỆNH CÚM—TIÊM  VẮC-XIN PHÒNG CÚM 

Cúm Influenza là một bện lây nhiễm cao, có thể ngừa bang tiêm vắc-xin và trị theo các triệu chứng. Bện này lây 

theo dịch tiết của người nhiễm bệnh. Các triệu chứng bao gồm sổ mũi, đau họng. Bệnh có thể lây mọi người 

nhưng đặc biệt nghiêm trọng đối với trẻ em và người già. 

TRIỆU CHỨNG 

Sổ mũi hoặc hắt hơi 

Ho, đau họng 

Sốt nong lạnh 

Đau đầu 

Mỏi toàn thân 

Ói, tiêu chảy (hay gặp ở trẻ em 

Cúm  rất nguy hiểm vì có thể gây ra:  

Viêm phế quản 

Trướng bụng 

Viêm phổi 

Các bệnh về tai 

Tổn hại tim và các cơ quan nội tang khác 

Viêm não và tổn hại não 

Tử vong 

PHƯƠNG THỨC LÂY TRUYỀN 

Khi người bệnh ho, hắt hơi mà người 

lành hít vô 

Tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết khi bệnh 

nhân nhiễm bệnh iho hay hắt hơi 

Khi quý vị chạm phải đò vật có vi rút 

cúm sau đó  chạm tay vô miệng, 

mắt hay mũi cúa quý vị. 

VẮC-XIN NGỪA CÚM 

Chích ngừ là biện pháp tốt nhất để chống lại bệnh 

cúm. 

Chích ngừa sẽ bảo vệ quý vị không bị lây nhiễm  

và tránh được các bệnh nguy hiểm.  Các loại virus 

gây cúm lien tục thay đổi nên quý vị phải chích 

ngừa hang năm đế đảm bảo cô thể quý vị được 

bảo vệ. 

Tất cả mọi người từ sáu tháng tưởi trở lên đều 

được khuyến cáo chích vắc-xin ngừa cúm để 

không bị mắc bệnh cúm..  

Tất cả trẻ em tử sáu tháng tới chin tuổi lần đầu được chích 

vắc-xin phải được chích hai liều cách nhau một tháng để tăng 

khả năng mien dịch.  

Các phản ứng phụ có thể gặp khi tiêm vắc-xin 

Cũng như các loại thuốc khác, vắc-xin cúm có thể gây ra các 

phản ứng ohu5 nhỏ trong thời gian ngắn như:  

Đau, tấy đỏ, sưng tại nốt chích 

Buồn ngủ, mỏi mệt, khó chịu 

Mỏi cơ 

Sốt nhẹ 37-38 độ C. 

Các phản ứng phụ có thể ngừa bang cách: uống nhiều nước, 

nghỉ ngơi, dung paracetamol theo chỉ định trên bao bì, không 

mặc nhiều quần áo khi cảm thấy nong. 

Nguồn: https://www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/public+content/sa+health+internet/health+topics/

https://www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/public+content/sa+health+internet/health+topics/health+conditions+prevention+and+treatment/immunisation/vaccines/flu+vaccine

