
Qu! v" có các ! t#$ng v% vi&c làm th' nào () 
các D"ch v* Ch+m sóc Ng#,i Cao niên [Aged Care 

Services] tr$ nên t-t h.n cho nh/ng ng#,i 
thu0c ngu1n g-c di dân và t" n2n không?

!y h"i Hoàng gia v# Ch$t l%&ng và s' An toàn c(a D)ch v* 
Ch+m sóc Ng%,i Cao niên [Royal Commission into Aged Care 

Quality and Safety] mu-n nghe các . t%/ng c(a qu. v)!
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1. !Y H2I HOÀNG GIA V3 CH4T L56NG VÀ 
S7 AN TOÀN C!A D8CH V9 CH:M SÓC NG5;I CAO 
NIÊN LÀ GÌ?

• Vào tháng 10 n+m 2018, Chính ph( Úc <ã thành l=p !y h"i Hoàng gia <> <i#u tra xem các t? ch@c và 
d)ch v* ch+m sóc cho ng%,i cao niên (<%&c gAi là d)ch v* ch+m sóc ng%,i cao niên) t-t <Bn m@c nào. 
!y h"i Hoàng gia hoCt <"ng <"c l=p vDi Chính ph(.

• !y h"i Hoàng gia phEi có càng nhi#u thông tin càng t-t v# các v$n <# <ang xEy ra, nhFng gì <ang 
<%&c làm t-t và các . t%/ng cho nhFng thay <?i trong t%Gng lai.

• Vào tháng 10 n+m 2019, !y h"i Hoàng gia <ã <%a ra m"t báo cáo tCm th,i mô tE nhi#u trong s- các 
v$n <# c(a d)ch v* ch+m sóc ng%,i cao nhiên mà mAi ng%,i <ã cho hA biBt.

• !y h"i Hoàng gia gi, <ây mu-n mAi ng%,i cho hA biBt các . t%/ng <> làm cho d)ch v* ch+m sóc ng%,i 
cao niên <%&c t-t hGn. NBu có . t%/ng, qu. v) phEi cho hA biBt tr%Dc ngày 30 tháng 6 n+m 2020.

• !y h"i Hoàng gia sau <ó cung c$p cho Chính ph( Úc báo cáo cu-i cùng, trH nh$t vào tháng 11 n+m 
2020. Báo cáo này sI bao gJm các khuyBn cáo <> làm cho d)ch v* ch+m sóc ng%,i cao niên <%&c t-t 
hGn cho t$t cE mAi ng%,i.

• Qu. v) có th> tìm hi>u thêm thông tin v# !y h"i Hoàng gia <%&c viBt bKng 30  
ngôn ngF tCi trang mCng 
https://agedcare.royalcommission.gov.au/about/Pages/other-languages.aspx 

2. TLI SAO VIMC TÔI CHO !Y H2I HOÀNG GIA BINT 
NHONG GÌ TÔI NGHP V3 D8CH V9 CH:M SÓC NG5;I 
CAO NIÊN LLI QUAN TRQNG? 

• !y h"i Hoàng gia v-n <ã nghe là viRc tìm kiBm và sS d*ng các d)ch v* ch+m sóc ng%,i cao niên 
th%,ng ph@c tCp và khó kh+n <-i vDi nhFng ng%,i thu"c nguJn g-c di dân hay t) nCn, hoTc nhFng 
ng%,i không nói tiBng Anh thành thCo.

• HA cUng nghe v# viRc m"t s- ng%,i cEm th$y thB nào khi m"t vài t? ch@c không hi>u các nhu cVu v+n 
hóa hay tôn giáo c(a nhFng ng%,i này.

• !y h"i Hoàng gia gi, <ây mu-n mAi ng%,i thu"c nguJn g-c di dân hay t) nCn hoTc gia <ình và bCn bè 
c(a nhFng ng%,i này cho hA biBt làm thB nào <> d)ch v* ch+m sóc ng%,i cao niên trong t%Gng lai có 
th> t-t hGn cho nhFng ng%,i thu"c nguJn g-c di dân hay t) nCn. 

• !y h"i Hoàng gia hi>u là m"t s- ng%,i không nói tiBng Anh thành thCo có th> cEm th$y khó cho !y 
h"i Hoàng gia biBt nhFng gì hA nghW.

• Xó là l. do tCi sao !y h"i Hoàng gia sI trE ti#n cho d)ch v* thông phiên d)ch <> mAi ng%,i có th> chia 
sY các . t%/ng bKng ngôn ngF c(a mình.

• Xây là cG h"i c(a qu. v) <> nói ra nhFng gì qu. v) nghW! NBu nhi#u ng%,i làm viRc này, thì d)ch v* ch+m 
sóc ng%,i cao niên có th> t-t hGn cho t$t cE mAi ng%,i.



3. BZNG CÁCH NÀO TÔI CÓ TH[ CHO !Y H2I HOÀNG 
GIA BINT CÁC \ T5]NG C!A TÔI X[ LÀM CHO D8CH V9 
CH:M SÓC NG5;I CAO NIÊN X56C T^T H_N?

• Qu. v) có th> chia sY các . t%/ng c(a mình bKng tiBng Anh hoTc b:ng ngôn ng/ c;a qu! v", qua <iRn 
thoCi, qua th% hoTc bKng cách ghi âm hoTc ghi hình.

• Qu. v) không ph<i cung c$p cho hA tên, <)a ch` hay s- <iRn thoCi c(a mình. Qu. v) cVn cho hA biBt 
ngôn ngF c(a qu. v) và nBu qu. v) không mu-n hA công khai tên và/hoTc các chi tiBt liên lCc c(a 
mình.

• Ng%,i thân hay m"t ng%,i bCn có th> giúp qu. v). Qu. v) còn có th> cho hA biBt qu. v) mu-n nói ra 
<i#u gì và hA có th> liên lCc vDi !y h"i Hoàng gia cho qu. v).

• Qu. v) có th> gAi <iRn thoCi <Bn s- 1800 960 711.

• !y h"i Hoàng gia sI có thông d)ch viên nBu qu. v) cVn.

• Ng%,i thông d)ch viên sI viBt lCi bKng tiBng Anh nhFng gì qu. v) nói. D"ch v* này là mi=n 
phí.

• Ng%,i thông d)ch viên sI liên lCc vDi qu. v) sau <ó <> xác nh=n các chi tiBt hA viBt lCi là 
<úng.

• Qu. v) có th> viBt th% hay gSi th% <iRn tS.

• Các thông tin c(a qu. v) có th> <Gn giEn và ngan gAn.

• Qu. v) có th> viBt bKng ngôn ngF c(a mình.

• Phiên d)ch viên sI chuy>n nhFng gì qu. v) viBt sang tiBng Anh. D"ch v* này là mi=n phí.
 Qu. v) có th> gSi câu chuyRn c(a mình

– qua <%,ng b%u <iRn tDi <)a ch`: 
Royal Commission, GPO Box 1151, Adelaide, South Australia, 5001

– qua th% <iRn tS tDi <)a ch`: 
ACRCenquiries@royalcommission.gov.au 

•     HA sI cho qu. v) biBt bKng ngôn ngF c(a qu. v) khi hA nh=n <%&c các . t%/ng c(a qu. v).

• Qu. v) có th> nh, ai <ó ghi âm qu. v) bKng ngôn ngF c(a qu. v) (ghi âm hoTc ghi hình).

• XoCn ghi âm hay ghi hình này không <%&c phép lDn quá 25MB. NBu dài hGn, thì qu. v) có 
th> gSi <oCn ghi âm hay ghi hình này thành vài phVn.

• Phiên d)ch viên sI d)ch nhFng gì qu. v) nói sang tiBng Anh. D"ch v* này là mi=n phí.

• Qu. v) có th> gSi <oCn ghi âm hay ghi hình này qua
– th% <iRn tS tDi <)a ch`: 

ACRCenquiries@royalcommission.gov.au
– <%,ng b%u <iRn tDi <)a ch`: 

Royal Commission, GPO Box 1151, Adelaide, South Australia, 5001

• HA sI cho qu. v) biBt bKng ngôn ngF c(a qu. v) khi hA nh=n <%&c <oCn ghi âm hay ghi hình 
c(a qu. v).



!y h"i Hoàng gia có th> <+ng nhFng gì m"t s- ng%,i cho hA biBt, trên trang mCng c(a hA.

• Qu. v) có th> cho hA biBt nBu qu. v) không mu-n viRc này.

• Qu. v) còn có th> cho hA biBt là hA có th> <+ng nhFng gì qu. v) nói trên trang mCng c(a hA, nh%ng 
không <%a ra tên c(a qu. v).
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HÃY NH> R?NG!
NBu có các . t%/ng, qu. v) phEi cho !y h"i Hoàng gia biBt  

tr#@c ngày 30 tháng 6 n+m 2020.

CEm Gn qu. v) <ã giúp làm cho d)ch v* ch+m sóc ng%,i cao niên  
t-t hGn cho t$t cE ng%,i dân Úc!


