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City of Greater Dandenong Services for Older
People and People with a Disability

Dịch vụ dành cho Người Cao Niên và Người
Khuyết Tật của Thành Phố Greater Dandenong

The City of Greater Dandenong provides the following services to
support and assist older people, people with a disability and their carers
living in the community.

Thành Phố Greater Dandenong cung cấp những dịch vụ dưới đây để
hổ trợ và giúp đỡ cho người cao niên, người bị khuyết tật và những
người chăm sóc cho họ sinh sống trong cộng đồng.

Community Care
Community Care is a support service to help older residents
and residents with a disability to remain active and supported in their
home. This is done through home care, personal care, respite services
and home maintenance. Council will assess the needs of each person
and create a care package that suits them and their family.

Chăm Sóc Cộng Đồng
Chăm Sóc Cộng Đồng là một dịch vụ trợ giúp để giúp đỡ cho các cư
dân cao niên và những cư dân bị khuyết tật có thể sống năng động
và được trợ giúp tại nhà của họ. Việc này được thực hiện qua
chương trình chăm sóc tại nhà, chăm sóc cá nhân, dịch vụ chăm sóc
thay thế và bảo trì nhà cửa. Hội Đồng Thành Phố sẽ đánh giá nhu
cầu của mỗi người và lập ra một chương trình chăm sóc phù hợp với
người này và gia đình họ.

Planned Activity Groups
The Planned Activity Groups program provides older people and
disabled people with structured activities to help them maintain their
physical and emotional health, so they are able to live at home and stay
connected to their community. The program caters for people from
diverse backgrounds.

Nhóm Sinh Hoạt Định Sẵn
Nhóm Sinh Hoạt Định Sẵn mang đến cho những người cao niên và
người khuyết tật các sinh hoạt đã được soạn sẵn giúp cho họ duy trì
được sự khoẻ mạnh về thể chất và tinh thần để có thể sống được ở
nhà và vẫn sống gắn bó với cộng đồng của họ. Chương trình này
dành cho những người thuộc đủ mọi nền văn hóa khác nhau.

Food Services (Meals on Wheels)
Council’s Food Services provides a range of quality meals to the home
when it becomes difficult for people to cook for themselves. The service
can cater for cultural needs.

Dịch Vụ Ẩm Thực (Đưa Bữa Ăn Đến Tận Nhà)
Dịch Vụ Ẩm Thực của Hội Đồng Thành Phố cung cấp nhiều bữa ăn
ngon đến tận nhà cho những người gặp trở ngại trong việc nấu
nướng các bữa ăn cho chính họ. Dịch vụ này có thể cung cấp các
bữa ăn phù hợp với nhu cầu văn hóa.

Community transport service
Council's Community Transport Service provides transport to the frail,
elderly, and people with poor mobility in the Greater Dandenong
community. An assessment may be required to access this service.

Dịch Vụ Chuyên Chở Cộng Đồng
Dịch Vụ Chuyên Chở Cộng Đồng của Hội Đồng Thành Phố đảm
nhiệm việc đưa đón những người già yếu và người khó đi lại trong
cộng đồng Greater Dandenong. Người muốn được hưởng dịch vụ
này phải qua một cuộc thẩm định.
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Disabled parking permits
A disabled parking permit allows you to park in special parking bays
around the City of Greater Dandenong. If you or a family member has a
permanent or temporary disability that restricts mobility, you may be
eligible for a disabled parking permit. For more information please call
8571 1000.

Nhãn Dán Cho Phép Người Khuyết Tật Đậu Xe
Với giấy phép đậu xe cho người khuyết tật này, quý vị có thể đậu xe
trong các bãi đặc biệt trong toàn thành phố Greater Dandenong. Nếu
quý vị hay người trong gia đình quý vị bị khuyết tật vĩnh vễn hay tạm
thời khiến việc di chuyển khó khăn, quý vị được quyền xin giấy phép
đậu xe cho người khuyết tật. Muốn biết thêm thông tin xin gọi số
8571 1000.

If you have any questions, or would like to access one of these
services, contact Community Care on 8571 5503. If you need to
speak to someone in your own language contact TIS on 13 14 50
and ask them to connect you to 8571 5502.

Nếu có điều gì thắc mắc hay quý vị muốn sử dụng một trong
những dịch vụ này xin liên lạc Chương Trình Chăm Sóc Cộng
Đồng qua số 8571 5503. Nếu quý vị cần nói chuyện với một
nhân viên bằng ngôn ngữ của mình xin gọi TIS qua số 13 14 50
và nhờ họ gọi số 8571 5502.

