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Hỗ trợ kết nối xã hội trong thời kỳ 
siêu vi corona (COVID-19)  
Supporting social connection during coronavirus (COVID-19) - 
Vietnamese 

 

Quý vị có cảm thấy cô đơn hay bị cô lập xã hội không?  

Quý vị không hề đơn độc. Đối với nhiều người dân Victoria, giữ khoảng cách với người khác và các lệnh hạn chế 

xã hội hoặc liên quan công việc đã khiến họ cảm thấy cô đơn và bị cô lập. Đối với những người đã cảm thấy cô 

đơn hoặc sống cô lập từ trước đại dịch siêu vi corona (COVID-19), càng gặp khó khăn  hơn để có được sự giúp 

đỡ. 

Tất cả chúng ta đều cần kết nối xã hội để cảm thấy vui vẻ và khoẻ mạnh. Chúng ta cũng cần có người để gặp khi 

cần giúp đỡ. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là quý vị cần phải nhờ giúp đỡ khi cảm thấy cô đơn hay bị cô lập. 

Quý vị có thể nhờ giúp đỡ qua điện thoại và từ cộng đồng của 

mình 

Nếu đang cảm thấy cô đơn hay bị cô lập xã hội do siêu vi corona (COVID-19), quý vị có thể nhận hỗ trợ của Hội 

Chữ Thập Đỏ Úc (Australian Red Cross)  và các tổ chức cộng đồng địa phương chỉ bằng một cuộc gọi tới Đường 

dây Giúp đỡ siêu vi corona (COVID-19) số 1800 675 398. Khi gọi đường dây giúp đỡ, quý vị có thể bấm số '0' để 

có thông dịch viên. 

Sự giúp đỡ này có được như một phần của Sáng kiến về Kích thích Hoạt động Cộng đồng và Đối phó với Cô lập 

Xã hội của Chính phủ Victoria. 

Điều gì xảy ra khi tôi gọi đường dây giúp đỡ siêu vi corona 

(COVID-19)? 

Một nhân viên chăm sóc thiện nguyện của Australian Red Cross sẽ trả lời cuộc gọi và sẽ nói chuyện về các nhu 

cầu của quý vị và giúp đỡ có thể khiến quý vị cảm thấy được kết nối hơn. Họ cũng có thể lắng nghe một cách thân 

tình nếu quý vị cảm thấy đau khổ hoặc lo âu. 

Nếu quý vị muốn, thiện nguyện viên có thể giúp liên lạc với nhân viên kết nối cộng đồng ở nơi quý vị cư ngụ. 

Người nhân viên này sẽ thu xếp để quý vị có được sự giúp đỡ cần thiết an toàn tại địa phương. 

Tôi có thể nhận được những giúp đỡ nào từ nhân viên kết nối 

cộng đồng? 

'Nhân viên kết nối cộng đồng' tại địa phương sẽ gọi cho quý vị để thu xếp các hỗ trợ hiện có trong khu vực địa 

phương của mình. Bản thân các hỗ trợ có thể được cung cấp từ một loạt tổ chức như các tổ chức đa văn hoá, 

trường đại học của thế hệ thứ ba, nhà láng giềng, nhóm nam giới và nhóm thiện nguyện viên, đó là một số ví dụ. 

Các hỗ trợ có thể bao gồm: 

• Hỗ trợ về mặt cảm xúc như nói chuyện thường xuyên với một người địa phương có cùng khuynh hướng. 
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• Giúp đỡ thiết thực như làm những việc lặt vặt hoặc giúp mọi người nói chuyện qua video với bạn bè và gia 

đình. 

• Các hoạt động xã hội như kết nối với các câu lạc bộ đọc sách trực tuyến, các nhóm thể dục hay các cơ hội 

làm việc thiện nguyện. 

Tôi có hội đủ điều kiện không?  

Sáng kiến này dành cho mọi người dân Victoria. 

Làm thế nào để tôi được  giúp đỡ?  

Quý vị có thể gọi điện cho đường dây giúp đỡ siêu vi corona (COVID-19) số 1800 675 398 và bấm số 6 để nói 

chuyện với thiện nguyện viên của Australian Red Cross nhằm có được sự giúp đỡ và hỗ trợ cần thiết. 

To find out more information about coronavirus and how to stay  
safe visit DHHS.vic – coronavirus disease (COVID-19)  
<https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus> 

If you need an interpreter, call TIS National on 131 450 

For information in other languages, scan the QR code or visit  
DHHS.vic –Translated resources - coronavirus (COVID-19) 
<https://www.dhhs.vic.gov.au/translated-resources-coronavirus- 
disease-covid-19> 

 

For any questions 

Coronavirus hotline 1800 675 398 (24 hours) 

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only 

To receive this document in another format phone 1300 651 160 using the National Relay 

Service 13 36 77 if required, or email Emergency Management Communications 

<em.comms@dhhs.vic.gov.au>. 
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