
 

Các Dịch vụ Sẵn có (tiếp) 
 5 Cách cho An sinh 
Hãy tìm hiểu xem năm 
hành động đơn giản có thể 
giúp quý vị thế nào để ứng 
phó tốt hơn với sự căng 
thẳng và sống thọ hơn, vui 
vẻ hơn và khỏe mạnh hơn! 

Ai cũng có thể 'thử 5 cách này' 
tại nhà, nơi làm việc hay trong lúc học tập. 

Cách Chăm sóc của Quý vị 
Một chương trình cho người chăm sóc muốn 
theo đuổi các đích quanh việc huấn nghệ, học 
hành, làm thiện nguyện hay đi làm. 

Các Câu hỏi Thường Gặp 
Tôi tiếp cận My Aged Care hay NDIS, tôi còn có 
thể tiếp cận hỗ trợ từ Carers SA được không? 

CÓ! Các dịch vụ của chúng tôi nhằm bổ sung cho 
hỗ trợ hiện có mà người chăm sóc có thể đang 
nhận được. 

Tôi nhận Trợ cấp Người Chăm sóc của 
Centrelink. Tôi có thể tiếp cận các dịch vụ qua 
Carers SA được không? 

CÓ! Những người chăm sóc đang nhận cũng như 
những người chăm sóc không nhận, cả hai loại 
này đều có thể tiếp cận hỗ trợ từ Carers SA. 

Tôi không sống cùng người mà tôi chăm sóc. 
Tôi vẫn có thể nhận được hỗ trợ từ Carers SA 
không? 

CÓ! Người chăm sóc có thể có hoặc có thể 
không sống cùng những/người mà họ chăm sóc 
và vẫn có thể tiếp cận hỗ trợ. 

 
 
 
 
 
 
 

“Tôi cảm ơn về sự hỗ trợ phi thường mà 
quý vị đã cung cấp cho tôi, qua những giai 
đoạn đầy thách thức. Tôi cảm ơn nhân viên 
của quý vị, những người giàu lòng thương 
cảm và cảm thông nhất mà tôi đã được gặp. 

Tất cả những điều này đã làm nên sự khác 
biệt vô cùng lớn trong cuộc đời tôi và chân 
thành mà nói, lòng nhân từ của tổ chức của 
quý vị đã tràn ngập trong tôi."  

Lucy 
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Kết nối người chăm sóc    với các Dịch vụ Hỗ trợ 

Bất kỳ ai, bất kỳ 
lúc nào đều có 
thể trở thành 

người chăm sóc 
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Nếu đang chăm sóc, hỗ trợ cho 
cá nhân và/hoặc phụ giúp gia 
đình hay bạn bè bị 
• Khuyết tật 
• Bệnh tâm thần 
• Mất trí nhớ 
• Bệnh trạng lâu dài 
• Tình trạng đau ốm hiểm nghèo 
• Có vấn đề liên quan đến rượu bia hay ma túy hoặc 
• Ai đó già yếu do tuổi tác 

Thì quý vị là người chăm sóc và 
có thể tiếp cận các dịch vụ hỗ 
trợ mà Carers SA cung cấp 
Tại Carers SA, chúng tôi 
cam kết kết nối với những 
người chăm sóc, như quý vị, 
để cung cấp hỗ trợ và các 
dịch vụ. 

Chúng tôi là tổ chức trên 
toàn tiểu bang với nhân viên 
làm việc trên khắp Nội Đô 

Adelaide và miền quê và vùng xa xôi của Nam Úc. 

Carers SA là tổ chức chính yếu để hỗ trợ người chăm 
sóc ở Nam Úc và cung cấp Carer Gateway của địa 
phương. Chúng tôi là tổ chức trên toàn tiểu bang và 
chính yếu để hỗ trợ người chăm sóc ở Nam Úc. 

Carer Gateway mang đến phương pháp toàn quốc để 
cung cấp dịch vụ, hỗ trợ và lời khuyên đáng tin cậy cho 
những người chăm sóc không được trả công, của Úc. 

Các Dịch vụ Sẵn có 
Hoạch định việc Hỗ trợ Người Chăm sóc 
Hãy nói chuyện với thành viên của nhóm chúng tôi 
về vai trò chăm sóc của quý vị để chúng ta có thể 
cùng nhau xác định các dịch vụ mà có thể là có lợi 
nhất cho quý vị. 

Dịch vụ Hỗ trợ Hướng tới Người Chăm sóc 
Nhu cầu của người chăm sóc thay đổi và mang tính 
cá nhân nên hỗ trợ mà chúng tôi cung cấp cũng vậy. 

Hỗ trợ được cung cấp theo một trong hai cách: 

Hỗ trợ thiết thực duy chỉ một lần mà có thể được sử 
dụng cho các thứ hay các dịch vụ như: 

• mua sắm các tài sản nhỏ như máy vi tính xách tay 
để giúp đỡ người chăm sóc về học hành hoặc trở 
lại lực lượng lao động. 

HOẶC 
• được hướng tới nhiều loại 

dịch vụ hỗ trợ thiết thực 
khác nhau như: 

> tài trợ cho chăm sóc 
tạm thế theo kế hoạch 
(ở nhà hoặc nơi nội trú) 

> dịch vụ lau dọn 
> giúp đỡ về việc đi chợ 
> nấu ăn 
> giúp đỡ về việc đi lại, 

như trả tiền taxi để đi 
đến các cuộc hẹn y 
khoa hay đi chợ. 

Tư vấn                     
Hỗ trợ người chăm sóc về 
sức khỏe tâm thần và an 
sinh của họ. 

Dịch vụ tư vấn của chúng 
tôi luôn sẵn có nếu quý vị 
đang gặp khó khăn với 
chứng lo âu, căng thẳng 

hay trầm cảm do vai trò chăm sóc của mình. Chúng tôi 
cung cấp tới sáu buổi tư vấn. Các buổi này sẵn có trên 
khắp tiểu bang, qua điện thoại hoặc gặp mặt trực tiếp. 

Các Nhóm Cùng Cảnh ngộ 
Kết nối người chăm sóc với những người chăm sóc khác. 

Gặp gỡ với những người chăm sóc khác như quý vị. 
Được tạo điều kiện bởi các thành viên của nhóm chúng 
tôi, nhóm cùng cảnh ngộ cho quý vị cơ hội chia sẻ các 
trải nghiệm, tập trung vào các chủ đề khác nhau nhắm 
đến việc kết nối, hỗ trợ và trao quyền cho người chăm 
sóc trong cuộc sống hàng ngày của họ. 

Hướng dẫn 
Xác định và đạt đến đích cá nhân của người chăm sóc. 

Làm việc một với một với các thành viên của nhóm 
chúng tôi để xác định đích cá nhân quý vị muốn đạt tới, 
để tạo sự thay đổi tích cực trong cuộc sống của quý vị. 

Chăm sóc Tạm thế khi Cấp bách 
Để quý vị được giải phóng khỏi vai trò chăm sóc trong 
suốt một sự kiện khẩn cấp hoặc ngoài kế hoạch.  

Chúng tôi biết các sự việc có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. 
Đó có thể là quý vị trở nên bệnh, bị một sự cố hay mối 
quan hệ giữa quý vị và người quý vị chăm sóc trở nên 
không an toàn. 
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