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        Những Dịch Vụ Bất Định Kỳ 
 

Văn Phòng Phúc Lợi Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu/Nam Úc (CAaSSA) 
(CĐNVTDUC/NU) là một cơ quan bất vụ lợi, cung cấp những dịch vụ xã hội và phúc 
lợi cho quý đồng hương (và một số các cộng đồng sắc tộc bạn). 
Hiện Văn Phòng đang có một số các dịch vụ thất thường (casual service) hoàn toàn 
miễn phí cho quý đồng hương như sau:   

Dịch vụ thất thường này dành cho những ai? 
Dịch vụ này nhằm hỗ trợ cho tất cả quý đồng hương gặp khó khăn về ngôn ngữ 
và cần giúp đỡ khi liên lạc với các cơ quan Úc - mà nơi đó lại không có sẵn thông 
dịch viên người Việt. 

Văn Phòng có thể cung cấp những dịch vụ nào? 
• Đọc và giúp hiểu những thư từ hay thông tin căn bản từ các cơ quan chánh 

phủ hay công ty như điện, nước, gas. 
• Liên lạc với các cơ quan dịch vụ chính mạch. Ví dụ như liên lạc bác sĩ chuyên 

môn, chính phủ địa phương, Housing SA v.v. để lấy hẹn. 
• Liên lạc để bênh vực quyền lợi của quý đồng hương và yêu cầu các dịch vụ. 
• Liên lạc lấy thông tin từ các dịch vụ chính mạch 
• Hỗ trợ điền đơn, chứng từ, vv. 

Văn Phòng không thể cung cấp những dịch vụ nào? 
• Các vấn đề và dịch vụ liên quan đến Centrelink. Centrelink có thông dịch viên 

riêng của họ và quý vị có thể liên lạc qua số 13 12 02 
• Các vấn đề và dịch vụ liên quan đến Sở Di Trú. Sở Di Trú sử dụng thông dịch 

viên riêng của họ và quý vị có thể liên lạc số 13 14 50. 

Khi có vấn đề liên quan đến luật pháp thì sao? 
Quý vị có thể liên lạc Văn Phòng làm hẹn gặp Luật sư Sơn Nguyễn để được tư vấn 
riêng vào mỗi thứ Tư hàng tuần. 

Dịch vụ Khai Thuế cho người lợi tức thấp 
Đây là dịch vụ hợp tác giữa Văn Phòng Cộng Đồng và Sở Thuế Vụ, làm việc từ tháng 
Bảy đến tháng Mười hàng năm (hoặc khi nào Sở Thuế có thể gởi người xuống giúp).  

Muốn sử dụng các dịch vụ trên, xin quý vị liên lạc trước để làm hẹn qua: 
• Điện thoại (08) 8447 8821, hoặc điện thư admin@caassa.org.au    

 

         Sinh Hoạt Cộng Đồng Sắp Tới 
 
 
Nếu các điều kiện về Covid-19 cho phép, thì sắp tới đây Cộng Đồng 
sẽ có những sinh hoạt sau:  

• Phiên họp khoáng đại   vào ngày Chủ Nhật, 03.04.22  
• Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương   vào ngày Chủ Nhật, 10.04.22  
• Lễ Tưởng Niệm “Tháng Tư Đen” vào ngày thứ Bảy, 30.04.22  

 

Sự hiện diện, góp mặt của quý đồng hương ở những sinh hoạt Cộng Đồng là niềm 
khích lệ lớn lao nhất với tất cả các anh chị em thiện nguyện viên. 
Kính mời quý đồng hương dành thì giờ đến tham dự 
HĐQT / CĐNVTDUC-NU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


