
Tờ thông tin này gồm có:
• Chăm sóc tạm thế là gì?
• Chăm sóc tạm thế dành cho ai?
• Có bao nhiêu loại chăm sóc tạm thế ?
• Lệ phí của việc chăm sóc tạm thế?
• Ai có thể giúp đỡ sắp xếp việc chăm 

sóc tạm thế?
• Tìm thêm thông tin ở đâu?

Chăm sóc tạm thế là gì?
Chăm sóc tạm thế là việc chăm sóc ngắn hạn. Chăm 
sóc tạm thế giúp cho người đang chăm sóc có thời 
gian nghỉ ngơi trong một thời gian ngắn. Như vậy, 
người chăm sóc có thời gian lo cho bản thân mình, 
đi nghỉ mát, có cơ hội gặp gỡ người khác và tham 
gia những sinh hoạt xã hội.

Chăm sóc tạm thế có thể được cung cấp tại nhà 
hoặc những trung tâm chăm sóc cộng đồng. Chăm 
sóc tạm thế có thể được sắp xếp trong vài giờ, một 
ngày, qua đêm hay lâu hơn. Chăm sóc tạm thế có 
thể sắp xếp thường xuyên hằng tuần, hay chỉ một 
lần trong năm. Đôi khi chăm sóc tạm thế cũng được 
xử dụng trong những trường hợp khẩn cấp.

Chăm sóc tạm thế là một dịch vụ quan trọng, bởi vì:
• Cung cấp thêm sự hỗ trợ cho người chăm sóc để 

họ có khả năng tiếp tục việc chăm sóc cho người 
thân trong gia đình.

• Giúp người chăm sóc giảm bớt sự căng thẳng và 
kiệt sức 

• Tăng cường sức khỏe cho người chăm sóc.
• Giúp người chăm sóc có thêm nhiều kinh nghiệm 

và những sinh hoạt hữu ích.

Chăm sóc tạm thế dành cho ai?
Chăm sóc tạm thế là dịch vụ được cung cấp cho 
người chăm sóc cũng như người được chăm sóc.

Một người chăm sóc là người đang chăm sóc cho 
người thân trong gia đình hay một người bạn, trong 
cộng đồng hoặc tại nhà  Người chăm sóc có thể làm 
vài giờ mỗi tuần, hay cả ngày trong tuần. Trong hầu 
hết các trường hợp, người được chăm sóc luôn luôn 
cần có người chăm sóc bên cạnh để giúp đỡ.

Các dịch vụ chăm sóc tạm thế giúp cho người đang 
chăm sóc một người:
• Trên 65 tuổi và già yếu

• Người khuyết tật

• Người mắc bệnh lú lẫn

• Bị chứng bệnh tâm thần, mãn tính hay chứng 
bệnh ở giai đoạn cuối

Chăm sóc tạm thế cũng dành cho người già đang 
sống một mình và không thể tự mình chăm sóc 
nhưng cần được nghỉ ngơi. Thí dụ, vừa hồi phục sau 
một cơn bệnh.

Có bao nhiều loại chăm sóc  
tạm thế?
Có nhiều hình thức trong việc chăm sóc tạm thế, 
chọn lựa một hay nhiều hình thức có thể giúp đỡ cho 
cả người chăm sóc cũng như người được chăm sóc. 
Một vài loại chăm sóc tạm thế thông thường gồm có

Chăm sóc tạm thế tại gia.
Một nhân viên chăm sóc tạm thế do hội đồng thành 
phố cung cấp sẽ đến chăm sóc tạm thế tại nhà để 
giúp cho người chăm sóc được nghỉ ngơi trong thời 
gian ngắn.

Chăm sóc tạm thế tại gia bao gồm:
• Chăm sóc cho từng mỗi người
• Chăm sóc cá nhân và dọn dẹp nhà cửa theo nhu 

cầu
• Tùy theo sở thích cá nhân để tổ chức các buổi du 

ngoạn như tại công viên địa phương hay đi xem 
phim
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Hội đồng thành phố địa phương sẽ thẩm định để xác 
định những nhu cầu chăm sóc và quyền ưu tiên xử 
dụng dịch vụ

Chăm sóc tạm thế trong cộng đồng

Chăm sóc tạm thế trong cộng đồng được thực hiện 
bên ngoài nhà ở. Người chăm sóc được nghỉ ngơi 
trong khi người được chăm sóc tham gia vào các 
sinh hoạt trong cộng đồng.

Chăm sóc tạm thế trong ngày

Chăm sóc tạm thế trong ngày thường được cung 
cấp ở các trung tâm như trung tâm y tế cộng đồng 
và một số cư xá chăm sóc cao niên. Đây là việc 
chăm sóc thường xuyên trong nửa ngày hay cả 
ngày.

Chương trình sinh hoạt nhóm bao gồm:
• Thể dục nhẹ nhàng, Tai Chi
• Thủ công, làm đồ gỗ
• Các trò chơi trên bàn như đánh 

bài, lô tô, v.v..
• Văn nghệ giải trí
• Các buổi thuyết trình thông tin
• Các bữa ăn và chuyên chở
• Tham quan các thắng cảnh hay đi mua sắm

Chăm sóc tạm thế qua đêm

Một số trung tâm chăm sóc trong ngày 
và trong cộng đồng đã cung cấp chăm 
sóc tạm thế qua đêm để giúp cho 
người chăm sóc có thời gian nghỉ ngơi 
ban đêm. Chăm sóc tạm thế qua đêm 
cần phải lên kế hoạch trước hoặc chỉ 

xử dụng trong những trường hợp khẩn cấp

Chăm sóc tạm thế qua đêm cung cấp:
• Một môi trường tương tự như đang sống tại gia
• Chăm sóc cho người có nhu cầu chăm sóc ở mức 

thấp
• Chăm sóc trong khoảng thời gian ngắn, tối đa 7 

đêm cho mỗi lần sắp xếp
• Khu vực phòng ngủ riêng biệt và có chương trình 

sinh hoạt nhóm
• Nhân viên được huấn luyện để giúp đỡ tối đa 24 

giờ trong ngày

Muốn được chăm sóc tạm thế trong cộng đồng cần 
phải được thẩm định do cơ quan cung cấp dịch vụ 
chăm sóc tạm thế thực hiện.

Chăm sóc tạm thế tại cư xá cao 
niên

Đây là một hình thức chăm 
sóc tạm thế quen thuộc nhất 
bởi vì giúp ích cho người 
chăm sóc có thời gian nghỉ 
ngơi trong khi người được 
chăm sóc sống trong cư xá 
trong một hay hai tuần lễ hoặc 
lâu hơn.

Chăm sóc tạm thế tại cư xá cao niên:
• Cung cấp cả hai nhu cầu chăm sóc như ký túc 

xá với mức chăm sóc thấp và nhà an dưỡng với 
mức chăm sóc cao

• Thường được xử dụng khi người chăm sóc bị 
bệnh hay đi nghỉ mát, hoặc vắng mặt trong thời 
gian ngắn.

• Có kế hoạch trước hay trong trường hợp khẩn 
cấp

• Có sự đồng ý của ban thẩm định (Aged Care 
Assessment Services- ACAS) (xin xem trang 4 để 
biết thêm chi tiết) cho việc chăm sóc tạm thế cả 2 
trường hợp ở mức thấp và cao.

• Chính phủ tài trợ tối đa 63 ngày cho mỗi năm. 
Nếu được ban thẩm định chấp thuận có thể được 
thêm 21 ngày nữa.

• Nên tìm hiểu cư xá cao niên trước khi xử dụng

Chăm sóc tạm thế khẩn cấp
Chăm sóc tạm thế khẩn cấp được xử dụng trong 
những trường hợp không thể tiên liệu hay khẩn cấp. 
Trường hợp khẩn cấp có thể là người thân qua đời 
hay bị bệnh, tai nạn bất thình lình mà người chăm 
sóc không làm tròn bổn phận chăm sóc.

Để sắp xếp việc chăm sóc tạm thế trong 
trường hợp khẩn cấp, hãy liên lạc Trung 
tâm chăm sóc tạm thế của chính phủ liên 
bang 24 giờ trong ngày

Một điều quan trọng cho người chăm sóc 
là cần có kế hoạch dự phòng để thay thế mình trong 
trường hợp khẩn cấp. Kế hoạch chăm sóc khẩn 
cấp cần được thảo luận và được chấp thuận để liên 
lạc trong những khi khẩn cấp. Họ có thể là người 
thân trong gia đình, bạn bè, hay cơ quan dịch vụ địa 
phương.
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Trung tâm chăm sóc tạm thế của chính phủ liên 
bang cũng cung cấp tài liệu chăm sóc khẩn cấp 
miễn phí và giúp soạn thảo kế hoạch trước cho 
trường hợp khẩn cấp.

Chăm sóc tạm thế linh động
Đây là chương trình mang tính 
sáng tạo và linh động nhằm đáp 
ứng các nhu cầu đặc biệt của 
người chăm sóc và người được 
chăm sóc. Chăm sóc tạm thế linh 
động được cung cấp ngoài giờ 
thông thường của chương trình, 
không định kỳ, vào những ngày cuối tuần hay những 
ngày nghỉ.

Lệ phí khi sử dụng dịch vụ chăm 
sóc tạm thế
Lệ phí phải trả tùy theo nhu cầu xử dụng và khả 
năng tài chính.

Chăm sóc tạm thế tại gia được tính theo giờ. Hội 
đồng thành phố sẽ căn cứ vào số giờ và mức lệ phí 
của từng hoàn cảnh để tính tiền

Chăm sóc tạm thế trong cộng đồng lệ phí phải 
trả tùy theo loại dịch vụ đã xử dụng. Chăm sóc tạm 
thế trong ngày tính lệ phí buổi sáng hay buổi chiều. 
Phải trả thêm nếu có sinh hoạt đặc biệt hay có buổi 
đi du ngoạn. Chăm sóc tạm thế qua đêm sẽ tính lệ 
phí từng ngày và thay đổi tùy theo cơ quan cung cấp 
dịch vụ.

Chăm sóc tạm thế tại cư xá cao niên, lệ phí 
được chính phủ quy định. Kể từ ngày 20 tháng 9 
năm 2008 mức lệ phí mỗi ngày là $32.95. Hằng năm 
lệ phí này sẽ được cứu xét lại hai lần song song với 
sự gia tăng tiền trợ cấp người cao niên.

Những người gặp khó khăn về tài chánh sẽ được 
quan tâm đặc biệt. Dù không có khả năng thanh toán 
lệ phí, họ vẫn có quyền xử dụng các dịch vụ.

Ai có thể giúp đỡ sắp xếp việc 
chăm sóc tạm thế?
Muốn xử dụng chăm sóc tạm thế có thể liên lạc trực 
tiếp hoặc gián tiếp qua các dịch vụ sau: 

Một thông dịch miễn phí khi liên lạc với các dịch vụ 
khác 

• Điện thoại cho các dịch vụ và xin người thông 
dịch

• Điện thoại cho cơ quan thông 
dịch số 131 450 cho họ biết ngôn 
ngữ của quý vị và yêu cầu được liên 
lạc với các dịch vụ

 

Các dịch vụ Cao Niên và Khuyết Tật của 
các Hội Đồng thành phố
Hội đồng thành phố Boroondara 9278 4722
Hội đồng thành phố Knox 9298 8345
Hội đồng thành phố Manningham  9840 9700
Hội đồng thành phố Maroonda  9298 4389
Hội đồng thành phố Monash  9518 3553
Hội đồng thành phố Whitehorse  9262 6100
Hội đồng thành phố Yarra   1300 368 333

Trung tâm chăm sóc tạm thế của chính 
phủ liên bang 1800 059 059
• Cung cấp các thông tin về dịch vụ chăm sóc tạm 

thế trong các khu vực địa phương
• Giúp đỡ từng cá nhân sử dụng dịch vụ chăm sóc 

tạm thế một cách thích hợp
• Cung cấp dịch vụ chăm sóc tạm thế khẩn cấp và 

ngắn hạn

Hướng dẫn trực tiếp chăm sóc  
1300 121 121 
• Cung cấp tin tức về dịch vụ người cao niên trong 

khu vực miền Đông
• Thẩm định sơ khởi qua điện thoại và giới thiệu 

đến một dịch vụ hoặc được thẩm định.

Thông tin về chăm sóc tạm thế và phát 
triển ở Miền Đông  1300 886 798
• Cung cấp thông tin về các dịch vụ cho người 

chăm sóc và người khuyết tật từ 6 – 64 tuổi và 
đang sống ở khu vực miền Đông
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Commonwealth Carer Respite Centre
1800 059 059 

Respite Information & Development in the 
East 1300 886 798

Direct2Care



Dịch vụ Thẩm Định Chăm Sóc Người Cao Niên 
(ACAS)

• Gồm các bác sĩ, y tá, nhân viên xã hội và các 
chuyên viên y tế khác

• Qua các câu hỏi, nhân viên sẽ biết rõ từng người 
để giúp họ trong những sinh hoạt cá nhân và 
hằng ngày.

• Nhân viên sẽ giúp cho từng người xử dụng dịch 
vụ thích hợp

• Mỗi địa phương đều có dịch vụ

Trung Tâm Peter James: 9881 1875 
(Monash, Whitehorse & Manningham)

Trung Tâm  Angliss  House: 9764 6390 
(Yarra Ranges, Knox, Maroonda)

Dịch vụ Y Tế St. George: 9816 0566 
(Boroondara)

Tìm Thêm thông tin ở đâu?
Thông tin về các dịch vụ chăm sóc tạm thế có thể 
tìm ở các văn phòng bác sĩ địa phương, trung tâm 
y tế cộng đồng và các cơ quan phục vụ người cao 
niên

• Đường dây thông tin chăm sóc 
người cao niên: 
1800 500 853

• Trung Tâm Liên Kết Dịch vụ 
Chăm Sóc của Chính Phủ Liên 
Bang: 
1800 052 222

• Trung Tâm Chăm sóc của Chính Phủ 
Liên Bang: 
1800 242 636

• Đường giây Trợ giúp người bị Lú Lẫn 
1800 100 500

• Cantrelink – Khuyết tật – Đau Bệnh và 
người Chăm sóc: 
132 717

• Cantrelink – Số điện thoại đa ngôn ngữ 
132 202

• Ủy ban điều tra khiếu nại việc chăm 
sóc người Cao Niên: 
1800 550 552

• Thông tin cho Người Cao Niên Victoria 
1300 135 090

• Trang mạng chăm sóc người Cao Niên 
và Cộng Đồng 
www.health.gov.au
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Migrant Information Centre (Eastern Melbourne)
Address: Suite 2, 27 Bank Street, Box Hill VIC 3128
Telephone: (03) 9285 4888
Fax: (03) 9285 4882
Website: www.miceastmelb.com.au

Aged Care Information Line
1800 500 853 
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1800 052 222
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National Dementia Helpline 
1800 100 500 
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Aged Care Complaints Resolution Scheme
1800 550 552
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Seniors Information Victoria 
1300 135 090
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Commonwealth Carer Resource Centre 
 1800 242 636 
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• Đường dây thông tin chăm sóc 
người cao niên: 

• Trung Tâm Liên Kết Dịch vụ 
Chăm Sóc của Chính Phủ Liên 

• Trung Tâm Chăm sóc của Chính 
Liên Bang: 

• Đường giây Trợ giúp người bị Lú Lẫn 

• Cantrelink – Khuyết tật – Đau Bệnh và 
người Chăm sóc: 
132 717

• Cantrelink – Số điện thoại đa ngôn ngữ 
132 202

Centrelink 

Respite Care Services 

Centrelink 

Respite Care Services 

• Ủy ban điều tra khiếu nại việc chăm 
sóc người Cao Niên: 

• Thông tin cho Người Cao Niên Victoria 

• Trang mạng chăm sóc người Cao Niên 
và Cộng Đồng 
www.health.gov.au
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