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Dịch Vụ Chăm Sóc Cao Niên 
 
Văn Phòng Phúc Lợi Cộng Đồng hiện có những chương trình dành riêng cho quý cô 
bác cao niên từ 65 tuổi trở lên và đang sinh sống tại Nam Úc. Những chương trình 
này hoặc là hoàn toàn miễn phí hoặc quý cô bác cùng đóng góp chi phí tượng trưng. 

Tại Cộng Đồng 

 Chăm sóc tại Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng mỗi thứ Hai (Central Based 
Respite) 

 Sinh hoạt nhóm Cao Niên mỗi thứ Ba và thứ Năm (Social Support Group) 

Tại nhà 

 Chăm sóc cá nhân (như giúp tắm rửa, vệ sinh cá nhân …) 
 Giúp dọn dẹp nhà cửa  
 Giúp nấu ăn/chuẩn bị bữa ăn/đút ăn 
 Cung cấp thức ăn nóng tại nhà mỗi thứ Ba và thứ Năm hàng tuần (nhất là 

những trường hợp đặc biệt, đơn chiếc) 
 Đưa đón đi chợ, bác sĩ, bệnh viện, thăm viếng thân nhân, bạn bè hay tham gia 

sinh hoạt hội đoàn 
 Và một số những dịch vụ khác … 

Nếu quý cô bác đang được hưởng Gói Chăm Sóc Tại Nhà (Home Care Package, Level 
1-4), thì Văn Phòng sẽ có thể kết hợp để cùng cung cấp những dịch vụ trên. 

Làm thế nào để ghi danh và nhận dịch vụ chăm sóc cao niên? 

Xin hãy gọi hỏi thăm với nhân viên Chương Trình Chăm Sóc Cao Niên Cộng Đồng - 
cô Hương Nguyễn hoặc cô Nhung Huỳnh qua số (08) 8447 8821 hay tại Văn Phòng 
62 Athol Street Athol Park SA 5012. 

Chúng tôi sẽ giúp đỡ quý vị liên lạc chương trình My Aged Care để được thẩm định 
sức khoẻ và nhu cầu dịch vụ. 

Để biết thêm thông tin, quý vị có thể lên trang mạng hoặc Facebook của Văn 
Phòng: 

https://www.caassa.org.au/aged-care 

https://www.facebook.com/CAaSSA.AUS  

 

Bầu Cử Tiểu Bang Nam Úc 
Thứ Bảy, 19.03.22 
Kính thưa quý đồng hương, 
Một trong những nguyên nhân chánh yếu nhất khiến cho chúng ta đã phải đau đớn lìa xa nơi 
chôn nhau cắt rốn ra đi là vì chúng ta mất quyền được bầu chọn người điều hành quốc gia. 
Gần như tất cả những thảm cảnh đất nước ngày hôm nay - từ chuyện mất nhà mất đất của 
dân oan, cho đến mất biển, đảo, chủ quyền của dân tộc - đều có nguồn gốc xâu xa từ hai sự 
kiện cận đại. Việt Minh cướp chánh quyền năm 1945, và Cộng sản Bắc Việt cưỡng chiếm 
miền Nam năm 1975. Nhà nước hiện nay có được là do cướp, chứ không hề do người dân 
chọn ra. 
Không ai trong chúng ta có được cỗ máy thời gian đi ngược về quá khứ hầu quan tâm hơn, 
tích cực hơn, dấn thân hơn vào chuyện đất nước. Nhưng vì đang định cư ở quê hương thứ 
hai, Úc Đại Lợi, này mà chúng ta có được cơ hội thứ nhì, để làm tốt hơn mấy chục năm trước. 
Thứ Bảy 19 tháng 3 tới đây là ngày bầu cử của tiểu bang Nam Úc. Đây là dịp để chúng ta, 
những người công dân Úc đang sinh sống tại tiểu bang này, có cơ hội bỏ phiếu chọn lựa 
những xứng đáng ra điều hành tiểu bang. 
Tuy nhiên, khi đi bầu, chúng ta chỉ mới làm chuyện tối thiểu của người công dân mà thôi. 
Việc bầu cử ở Úc bắt buộc, cho nên bao năm qua chúng ta đi bầu đều đặn. Thế mà, tháng 
10, năm 2015 cảng Darwin bị chánh phủ Northern Territoty cho Trung Cộng thuê 99 năm. 
Tháng 10, năm 2018, tiểu bang Victoria ký tham gia vào kế hoạch “Một Vành Đai, Một Con 
Đường” cũng của Trung Cộng. Những chuyện này xảy ra phần lớn do sự thờ ơ của người dân 
- trong đó có chúng ta - về những hoạt động của chánh phủ. 
Cho nên, trách nhiệm của người công dân ở xứ sở dân chủ là cần tìm hiểu thêm về đường 
lối, chánh sách cũng như tư cách, tác phong của những người ứng cử trước khi chúng ta 
quyết định bỏ phiếu tín nhiệm ai - chứ không thể chỉ bầu cho xong chuyện, khỏi bị phạt. 
Để tạo cơ hội cho quý đồng hương biết thêm về hai chánh đảng, Tự Do và Lao Động, trong 
kỳ bầu cử tới đây, Cộng Đồng đã mời đại diện của hai đảng đến gặp và trình bày chính sách 
Đa Văn Hóa của họ với chúng ta như sau: 

• Thủ lãnh đảng Đối lập, ông Peter Malinauskas cùng bà Zoe Bettison và ông Joe 
Szakacs sẽ đến nói chuyện vào lúc 1 pm, Chủ Nhật, 06.03.2022. 

• Bà Jing Lee, Phụ tá Thủ Hiến, sẽ đến nói chuyện vào lúc 11 am, Chủ Nhật, 
13.03.2022   

Kính mời quý đồng hương dành thì giờ đến tham dự tìm hiểu đảng nào sẽ mang quyền lợi 
thích đáng đến cho cá nhân, gia đình mình. Kế đến đến cho cộng đồng người Việt tự do tại 
Nam Úc. Và sau cùng, ai cầm quyền sẽ mang lợi ích lâu dài đến cho quê hương Việt Nam 
chúng ta.  

Để từ đây, chúng ta quyết định sẽ dành lá phiếu của mình cho những ai xứng đáng nhất. 
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