
Chuyên chở cho Nhóm Liên lạc Chúng tôi 
Xe buýt chở đi mua sắm

Tại khu vực của quý vị có dịch vụ xe buýt chở đi mua 
sắm. Họ có nhân viên giúp xách dùm các túi hàng 
hóa cho quý vị những khi lên/xuống xe buýt. Tùy nơi 
quý vị cư ngụ, các trung tâm mua sắm gồm có: 

-  Marrickville Metro
-  Eastgardens
-  Surry Hills
-  Eastlakes
-  Ashfield
-  Broadway
-  Paddy’s Market
-  Leichhardt Market Place
-  Burwood Plaza

Access Sydney Community Transport Inc.

Giờ làm việc: 

Thứ Hai đến Thứ Sáu: 9 giờ sáng – 4 giờ chiều (nghỉ 
trưa từ 12 giờ - 12g30 [xin để lại tin nhắn trên điện 
thoại]) 

Điện thoại:  02 8241 8000 
Fax:   2 9282 9089 
Trang mạng:  www.accesssydney.org.au

Văn phòng Trung ương:  
Suite 2, Level 1, 579 Harris Street Ultimo NSW 2007

Văn phòng Strathfield: 
40-44 Augusta Street, Strathfield NSW 2135

Một cơ quan phi lợi nhuận 
cung ứng việc chuyên chở thuận tiện 
với lệ phí phải chăng.

8241 8000

Chuyên chở 
với sự cẩn thận

Được Chính phủ Úc và Chính phủ Tiểu 
bang NSW tài trợ
Cập nhật tháng 1 năm 2016

Xin gọi đến văn phòng 
chúng tôi để hỏi về dịch vụ 
này ở khu vực của quý vị.

Du ngoạn 

Chúng tôi thu xếp một số chuyến Xe buýt Du ngoạn 
mỗi tháng. Quý vị có thể ăn trưa ở ngoài trời vào 
mùa hè, và mùa đông thì ăn trưa trong câu lạc bộ. 
Một số các địa điểm du ngoạn gồm có:

-  Shellharbour
-  North Head
-  Palm Beach
-  The Blue Mountains
-  Các Công viên Quốc gia
-  Các Nhà Bảo tàng & Nhà Triển lãm 



Chuyên chở 
Cá nhân

Thông tin tổng quát Những nơi có dịch vụ 
của chúng tôi

Dịch vụ chở đi mua sắm và có nhân viên đi kèm  
Dịch vụ này giúp thân chủ đi mua sắm mỗi hai tuần 
một lần, và xe buýt của chúng tôi có sàn nâng/chở xe 
lăn. Dịch vụ này dành cho các thân chủ mà việc đi 
đứng bị hạn chế và cần có nhân viên đi kèm với họ 
tại trung tâm mua sắm.

Dịch vụ chở đi khám bệnh
Chúng tôi có thể giúp chở thân chủ đến cuộc hẹn tại 
bệnh viện hoặc trạm xá y tế. Đây là dịch vụ bận rộn 
nhất của chúng tôi, và thân chủ muốn đặt xe thì cần 
gọi cho chúng tôi ít nhất là 2 ngày làm việc trước 
cuộc hẹn. Giờ phục vụ là Thứ Hai đến Thứ Sáu, 
6g30 sáng đến 4:30 chiều. Nhân viên Liên lạc Thân 
chủ sẽ gọi đến quý vị một ngày trước cuộc hẹn để 
xác nhận việc có xe đưa đón.

Dịch vụ chuyên chở để giao tiếp xã hội 
Cần được chở đến tiệm uốn tóc hoặc đến thăm bạn 
bè? Chúng tôi có xe chở quý vị đến các sinh hoạt xã 
hội, và trong xe có sàn nâng/chở xe lăn. Quý vị sẽ 
được tài xế đưa đón tận nơi nhưng tài xế sẽ không 
tham dự trong sinh hoạt xã hội đó. Giờ phục vụ là 
Thứ Hai đến Thứ Sáu, 6g30 sáng đến 4:30 chiều.
 
Thông tin 
Chúng tôi có thể cung cấp thông tin cho quý vị về 
dịch vụ chuyên chở công cộng, trợ giá chi phí tắc-xi, 
dịch vụ chuyên chở cộng đồng tại các khu vực khác, 
và thông tin về các cơ quan phi lợi nhuận khác.

Cách thức để trở thành hội viên
Nếu quý vị 65 tuổi trở lên, kể từ ngày 1 tháng Bảy 
2015 tất cả các giới thiệu mới dành cho những người 
muốn nhận được Chương trình Hỗ trợ Tại gia của 
chính phủ Liên bang đều có thể thực hiện bằng cách 
gọi đến myagedcare qua số 1800 200 422 hoặc xem 
trang mạng: www.myaged-care.gov.au

Các cơ quan có thể dùng mẫu đơn giới thiệu trực 
tuyến: www.myagedcare.gov.au/re-ferral

Nếu quý vị dưới 65 tuổi, thì không hội đủ điều kiện 
để nhận được Chương trình Hỗ trợ Tại gia của chính 
phủ Liên bang. Xin gọi đến văn phòng chúng tôi qua 
số 8241 8000 và thảo luận các nhu cầu của quý vị với 
Nhân viên Liên lạc Thân chủ.

Chúng tôi giúp những người
–  Già cả, yếu đuối, sống cô lập 
–  Những người hơi sa sút trí nhớ (mild dementia) 
–  Những người trẻ có khuyết tật 
–  Người chăm sóc các thân chủ của chúng tôi  

Lệ phí chuyên chở
Hầu hết các dịch vụ của chúng tôi đều có tính một 
khoản lệ phí nhỏ.

Quý vị có cư ngụ tại một trong các khu vực này 
không?

Cơ quan Chuyên chở Cộng đồng Access Sydney 
cung ứng dịch vụ tại các Khu vực chính quyền 
địa phương sau đây:

–  Thành phố Sydney
–  Thành phố Botany Bay 
–  Thành phố Canada Bay 
–  Thị trấn Burwood
–  Hội đồng Thành phố Strathfield  
–  Hội đồng Thành phố Ashfield  

Tài trợ có giới hạn cho:
–  Hội đồng Thị trấn Woollahra   
–  Hội đồng Thành phố Randwick  
–  Hội đồng Thành phố Waverley  

CÁC ĐỊA ĐIỂM


