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Các Câu Hỏi Thường Gặp 

Đạo Luật Công Nhận Người Chăm Sóc, Tiểu Bang Nam Úc là gì?  
Đạo Luật Người Chăm Sóc ở Tiểu Bang Nam Úc (gọi tắt là Đạo Luật) công nhận vai trò quan trọng của những người 
chăm sóc trong việc họ giúp chăm sóc những người bệnh hoạn, già yếu trong cộng đồng.  Chính Quyền Tiểu Bang 
Nam Úc phê chuẩn Đạo Luật trong đó bao gồm Hiến Chương Những Người Chăm Sóc tại Tiểu Bang Nam Úc vào ngày 
01/12/2005. 

Những Người Chăm Sóc là ai?  
Đạo Luật qui định người chăm sóc là người đã liên tục chăm sóc và giúp đỡ một người bị khiếm tật (căn cứ theo Đạo 
Luật Dịch Vụ cho Người Khiếm Tật, năm 1993) hoặc là một người yếu đuối, cần được giúp đỡ để làm các việc thường 
ngày, hoặc là người bị bệnh mãn tính, kể cả bệnh tâm thần (như được định nghĩa bởi Đạo Luật về Y Tế Tâm Thần, 
năm 1993).  

Những ai không được bao gồm trong Đạo Luật?  
Đạo Luật không bao gồm những người được thuê mướn để chăm sóc cho một người nào đó, hay những người chăm 
sóc làm việc như là những người thiện nguyện trong các tổ chức cộng đồng.  Người chăm sóc trẻ bị đặt dưới ảnh 
hưởng của Đạo Luật Bảo Vệ Trẻ Em năm 1993 hay những đạo luật tương tự chỉ được coi là người chăm sóc khi đứa 
trẻ bị khiếm tật hay bị bệnh mãn tính hoặc bị bệnh tâm thần.  

Đạo Luật đòi hỏi Chính Quyền Tiểu Bang Nam Úc phải làm gì?  
Các cơ quan Chính Quyền Tiểu Bang Nam Úc liên hệ đến các dịch vụ và các tổ chức nhận được sự tài trợ của họ cần 
phải chứng tỏ sự thông hiểu về Đạo Luật khi đưa ra các dịch vụ và phải phản ảnh những Nguyên Tắc của Hiến 
Chương Người Chăm sóc trong việc cung cấp dịch vụ.  Đạo Luật đòi hỏi những tổ chức cung cấp dịch vụ chăm sóc 
cần phải tham khảo ý kiến của người chăm sóc hay đại diện của họ khi soạn thảo chương trình hay khi cung cấp dịch 
vụ.  Hàng năm, các cơ quan Chính Quyền Tiểu Bang Nam Úc có bổn phận phải báo cáo những vi phạm về các đòi hỏi 
của Đạo Luật.    

Hiến Chương Người Chăm Sóc là gì?  
Hiến Chương Người Chăm Sóc là một Phụ Lục của Đạo Luật, trong đó đưa ra các Nguyên Tắc hướng dẫn các dịch vụ 
cho người chăm sóc.  

1. Người chăm sóc có quyền quyết định trong các lãnh vực chăm sóc của họ.  
2. Sức khỏe và hạnh phúc của người chăm sóc quan trọng đối với cộng đồng.  
3. Người Chăm Sóc đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì các cơ cấu xã hội.  
4. Các tổ chức cung cấp dịch vụ làm việc phối hợp với người chăm sóc.  
5. Người chăm sóc trong các Cộng Đồng Thổ Dân và những người sống ở vùng hải đảo Torres Strait Islands cần 

được quan tâm đặc biệt.  
6. Tất cả trẻ em và thanh thiếu niên có quyền được vui hưởng đời sống và phát huy hết khả năng của mình.   
7. Các nguồn tài nguyên phải sẵn sàng cung cấp sự giúp đỡ kịp thời, thích đáng và đầy đủ cho người chăm sóc.   

Đạo Luật Công Nhận Người Chăm Sóc giúp đỡ tôi như thế nào?  
Đạo Luật nhằm bảo đảm người chăm sóc có cùng quyền lợi, sự lựa chọn và cơ hội giống như mọi người dân Nam Úc 
khác.  Đạo Luật công nhận sự quan trọng của sức khỏe và hạnh phúc của người chăm sóc và người chăm sóc cần 
được tham khảo ý kiến về những quyết định và những kế hoạch ảnh hưởng đến họ.  
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Những giúp đỡ tài chánh gì mà người chăm sóc như tôi có thể nhận được?  
Là người chăm sóc, bạn có thể đủ điều kiện nhận sự giúp đỡ tài chánh của Centrelink.  Muốn biết thêm chi tiết, xin 
gọi số điện thoại 13 12 02 của Centrelink (đường dây đa ngôn ngữ) hoặc đến văn phòng Centrelink gần nhà các bạn.   

Làm thế nào tôi có thể được nghỉ ngơi?  
Có một số các dịch vụ tịnh dưỡng giúp đỡ các người chăm sóc có thì giờ nghỉ ngơi cho chính bản thân họ.  Loại tịnh 
dưỡng nào thích hợp với bạn tuỳ thuộc vào tình trạng chăm sóc của bạn và những dịch vụ có sẵn trong khu vực bạn 
đang ở.  Muốn biết thêm chi tiết xin gọi điện thoại cho ‘Commonwealth Carelink and Respite Centres’, số  
1800 052 222.  

Tôi có thể xin được giúp đỡ thêm nữa ở đâu?   
Những sự giúp đỡ khác cho người chăm sóc (thí dụ như cố vấn, nhóm hỗ trợ, bênh vực, hay các chương trình cho 
người chăm sóc trẻ tuổi được các cơ quan hỗ trợ người chăm sóc tại địa phương cung cấp.  Muốn biết thêm chi tiết 
hay tìm kiếm các dịch vụ có trong khu vực của bạn, xin gọi điện thoại cho Dịch Vụ Cố Vấn Cho Người Chăm Sóc 
(Carer Advisory Service), ở số 1800 242 636.  Hoặc là bạn có thể tìm các dịch vụ gần nơi bạn đang ở bằng cách tìm 
trên bản đồ ở trang thông tin trên Mạng Thông Tin Toàn Cầu www.sa.gov.au/carers.  

Quyền lợi của người chăm sóc như tôi là gì?  
Đạo Luật về Cơ Hội Bình Đẳng ở Nam Úc, năm 1984 xác định một người bị đối xử không công bằng vì họ có trách 
nhiệm chăm sóc người khác hay bị đặt ra những đòi hỏi, quá khó khăn để thỏa mãn hay vô lý, là phạm luật.  Muốn 
biết thêm chi tiết xin liên lạc với Ủy Ban Cơ Hội Bình Đẳng Nam Úc ở số 8207 1977 hoặc 1800 188 163 hay đến trang 
thông tin trên Mạng Thông Tin Toàn Cầu:  www.eoc.sa.gov.au.  

Làm thế nào để tôi có thể chứng minh mình là người chăm sóc?  Tôi có nên đăng ký ở đâu không?  
Không có sự đánh giá đồng nhất để nói rằng bạn đủ điều kiện cho tất cả các dịch vụ, hỗ trợ hay các tiền trợ cấp.  
Một vài cơ quan, thí dụ như Centrelink, có thể thực hiện các cuộc giám định chính thức, các cơ quan khác có thể 
không có.  

Nếu tôi không hài lòng về một dịch vụ nào đó thì tôi phải làm sao?   
Bạn có thể trực tiếp nêu quan tâm của mình với cơ quan cung cấp dịch vụ đó.  Nếu bạn thấy kết quả vẫn không thỏa 
đáng, bạn có thể liên lạc với các cơ quan bênh vực các quyền lợi liên quan đến dịch vụ đó:  

• Dịch Vụ Bênh Vực Quyền Lợi của Người Cao Niên (The Aged Rights Advocacy Service) giúp đỡ các thân chủ của 
dịch vụ chăm sóc người cao niên và các người chăm sóc cho họ các dịch vụ liên hệ với vấn đề này, xin gọi điện 
thoại số 8232 5377 hoặc 1800 700 600.  

• Dịch Vụ khiếu Nại và Bênh Vực Người Khuyết Tật Nam Úc (The Disability Advocacy and Complaints Service of SA) 
cung cấp các tin tức liên quan đến các dịch vụ cho người khuyết tật, xin gọi số 8297 3500 hoặc 1800 088 325.  

• Phòng Bênh Vực Công Chúng (The Office of the Public Advocate) bảo vệ quyền lợi của những người có khả năng 
về trí tuệ kém và những chăm sóc cho họ, xin gọi số 8342 8200 hoặc 1800 066 969.  

• Trung Tâm Bảo Vệ Phúc Lợi (The Welfare Rights Centre) giúp đỡ về tin tức và các vấn đề liên quan đến 
Centrelink, xin gọi số 8223 1338 hoặc 1800 246 287.  

Nếu, sau khi tất cả các bước cần thiết đều đã làm qua và bạn vẫn cảm thấy chưa hài lòng về kết quả khiếu nại, bạn 
có thể liên lạc với Văn Phòng Ủy Viên phụ trách về việc Khiếu Nại các Dịch vụ Y Tế và Cộng Đồng (The Office of the 
Health and Community Services Complaints Commissioner), số điện thoại (08) 8226 8666 hoặc 1800 232 007.    

Tôi có thể tìm thêm các chi tiết về Đạo Luật, Hiến Chương Người Chăm Sóc và Chính Sách về Người 
Chăm Sóc ở Nam Úc ở đâu?  
Muốn biết thêm chi tiết xin đến trang thông tin trên Mạng Thông Tin Toàn Cầu www.sa.gov.au/carers.  

Tôi có thể xin được giúp đỡ bằng một ngôn ngữ khác với tiếng Anh ở đâu?  
Dịch Vụ Thông ngôn và Phiên Dịch (Translating and Interpreting Service - TIS), số điện thoại 13 14 50 có thể giúp 
bạn.  Cơ quan hay cá nhân gọi cho TIS chịu trách nhiệm trả tiền cho dịch vụ mình sử dụng.  

 


