
Chuyên chở cộng đồng 
Tây Nam 
(South West Community Transport)  
hỗ trợ cuộc sống độc lậpta tại 
Tây Nam Sydney 

VIETNAMESE



Giao thông cộng đồng là gì?

Chuyên chở cộng đồng được tài trợ theo 
chương trình chăm sóc cao niên tại gia của  
chính phủ Liên Bang  để cung cấp dịch vụ 
vận chuyển cho người già yếu, từ 65 tuổi trở 
lên (50 tuổi trở lên cho người Thổ dân và dân 
đảo), người khuyết tật hội đủ chương trình 
bảo hiểm người khuyết tật toàn quốc, người 
chăm sóc và người gặp trở ngại trong việc 
vận chuyển. Dịch vụ này được hình thành để 
cho phép những người cần hỗ trợ có thể tiếp 
tục cuộc sống độc lập tại nhà và cộng đồng.

Dịch vụ chuyên chở cộng đồng

Chuyên chở cộng đồng hỗ trợ quý vị trong 
việc đến các cuộc hẹn y tế, đến Trung tâm 
mua sắm địa phương và nhiều hoạt động xã 
hội khác. Dịch vụ của chúng tôi được hình 
thành để giúp quý vị duy trì sự độc lập trong 
cuộc sống và dễ dàng hơn cho việc giao lưu 
và kết nối với bạn bè và gia đình.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ an toàn và đáng 
tin cậy, vận chuyển đưa và rước tận nhà:

• Các cuộc hẹn y tế 
• Các cuộc hẹn với bác sĩ chuyên khoa.
• Các cuộc hẹn với  bệnh viện;
• Mua sắm
• Các cuộc đi chơi cá nhân, từng nhóm. 

Nếu cần đến một điểm đến cụ thể và quý vị 
không chắc chắn liệu chúng tôi có cung cấp 
loại phương tiện đó không, vui lòng liên hệ 
với chúng tôi để được giúp đỡ.



Điều kiện sử dụng dịch vụ

Nếu quý vị cao niên từ 65 tuổi trở lên 
(50 tuổi trở lên cho người Thổ dân và 
dân đảo ), quý vị có thể sử dụng cộng 
đồng chuyên chở bằng cách đăng ký với 
My Aged Care. Quý vị có thể thăm viếng 
trang mạng www.myagedcare.gov.au 
hoặc gọi số 1800 200 422. 

Sau khi đăng ký, quý vị yêu cầu My aged 
Care cho một mã số giới thiệu để sử 
dụng chuyên chở. Một khi đã nhận được 
mã số giới thiệu của quý vị, chúng tôi sẽ 
hoàn tất việc thẩm định qua điện thoại, 
sau đó quý vị có thể bắt đầu sử dụng 
dịch vụ.

Nếu quý vị dưới 65, hãy liên hệ với nhà 
cung cấp dịch vụ vận chuyển cộng đồng 
địa phương để biết thêm thông tin về 
cách chúng tôi có thể hỗ trợ cho quý vị.   



Cước phí 
chuyên chở

Chi phí sẽ khác nhau tùy 
thuộc vào khu vực, khoảng 
cách của chuyến đi và nhà 
cung cấp dịch vụ. Vui lòng 

hỏi chi phí khi đặt chỗ.



Phương tiện chuyên chở 

Chúng tôi có một loạt các phương tiện từ 
ô tô đến xe buýt, một số được trang bị với 
giàn nâng. Tất cả các giàn nâng sẽ hỗ trợ  
cho quý khách sử dụng xe lăn trong quá 
trình vận chuyển. Các loại phương tiện có 
thể khác nhau giữa các nhà cung cấp vận 
chuyển.

Hỗ trợ bởi sở dịch vụ xã hội của chính phủ Úc



Nếu quý vị  gặp khó khăn trong việc nói 
tiếng Anh và yêu cầu thông dịch viên, 
xin vui lòng gọi cho dịch vụ thông dịch 
qua số điện thoại 131 450, thông dịch 
viên sẽ giúp quý vị nói chuyện với nhân 
viên của chúng tôi và đặt chỗ.

Chúng tôi mong muốn giúp quý vị tiếp 
tục tận hưởng cuộc sống độc lập tại 
nhà và tại cộng đồng địa phương.

Các khu vực nào dịch vụ chúng 
tôi sẽ cung cấp?

Chuyên chở cộng đồng Tây Nam cung cấp 
dịch vụ bao gồm các khu vực:

• Camden
• Campbelltown
• Fairfield
• Liverpool
• Wollondilly

Sử dụng với chuyên chở cộng 
đồng Tây Nam (South West 
Community Transport)

Đặt chỗ và yêu cầu bằng cách liên hệ với 
chúng tôi qua số điện thoại dưới đây. Xin 
lưu ý giờ làm việc của văn phòng 8.30am- 
4.30pm thứ hai – thứ sáu.
Điện thoại: (02) 9426 8999
Đặt chỗ trực tuyến:  
www.swct.com.au
Điện tín: (02) 9426 8900
Thư điện tử: transport@swct.com.au


