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Giao thông cộng đồng là gì?

Chuyên chở  Cộng đồng cung cấp dịch 
vụ vận chuyển thiết yếu cho người già 
yếu, từ 65 tuổi trở lên (từ 50 tuổi trở lên 
đối với Thổ dân và dân đảo), khách hàng  
hội đủ điều kiện chương trình bảo hiểm 
người khuyết tật toàn quốc, người chăm 
sóc và những người gặp khó khăn trong di 
chuyển.

Chúng tôi hỗ trợ  chuyên chở khách hàng 
an toàn và đáng tin cậy, vận chuyển đưa 
và rước tận nhà đến các cuộc hẹn với 
bác sĩ và y tế, đến bệnh viện, mua sắm, 
dã ngoạn và các hoạt động cộng đồng. 
Được tài trợ theo chương trình chăm sóc 
cao niên của chính phủ liên bang, dịch vụ 
chuyên chở cộng đồng cung cấp giúp đỡ 
các cá nhân cần trợ giúp  tiếp tục sống 
độc lập tại nhà và 
cộng đồng.



Tình nguyện viên

Tình nguyện với chuyên chở cộng đồng 
sẽ là trãi nghiệm tuyệt vời và thực sự bổ 
ích để bạn có thể thực hiện một sự thay 
đổi trong cộng đồng địa phương. Bằng 
cách tình nguyện với chúng tôi, bạn sẽ cho 
phép các thành viên vẫn tiếp tục các hoạt 
động trong cộng đồng và tận hưởng sự 
độc lập của họ lâu hơn.

Sự đóng góp của bạn sẽ giúp các thành 
viên trong cộng đồng  được kết nối với  xã 
hội, bạn bè và gia đình, với các dịch vụ và 
tiện nghi thiết yếu như bác sĩ, chuyên khoa 
và Trung tâm mua sắm.



“Chúng tôi yêu các 
tình nguyện viên của 
chúng tôi, họ thực sự 
vô giá và đóng góp 

xứng đáng cho 
cộng đồng.”

Cần tình nguyện viên:

Tài xế: Đây là dịch vụ đưa rước tại nhà. Là 
một tài xế, bạn phải đảm bảo sự an toàn, 
tin cậy và thân thiện cho khách hàng của 
chúng tôi.    

Giúp đỡ khách hàng: Bạn có thích đi ra 
ngoài và gặp gỡ những người mới? Nếu 
vậy vai trò này là hoàn hảo cho bạn. Bạn 
sẽ giúp khách hàng cảm thấy an toàn, 
thoải mái và hỗ trợ họ trong hành trình 
chuyên chở  khi được yêu cầu.

Trợ lý văn phòng: Dùng kỹ năng máy 
tính và văn phòng của bạn để giúp chúng 
tôi cung cấp dịch vụ chất lượng cho khách 
hàng tốt hơn. Một số nhiệm vụ có thể bao 
gồm như  ở việc sắp xếp hồ sơ, gửi thư, 
nhập dữ liệu và trả lời điện thoại.

Để biết thêm thông tin về các vị trí có sẵn 
xin vui lòng liên hệ với vận chuyển cộng 
đồng địa phương của bạn.



10 lý do để trở thành tình 
nguyện viên

Đem lại ích lợi 
cho cộng đồng.

Phát triển các kỹ 
năng mới và mở rộng 
các kỹ năng và kiến 

thức hiện có của bạn.

Cải thiện lòng tự 
trọng và sự tự tin.

Giúp đỡ 
người khác.

Cơ hội gặp gỡ 
mọi người và kết 

bạn mới.

Cảm giác 
hài lòng.

Tham gia trong 
môi trường làm 

việc vui vẻ.

Có kinh nghiệm 
nghề nghiệp.

Bổ sung trong 
hồ sơ xin việc.

Cơ hội xin 
việc làm.



Quy trình đăng ký - 5 bước 
đơn giản 

1. Liên hệ với chúng tôi.

2. Gặp quản lý nhân sự.

3.  Hoàn thành thủ tục giấy tờ và kế hoạch 
làm việc.

4. Chọn ngày và giờ của bạn.

5. Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu.

Quan tâm đến việc trở thành một 
tình nguyện viên?

Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ vận tải 
cộng đồng địa phương của bạn dưới đây.

Chuyên chở cộng đồng Tây Nam 
(South West Community Transport)

Điện thoại: (02) 9603 2106

Thăm viếng trang mạng: 
www.swct.com.au

Điện tín: (02) 9426 8900

Thư điện tử: transport@swct.com.au

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


