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Đại Hội Thường Niên tại Tòa Thị Sảnh Collingwood (25/10/2018)
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15 YEARS
Cam Nguyen
Minh Bui
Qui Ma

10 YEARS
Anh Thu Nguyen, Thuy Hoang,
Tuyet Nguyen, Nguyet Thu Thoi
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5 YEARS
Van Hoang, Dung Nguyen,
Tien Pham, Kieu Nguyen,
Ha Hoang, Thuong Nguyen, Tinh Tran

Tường Trình của Hội Trưởng

Kính thưa quý quan khách, quý ông và quý bà, cùng các hội viên và cảm tình viên,
Trước hết, tôi xin ghi nhận những chủ sở hữu truyền thống của mảnh đất này và bày tỏ lòng tôn trọng
của tôi đối với tất cả những người Thổ Dân Bản Địa và Đảo Torres, các bậc trưởng thượng trong quá khứ
cũng như hiện tại.
Năm nay đánh dấu kỷ niệm 36 năm thành lập Hội Phụ Nữ Việt Úc.
Năm ngoái, chúng tôi đã có rất nhiều sự kiện và lễ hội để kỷ niệm 35 năm của Hội. Chính tại Đại Hội
Thường Niên lần thứ 35 năm này, hội viên đã đồng thuận thêm vào mục đích thứ ba để Hội có thể cung
cấp dịch vụ giáo dục và huấn nghệ cho tất cả những ai bị thiệt thòi bao gồm những người thất nghiệp,
người cao niên và người bị khuyết tật.
Hội đã đề ra những mục tiêu cao, chúng tôi quyết tâm hướng về tương lai. Chúng tôi quả thật đã làm
được: ngân sách hàng năm của Hội tăng gần 28% và tất cả các chương trình và dự án của Hội, như
thường lệ, đã có thêm một năm thành công nữa.
Xin cảm ơn tất cả quí vị đã ủng hộ Hội.
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Trần-Đăng Thanh-Khâm
Hội Trưởng
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Tường Trình của Thủ Quỹ

Dựa trên đà thành công và động lực của năm trước, đội ngũ nhân viên tận tâm của Hội tiếp tục làm
việc chăm chỉ dưới sự điều hành của Tổng Giám Đốc và hướng dẫn của Ban Quản Trị. Với sự hỗ trợ nhiệt
tình của các hội viên và thiện nguyện viên, kết hợp với sự đóng góp đáng kể từ Chính phủ các cấp: Địa
Phương, Tiểu Bang và Liên Bang, thành công của Hội năm ngoái đã vượt trội so với tài khóa trước.
Trong năm tài khóa kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2019, tổng thu nhập của Hội đã tăng từ 9,47 triệu
đô la lên thành 12,38 triệu. Mặc dù đây là nỗ lực chung của tất cả các chương trình, điều đáng chú ý là
Chương Trình Chăm Sóc Cao Niên Tại Gia của Hội có số lượng khách hàng cao hơn năm trước đến 44%, và
Chương Trình “Nhóm Chơi Mà Học” phải mở thêm hai nhóm chơi mới để phục vụ cho nhu cầu gia tăng
của cộng đồng.
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Như dự đoán, sự tăng trưởng của Hội cũng đồng nghĩa với gia tăng chi phí. Chi phí hoạt động của Hội
tăng 35% do sự mở rộng này, chủ yếu là do việc tuyển dụng và văn phòng làm việc mới cho nhân viên
để đáp ứng nhu cầu của các chương trình khác nhau của Hội: tuyển dụng và đào tạo nhân viên mới,
thuê thêm văn phòng mới ở Braybrook và các chi phí khác liên quan đến sự tăng trưởng. Mặt khác, nhân
viên của Hội đã bắt đầu thực hiện các chính sách và quy trình bảo vệ môi trường để giảm lượng khí thải
carbon của Hội. Hội chỉ in ra những gì thực sự cần thiết và tái chế càng nhiều càng tốt. Do đó, mặc dù số
lượng nhân viên tăng lên, chi phí cho văn phòng phẩm của Hội đã giảm gần 20 nghìn đô la. Hội cũng
sắp xếp hợp lý các quy trình công nghệ thông tin của mình và tiết kiệm hơn nữa.
Mức thặng dư cho năm tài khóa 2019 của Hội đã tăng 6% so với năm trước.
Giống như tất cả các năm trước, công ty kiểm toán độc lập Lanyon Partners Audit & Assurance Pty Ltd đã
kiểm tra sổ sách của Hội và cho biết Hội đã tuân thủ đúng theo các Tiêu Chuẩn Kế Toán Úc và các yêu
cầu áp dụng khác.
Như đã tường trình vào năm ngoái, Hội đã mua một văn phòng tại Springvale để thay thế văn phòng
hiện đang thuê của Hội. Công việc đã tiến triển đều đặn và chúng tôi hy vọng có thể sớm chuyển đến
văn phòng mới, cũng là trung tâm cộng đồng này.
Nói chung, tôi rất vui và tự hào báo cáo rằng không chỉ Hội Phụ Nữ Việt Úc có khả năng, mà Hội còn phát
triển một cách vượt bực. Tôi xin tỏ lòng biết ơn chân thành nhất đến mọi người đã góp phần giúp năm
ngoái thành một thành công rất lớn cho Hội và kêu gọi sự hỗ trợ liên tục của quí vị để biến năm nay
thành một năm thậm chí thành công hơn nữa.
Vũ Ngọc Yến
Thủ Quỹ

Báo Cáo Của Tổng Thư Ký kiêm Tổng Giám Đốc

Năm nay khá đặc biệt vì tôi đã làm Tổng Giám Đốc được 15 năm. Sau khi tôi thành lập Hội năm 1983, tôi
được bầu làm Hội Trưởng trong nhiều mhiệm kỳ liên tục, ngoại trừ hai giai đoạn ngắn là một và hai năm.
Sau đó, vào năm 2004, Ban Quản Trị của Hội đã quyết định rằng Hội cần phải có một Tổng Giám Đốc để
lèo lái Hội sang giai đoạn phát triển tiếp theo. Tôi đồng ý ứng tuyển và chấp nhận được bổ nhiệm vào vị
trí này. Sau năm đầu tiên làm TGĐ, Hội đã gia nhập câu lạc bộ triệu phú, như lời phát biểu của Nghị Viên
Tiểu Bang cho vùng Footscray, ông Bruce Mildenhall.
Vào tháng Giêng năm 2017, Hội mới chỉ 34 tuổi và chuẩn bị kỷ niệm 35 năm vào năm sau. Tuy nhiên,
vào ngày 27 tháng Hai, Bộ Y Tế đã giới thiệu một loạt các cải cách mang tên Tăng Sự Lựa Chọn Của Người
Tiêu Dùng Các Dịch Vụ Chăm Sóc Tại Gia, bao gồm tính di động của Gói Chăm Sóc Tại Gia và giúp người
tiêu dùng kiểm soát và linh hoạt hơn. Dịch vụ Chăm Sóc Cao Niên là bộ phận lớn nhất của Hội, và lúc ấy
không ai có thể đoán được nhân viên và khách hàng của Hội sẽ đối phó với những thay đổi ấy ra sao, và
những điều này sẽ ảnh hưởng đến khả năng tồn tại của cả Hội như thế nào.

Là một hội đoàn, chúng tôi vẫn luôn toàn tâm toàn lực đề cao và thực thi các giá trị cốt lõi của Hội là
Chính Trực, Tôn Trọng, Hài Hòa, Từ Tâm, Hoàn Hảo và Sáng Tạo. Tận tâm phục vụ khách hàng, theo
đúng tất cả các quy tắc và quy định, và làm việc theo tinh thần tương thân tương trợ, tôn trọng lẫn nhau
giữa các nhân viên, hội viên và thành viên Ban Quản Trị là nền tảng cho sự thành công và ổn định của
Hội trong nhiều năm qua.
Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các hội viên, cảm tình viên, khách hàng, nhân viên và
thiện nguyện viên đã hỗ trợ và hy vọng rằng cùng nhau, chúng ta sẽ tiếp tục cung cấp các dịch vụ sáng
tạo và hảo hạng cho cộng đồng.
Huỳnh Bích Cẩm
Tổng Thư Ký kiêm Tổng Giám Đốc
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Năm 2018, Hội đã long trọng kỷ niệm 35 năm thành lập. Theo báo cáo của các chương trình và tuyên
bố của nhóm kiểm toán độc lập, thì năm tài khóa 2018-2019 không chỉ đánh dấu khả năng tồn tại mà
còn là sự tăng trưởng nhanh chóng cho tất cả các chương trình và vùng miền hoạt động của Hội. Trong
năm tài khóa kết thúc vào tháng Sáu 2017, tổng thu nhập của Hội là 6,6 triệu đô la; và hai năm sau, con
số ấy đã tăng thành trên 12 triệu.
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Chương Trình Chăm Sóc Cao Niên Tại Gia
Năm 2018-2019 là một năm đáng ghi nhớ đối với toàn thể nhân viên Chương Trình Chăm Sóc Cao Niên
Tại Gia. Trong năm này chúng tôi có được cơ hội phục vụ số lượng khách hàng tăng đáng kể, tổ chức kỷ
niệm 15 năm thành lập Chương Trình, được Cơ Quan Quản Lý Chất Lượng Dịch Vụ Chăm Sóc Cao Niên Úc
Đại Lợi đến kiểm tra chất lượng dịch vụ, và rộn ràng chuẩn bị cho việc áp dụng các Tiêu Chuẩn Chăm Sóc
Cao Niên do Chính Phủ mới ban hành.

Tổng số gói chăm sóc tính vào ngày 30/6/2019 đã tăng 42% so với 12 tháng trước đây. Trong năm nay,
Chương Trình cung cấp dịch vụ cho 513 quý bác cao niên thuộc các cấp độ chăm sóc từ 1 đến 4 tại tất
cả các vùng ở Melbourne. Để đáp ứng được nhu cầu của số lượng khách tăng cao, việc tuyển dụng và
huấn luyện nhân viên là một hoạt động đáng kể của năm.
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Tỉ lệ các khách hàng bị bệnh sa sút trí tuệ là một con số đáng kể. Trong năm này, có đến 25% số bác trong
Chương Trình nhận tài trợ bổ sung do sa sút trí tuệ. Nhu cầu chăm sóc đặc biệt của những khách hàng
này được tìm hiểu kỹ càng, bàn thảo và ghi nhận trong Kế Hoạch Chăm Sóc của riêng từng người. Tại
vùng miền Tây, nhóm sinh hoạt “Không Thèm Nhớ” dành cho quý bác bị bệnh sa sút trí tuệ duy trì họp

Chương Trình Chăm Sóc Cao Niên Tại Gia (tiếp theo)
mặt hàng tuần với 40 thành viên tham dự. Các nhân viên hỗ trợ nhóm được tham gia các khóa huấn
luyện để có thêm kỹ năng tổ chức các hoạt động phù hợp và hữu ích cho các bác. Bên cạnh các buổi
sinh hoạt hàng tuần, nhóm còn tổ chức các buổi lễ đặc biệt như Ngày của Mẹ, Tết Trung Thu, Tết Nguyên
Đán, v.v…
Vào tháng Mười 2018 và tháng Ba 2019, ban thẩm định từ Cơ Quan Quản Lý Chất Lượng Dịch Vụ Chăm
Sóc Cao Niên Úc Đại Lợi đã viếng thăm văn phòng Hội tại Spring vale và Braybrook để đánh giá chất
lượng phục vụ của Chương Trình. Kết quả đánh giá cho thấy Chương Trình Chăm Sóc Cao Niên Tại Gia
đã đạt yêu cầu tất cả 18 Tiêu Chuẩn về Chăm Sóc Tại Gia của chính phủ.
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Việc luôn hoàn thiện cung cách phục vụ khách hàng là một trong những giá trị chính của Hội. Quý bác
trong Chương Trình nhận được các dịch vụ chăm sóc phù hợp với ngôn ngữ và văn hóa của mình, và
có nhân viên phụ trách hết lòng hỗ trợ để thực hiện kế hoạch chăm sóc như đã bàn thảo. Chương Trình
nhận ý kiến đóng góp của các bác qua điện thoại, viếng thăm tại nhà, qua thư từ và phiếu đóng góp ý
kiến. Tất cả nhân viên phụ trách, nhân viên hành chánh và nhân viên chăm sóc được sắp xếp tham gia
các buổi họp, huấn luyện, tu nghiệp để làm tốt hơn công việc của mình. Các đề mục huấn luyện và tu
nghiệp chính trong năm nay bao gồm cách chăm sóc các bác bị sa sút trí tuệ, sự hiểu biết về vấn đề
ngược đãi và lạm dụng người cao niên, bảo mật và tôn trọng sự riêng tư, ranh giới nghề nghiệp, các biện
pháp an toàn lao động, và các tiêu chuẩn mới về chất lượng chăm sóc người cao niên. Ngoài ra, các nhân
viên phụ trách còn tham dự những buổi họp cùng với các cơ quan khác để học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm
và được cập nhật về những thay đổi trong lãnh vực chăm sóc cao niên.
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Chương Trình Chăm Sóc Cao Niên Tại Gia (tiếp theo)
Điểm son trong năm này là hai buổi họp mặt Tân Niên được tổ chức vào tháng Hai 2019 để mừng Tết
Nguyên Đán Kỷ Hợi, đồng thời kỷ niệm 15 năm thành lập Chương Trình. Buổi họp mặt đã đem lại không
khí Tết đầm ấm với cách trang trí truyền thống Việt Nam, các bản nhạc xuân, và đặc biệt là màn múa
lân đầy ấn tượng. Các bác đã có dịp cùng nhau thưởng thức bữa tiệc và hàn huyên tâm sự. Các bác và
người thân cũng đã bày tỏ niềm cảm kích đối với sự chăm sóc và các dịch vụ do Chương Trình cung cấp
giúp cho người cao niên sống khỏe mạnh hơn, độc lập hơn tại chính ngôi nhà của mình. Các bác đã hết
lời khen ngợi sự tận tâm, nhiệt tình và chuyên nghiệp của nhân viên phụ trách và nhân viên chăm sóc.
Chương Trình luôn luôn hợp tác, ghi nhận ý kiến từ khách hàng trong việc sắp xếp chăm sóc và cung cấp
thông tin. Trong năm 2018-2019, chúng tôi đã mời các bác trong Chương Trình tham gia vào ba nhóm
tư vấn - một nhóm ở miền Bắc, một ở Đông và Nam, và một ở miền Tây. Trong các cuộc họp vào tháng
Chín năm 2018, quý bác trong nhóm tư vấn đã đóng góp những ý kiến quý báu về cách cung cấp thông
tin về Chương Trình đến các bác muốn đăng ký sử dụng dịch vụ.
Do rào cản ngôn ngữ, vẫn còn nhiều bác cao niên người Việt mặc dù rất cần được hỗ trợ tại gia nhưng
lại chưa biết đến các dịch vụ chăm sóc cao niên do Chính Phủ tài trợ để các bác tiếp tục sống dài lâu tại
nhà. Chương Trình tiếp tục cung cấp thông tin về dịch vụ Chăm Sóc Cao Niên Tại Gia bằng tiếng Việt
đến cộng đồng, và cũng trợ giúp giới thiệu các bác đến trung tâm sắp xếp thẩm định My Aged Care theo
yêu cầu.
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Vào những tháng cuối của năm, nhân viên trong Chương Trình ráo riết chuẩn bị cho việc áp dụng các
Tiêu Chuẩn về Chất Lượng Chăm Sóc Người Cao Niên do Chính Phủ mới ban hành có hiệu lực từ ngày
1/7/2019. Nhân viên đã tham gia những khóa huấn luyện về các Tiêu Chuẩn mới này và cách áp dụng
vào công việc hàng ngày. Chúng tôi cũng họp lại để đánh giá cách làm việc hiện tại đối chiếu với các
Tiêu Chuẩn mới, và từ đó tìm ra những điểm có thể làm tốt hơn.
Năm tài chính này là một cột mốc quan trọng của Chương Trình Chăm Sóc Cao Niên Tại Gia. Chúng tôi
rất tự hào với chất lượng dịch vụ mà Chương Trình đã cung cấp đến quý bác cao niên người Việt trong
suốt 15 năm qua. Chúng tôi cam kết tiếp tục làm tốt vai trò của mình và không ngừng hoàn thiện cung
cách phục vụ quý bác.

Chương Trình Chăm Sóc Cao Niên Tại Gia (tiếp theo)

thecommunity
the
community
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Giám Đốc Các Dịch Vụ Cao Niên: Mã Quí
Phụ Tá Giám Đốc: Nguyễn Thu Thủy
Điều Hợp Viên: Văn Tú Huệ (vùng miền Tây), Nguyễn Thu Thủy (vùng miền Đông, Nam và Bắc)
Nhân Viên Phụ Trách: Phạm Phương Anh, Nguyễn Hoàng Dũng, Đinh Hương, Lý Ngọc Lan, Phạm Lan,
Nguyễn Linh, Trần Ngọc, Lâm Quý, Mai Tài, Hà Thu Thảo, Phạm Thảo, Hoàng
Thảo, Mai Trâm, Hà Vân
Lý Bảo Hiệp, Lê Cẩm Hương, Trần Hồ Duy Duy, Nguyễn Quỳnh Hương, Phạm
Quỳnh Lan, Nguyễn Hoàng Lê, Nguyễn Liên Hương, Đặng Ý Nhi, Trần Bích
Phượng, Lục Bảo Quỳnh, Nguyễn Thục Anh, Hoàng Khánh Vân, Đỗ Phương
Uyên, Trương Hạ Uyên
Y Tá: Phan Trinh
Nhân Viên Hành Chánh: Hà Vân, Ninh Ánh, Phan Khuê, Nguyễn Ngọc, Lý Trâm, Ngô Linh, Phạm Lan,
Lê Dung
Nguyễn Anh Thư, Ngô Linh, Nguyễn Bảo Ngọc, Nguyễn Trần Chân Như,
Trương Anh Tuấn, Lục Bảo Quỳnh, Hoàng Khánh Vân
Nhân Viên Chăm Sóc: Bùi Loan, Châu Hồng, Châu Trinh, Đặng Thu, Đặng Tiên, Đặng Hương, Đinh Phong,
Đỗ Thắm, Đoàn Thuận, Dương Oanh, Lâm Lợi, Lâm Phương, Lâm Tiểu Thu, Lâm
Thanh, Lương Ngân, Mai Thanh, Ngô Mai, Nguyễn Bạc, Nguyễn Hoa, Nguyễn
Khánh, Nguyễn Liêm, Nguyễn Liễu, Nguyễn Long, Nguyễn Mai, Nguyễn Sang,
Nguyễn Xuân, Phạm Hòa, Phạm Lành, Phạm Hiếu, Phạm Pháo, Phan Phương,
Quách Mai, Thôi Thu Nguyệt, Trần Diệu, Trần Hoàng Kim, Trần Linh, Trần Loan,
Trần Tình, Trịnh Hiệp, Trương- Đinh Hoàng Anh, Võ Ý Như, Nguyễn Trâm, Nguyễn
Linh, Huỳnh Thuận, Nguyễn Ngọc
Nguyễn Kim Ánh, Đỗ Ann Yến, Nguyễn Kim Chi, Tăng Kim Chi, Nguyễn Quỳnh
Dung, Hoàng Thu Hà, Ngô Văn Hân, Nguyễn Minh Hằng, Diệp Thanh Hiền,
Nguyễn Hòa Hiệp, Nguyễn Cơ Hồng Hoa, Trần Thu Hồi, Nguyễn Thị Hương,
Phùng Thanh Hương, Nguyễn Thị Huyền, Phạm Kim Khanh, Ngô Kim Phương, Lê
Kimmy, Trần-Ingram Lam, Đặng Mỹ Lê, Trần Thanh Liêm, Lê Kim Liên, Phạm Kim
Liên, Huỳnh Mỹ Linh, Nguyễn Quang Minh, Trần Minh Nguyệt, Lâm Thiên Nhi, Bùi
Ngọc Nhung, Trần Ái Nữ, Đỗ Phi Oanh, Huỳnh Hưng Quốc, Lê Thị Sáu, Nguyễn Vũ
Thanh Tâm, Trần Thị Mỹ Thu, Hoàng Thị Thùy, Lê Xuân Diệu Trang, Lý Thu Trang,
Hoàng Đình Trọng, Nguyễn Xuân Tú, Nguyễn Thanh Tuyết, Nguyễn-Liljegren Ánh
Tuyết, Cao Thị Xuân, , Mã Vicky
Nhóm Hỗ Trợ Người Sa Sút Trí Tuệ:
Phụ Trách: Hà Vân
Nhân Viên: Trần Linh, Đoàn Thuận, Phạm Lành, Đặng Tiên

9

Chương Trình Sinh Hoạt Cao Niên
2018 - 2019 là năm thứ ba Chương trình Sinh Hoạt Cao Niên được tài trợ và quản lý theo hai cấp chính
quyền: Chính Phủ Liên Bang cho người từ 65 trở lên và Chính Phủ Tiểu Bang cho người dưới 65.
Những điểm nổi bật trong năm vừa qua:
Những điểm nổi bật trong năm vừa qua:
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¾¾

Chương trình có 9 nhóm (6 ở miền Tây và 3 ở miền Bắc), cung cấp dịch vụ sinh hoạt nhóm và hỗ
trợ cá nhân cho 306 khách hàng cao niên.

¾¾

Từ 7/2018-6/2019, số lượng khách hàng được dịch vụ My Aged Care giới thiệu đến chương trình
là 140 người. Để bảo đảm an toàn cho các thành viên tham dự, số lượng người trong mỗi nhóm
không thể quá đông được. Vì vậy, nhiều người đã phải chờ đợi khá lâu để được vô nhóm. Sang
năm mới Hội sẽ dự đinh mở thêm nhóm mới để đáp ứng nhu cầu gia tăng của cộng đồng.

¾¾

Nhân viên cũng đã giới thiệu nhiều khách hàng có những vấn đề về sức khỏe lên cho My Aged
Care để thẩm định cho những dịch vụ cao hơn.

¾¾

Theo gương các nhóm ở miền Bắc (Lalor và Thomastown), một số nhóm Sinh Hoạt Cao Niên
miền Tây, như Deer Park và Maidstone 1 và 2 đã thành lập đội múa và ca đoàn riêng cho nhóm.

¾¾

Chương trình cũng bắt đầu nhận một số khách hàng được nhận tài trợ từ Quỹ Bảo Hiểm Khuyết
Tật Toàn Quốc NDIS.

Du ngoạn tại Tu Viện Abbotsford

Theo kết quả trưng cầu ý kiến khách hàng sử dụng dịch vụ trong tài khóa 2018-2019 thì:
¾¾

85% khách hàng rất hài lòng với chương trình.

¾¾

Khách hàng trở nên năng động hơn và tham gia vào sinh hoạt của nhóm nhiều hơn.

¾¾

Một số khách hàng đã đóng góp ý kiến, công sức và vật chất để giúp chương trình sinh hoạt
sinh động hơn.

¾¾

Sức khỏe của khách hàng cũng được cải thiện đáng kể, nhất là những người có vấn đề trầm
cảm và sa sút trí tuệ. Sau một thời gian sinh hoạt, tinh thần của họ được cải thiện rõ rệt.

Dưới đây là lời tâm sự của một thành viên nhóm Sinh Hoạt Cao Niên vùng Maidstone.

Chương Trình Sinh Hoạt Cao Niên (tiếp theo)
Tìm Lại Nụ Cười - “Lời cám ơn của một thành viên nhóm Sinh Hoạt Cao Niên vùng Maidstone”
Là một trong những người Việt đến Úc với tư cách tị nạn, thấm thoát vậy mà tôi đã định cư tại đây được 42
năm. Đặt chân đến bến bờ tự do thì khó khăn chưa phải đã hết mà chỉ là mới bắt đầu. Với hai bàn tay trắng,
khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa, xã hội, tôi cũng như bao nhiêu anh chị em Việt Nam khác đều phải miệt mài
làm lụng để phụng dưỡng cha mẹ đôi bên, đồng thời nuôi con cái ăn học nên người. Thế hệ chúng tôi là thế
hệ lót đường cho con cháu. Chúng tôi biết rằng chỉ có con đường học vấn là con đường duy nhất để chúng
thành đạt trong xã hội mới.

Thời gian trôi qua, con cái tôi đã trưởng thành, có công ăn việc làm và đã có gia đình riêng, thì một biến cố đã
xảy ra làm thay đổi đời tôi. Đó là người vợ thân thương của tôi đã ra đi sau một cơn bạo bệnh xảy ra vỏn vẹn
chỉ có mười ngày. Tôi như ngã quỵ trước sự mất mát quá lớn này. Sau gần 40 năm chung sống hạnh phúc,
thì sự ra đi của vợ tôi là một cơn ác mộng. Hàng đêm tôi đi khắp nhà gọi tên người vợ yêu thương. Tinh thần
tôi càng ngày càng tệ, cộng thêm chứng bệnh Parkinson mãn tính đã làm cho tôi suy sụp hoàn toàn sau gần
bốn năm trời đau khổ. Bạn bè khuyên tôi nên thay đổi cách sống hầu cứu vãn tình thế. Đó là lý do tôi gia
nhập chương trình Chăm Sóc Cao Niên của Hội Phụ Nữ Việt Úc, mà mới nghe qua tôi đã nghĩ rằng Hội chỉ
phục vụ cho phụ nữ. Sau này tôi biết Hội là một tổ chức vô vị lợi có nhiều loại dịch vụ khác nhau để phục vụ
cho cộng đồng người Việt. Tôi đã được nhân viên Hội tiếp đãi ân cần. Họ làm việc khoa học và lễ độ, nên tôi
đã quyết định sử dụng dịch vụ của Hội. Những ngày tham gia sinh hoạt nhóm cao niên, tôi được tập thể dục,
chia sẻ các loại thông tin, du ngoạn, ca hát, cố vấn y tế, tổ chức sinh nhật và đố vui.
Qua tìm hiểu, tôi được biết khi mới thành lập Hội chỉ có vài ba thiện nguyện viên. Sau 35 năm phục vụ
số lượng nhân viên nay đã hơn 150 nhân viên nói tiếng Việt giúp người Việt. Đây là một thành tích đáng
ngưỡng mộ, không hề tự tôn, mà hoàn toàn tự tin, vì Hội đã đi đúng hướng.

Thưa các bạn, khi nào bạn rảnh rỗi hãy đến thăm “làng Việt Nam” và “căn nhà thứ hai” của chúng tôi, để bạn
được thấy tận mắt và hiểu tại sao Hội không những tồn tại, mà còn lớn mạnh ghê gớm sau 35 năm phục vụ
cho cộng đồng. Tôi xin cảm ơn Chính Phủ Úc, cùng tất cả các nhân viên phục vụ của Hội Phụ Nữ Việt Úc với
lời cầu chúc sức khỏe và bình an.
Giám Đốc Các Dịch Vụ Cao Niên: Mã Quí
Điều hợp viên: Nguyễn Phương Nam
Trợ lý điều hợp: Hồ Thị Ngát
Nhân viên phụ trách nhóm: Phạm Thanh Thủy Tiên, Thi Trương Kiều, Nguyễn Thị Phương Kiều, Bùi
Quang Minh, Nguyễn Hữu Thanh Loan, Huỳnh Nhựt Nhân, Lê Thị Cẩm
Sáu, Nguyễn Hoàng Lê, Hồ Thị Ngát.
Nhân viên chăm sóc: Phạm Thị Tịnh, Đặng Thanh Tiên, Nguyễn Thị Minh Thương, Lâm Kim Hương,
Đoàn Quế Xuân, Đặng Thị Mỹ Lê, Phan Thị Hoàng Ngân, Lạc Mỹ Tiên, Vũ Kim
Lan, Trần Kim Khánh
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Tôi xin cám ơn những người đi trước, đã thành lập Hội, miệt mài làm việc, giúp đỡ người cô thế, tạo nên uy
tín trong cộng đồng. Hội giống như một ngôi làng Việt Nam trên xứ người. Và cái nhóm tôi tới sinh hoạt hàng
tuần giống như căn nhà thứ hai đã giúp tôi và bằng hữu (những người cùng hoàn cảnh, sức khỏe hoặc tuổi
tác) có nơi tụ tập, gặp gỡ để tâm tình và chia sẻ, trao đổi kiến thức và tin tức. Tôi xin cám ơn các cô chú anh
chị trong nhóm và các nhân viên phụ trách đã giúp tôi tìm lại được nụ cười đã mất, niềm vui và sức khỏe, và
một tình yêu mới.
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Chương Trình Hỗ Trợ Tại Gia – Dịch Vụ Vệ Sinh Nhà Cửa
Chương Trình Hỗ Trợ Tại Gia – Dịch Vụ Vệ Sinh Nhà Cửa
của Hội Phụ Nữ Việt Úc đã có một sự phát triển đáng
kể trong năm tài chánh 2018-2019 nhờ vào những
cố gắng liên tục để đáp ứng nhu cầu của người cao
niên trong cộng đồng ở vùng miền Tây và miền Bắc.
Chương Trình đã cung cấp 14.293 giờ dịch vụ tại
nhà cho 311 bác cao niên so với 4163 giờ cho 139
bác vào tài khóa trước.
Chất lượng chăm sóc, yếu tố quyết định của sự tăng trưởng nhanh chóng này, đã góp phần làm cho mọi
người càng ngày càng biết đến Hội và Chương Trình nhiều hơn.
Chương Trình đã đưa thông tin đến các bác qua các buổi gặp gỡ nói chuyện với các nhóm sinh hoạt, phổ
biến các tài liệu song ngữ để quảng bá Chương Trình và quan trọng hơn cả là các bác đã nghe được lời
khen ngợi từ các bác hài lòng về dịch vụ.
Tuy rằng dịch vụ Chương Trình Hỗ Trợ Tại Gia theo bản chất là các dịch vụ hỗ trợ cơ bản ở bước sơ khởi
để giúp các bác cao niên được sống độc lập tại nhà, chúng tôi đã cung cấp các dịch vụ đa dạng, có chất
lượng cao và phù hợp với ngôn ngữ và văn hóa của họ như lau dọn nhà cửa, giặt ủi, trợ giúp mua sắm…
Tất cả nhân viên đều nói ngôn ngữ của khách hàng, phục vụ người Việt lẫn người Việt gốc Hoa. Khách
hàng cảm thấy an tâm và tự tin hơn khi tìm sự giúp đỡ vì rào cản về ngôn ngữ không còn nữa. Việc trao
đổi dễ dàng đã giúp họ nói lên các mục tiêu và nhu cầu của mình và nhờ vậy, chúng tôi cũng đã sắp xếp
được dịch vụ phù hợp với sự lựa chọn cá nhân của từng bác.
Để thực hiện chính sách duy trì sự độc lập và khôi phục những khả năng sẵn có của khách hàng, nhân
viên đã tham gia các buổi tu nghiệp. Họ đã giúp các bác phát huy tiềm năng của mình, làm những gì
mình có thể làm để phát triển các điểm mạnh, nâng cao khả năng cũng như duy trì sự độc lập của mình.
Khách hàng đã được khuyến khích cùng làm các công việc nhẹ như lau bàn, quét bụi bàn ghế, để quần
áo vào máy giặt trong khi nhân viên chăm sóc hút bụi, lau nhà và phơi đồ…
Để theo dõi nhu cầu của khách hàng, các Nhân Viên Phụ Trách giàu kinh nghiệm đã lắng nghe báo cáo
của đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp cũng như chú ý đến nhu cầu của các bác trong các buổi tái thẩm
định để giới thiệu họ kịp thời cho My Aged Care khi họ cần được trợ giúp.
Hội Phụ Nữ Việt Úc | Báo Cáo Thường Niên 2018-19
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Tấm lòng của chúng tôi không ngừng ở chỗ cung cấp dịch vụ mà còn ở chỗ am hiểu khách hàng về con
người, việc sống an vui và nền văn hóa. Biết rằng Tết Âm Lịch là một dịp để mọi người kết nối với nhau
và cùng nhau mừng đón ngày lễ hội văn hóa, chúng tôi đã mời tất cả các bác trong Chương Trình đến
tham gia một buổi tiệc thật đặc biệt và ở đó, họ đã có dịp chia sẻ những trải nghiệm của mình. Các bác
không những đã thưởng thức các món ăn ngon, các màn văn nghệ đặc sắc và múa lân thật sôi nổi mà
còn tham gia vào các sinh hoạt cổ truyền như hái lộc và chụp hình bên cây mai, cây đào.
Để đạt được những thành tựu này, Chương Trình Hỗ Trợ Tại Gia cũng đã phải trải qua nhiều thử thách.
Chương Trình đã cố gắng không ngừng để thu hút, giữ lại vả đào tạo nhân sự. Chúng tôi đã sử dụng các
phương tiện truyền thông để tuyển chọn nhân viên và đã nói chuyện với học viên của các khóa huấn
nghệ của Hội Phụ Nữ Việt Úc về phần thưởng vật chất lẫn tinh thần và cơ hội làm việc trong Hội.
Sự kiên trì và chuyên nghiệp của chúng tôi đã được công nhận khi Chương Trình đã đạt được kết quả tốt
qua đợt kiểm tra của Ban Kiểm Tra Chất Lượng Dịch Vụ Cao Niên của Úc.
Chương Trình Hỗ Trợ Tại Gia của Hội đã được chính phủ gia hạn đến hết tài khóa 2022, Hội đã đề ra mục
tiêu là phục vụ các bác cao niên với số lượng lớn hơn và giúp cho họ tiếp tục sống độc lập tại nhà, nhờ
vào các dịch vụ chất lượng không ngừng cải thiện của chúng tôi.
Điều Hợp Viên Chương Trình Chăm Sóc Cao Niên Tại Gia Vùng Miền Tây: Văn Tú Huệ
Nhân Viên Điều Hợp Dịch Vụ: Phạm Lan, Nguyễn Thục Anh
Nhân Viên Hành Chánh: Nguyễn Loan, Phạm Lan, Hà Vân

Chương Trình Huấn Nghệ
Năm tài chính 2018-2019 là một năm đầy thử thách và thành công đối với Chương Trình Huấn Nghệ.
Nhân viên của Chương Trình đã phối hợp chặt chẽ và hiệu quả với các dịch vụ trong và ngoài tổ chức
nhằm hỗ trợ tốt nhất cho các học viên tham gia các khóa học và đạt được 3 thành tựu đáng chú ý:
¾¾

Gia hạn thành công giấy phép với Cơ Quan Đăng Ký Văn Bằng Tiểu Bang Victoria (VRQA) để tiếp
tục hoạt động của một Trường Dạy Nghề.

¾¾

Thay đổi nội dung các văn bằng của Chứng Chỉ Tiếng Anh Cấp I & II theo yêu cầu của Bộ Giáo
Dục và được Bộ cho phép tiếp tục dạy các khóa này.

¾¾

Chương Trình Tạo Cơ Hội Mới (Skills First Reconnect Project) tiếp tục được gia hạn đến năm 2020,
nhờ hỗ trợ thành công 75/75 khách hàng trong hai năm 2017-2019.

Một thành tựu nữa của Chương Trình là hoàn thành chuyển đổi nội dung các văn bằng của Chứng Chỉ
Tiếng Anh Cấp I & II theo yêu cầu của Bộ Giáo Dục và được Bộ cho phép tiếp tục dạy các khóa này. Do đó,
Hội tiếp tục tuyển sinh và khai giảng các khóa Tiếng Anh Chứng Chỉ Cấp I và Cấp II cho các học viên đang
sinh sống tại Maribyrnong, Brimbank, Yarra và Greater Dandenong từ nay đến năm 2023. Thành công
này giúp tăng thêm ngân sách cho Hội, và đáp ứng nhu cầu học Tiếng Anh của người Việt. Cô Nguyễn
Minh Trang, học viên khóa Chứng Chỉ Tiếng Anh Cấp I tâm sự: “Tôi học Tiếng Anh để có thể tham gia các
hoạt động văn hóa và xã hội trong cộng đồng, bởi vì trước đây, tôi cảm thấy cô đơn và bị cô lập vì không thể
giao tiếp bằng Tiếng Anh. Tôi rất thích học với Hội vì giáo viên kiên nhẫn và tận tâm, bạn học rất thân thiện.
Giờ đây tôi đã tự tin tham gia các hoạt động văn hóa, xã hội trong cộng đồng. Nhờ đó, tôi có thêm nhiều bạn
và mở rộng các mối quan hệ xã hội khác”.
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Thành tựu nổi bật nhất là Hội được Cơ Quan Đăng Ký Văn Bằng Tiểu Bang Victoria cấp phép để tiếp tục
mở các khóa học được công nhận toàn quốc trong 5 năm (đến 2024), và được Tổ Chức Giáo Dục Cộng
Đồng (ACFE) tiếp tục tài trợ cho các khóa học ngắn hạn trong 4 năm (đến 2023). Thành công này không
những mang lại nguồn thu nhập và việc làm ổn định cho nhân viên mà còn giúp Hội có thêm thời gian
và nguồn lực để tìm kiếm cơ hội tổ chức thêm các khóa học, nhằm đáp ứng nhu cầu học nghề và phát
triển ngôn ngữ ngày càng tăng của cư dân gốc Việt đang sinh sống tại Victoria. Đặc biệt, gần đây, Chính
Phủ Úc tăng ngân sách cho các dịch vụ chăm sóc cao niên, nên số lượng sinh viên ghi danh các khóa
học về chăm sóc cao niên tăng đáng kể. Theo kết quả thăm dò ý kiến mới nhất của Chương Trình, hơn
95% các học viên sau khi tốt nghiệp khóa Chứng Chỉ Cấp III về Chăm Sóc Cao Niên với Hội đã làm việc
cho các Chương Trình Chăm Sóc Cao Niên Tại Gia hay tại các Viện Dưỡng Lão.
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Chương Trình Huấn Nghệ (tiếp theo)
Chương Trình Tạo Cơ Hội Mới đã thành công ở cả ba vùng: Maribyrnong, Brimbank và Greater Dandenong
trong hai năm 2017-2019. Chương Trình đã đặc biệt hỗ trợ miễn phí cho 75 khách hàng đang gặp khó
khăn trong cuộc sống, giúp họ tự tin tham gia học tập và tìm việc làm. Chị Tô Thanh Loan, khách hàng
của Chương Trình chia sẻ “Tôi nghĩ rằng tôi rất may mắn khi được giới thiệu đến Hội Phụ Nữ Việt Úc sau khi
trải qua giai đoạn bị bạo hành gia đình nghiêm trọng cả về tinh thần và thể xác. Trong hai năm tham gia
Chương Trình, tôi đã nhận được nhiều dịch vụ tư vấn và hỗ trợ về vấn đề gia đình và xã hội. Điều tuyệt vời
nhất là nhân viên của Chương Trình luôn sẵn sàng giúp đỡ tôi bất kể khi nào tôi cần, ngay cả sau giờ làm việc.
Nhờ sự trợ giúp của Hội, tôi đã đạt được hầu hết các mục tiêu trong cuộc sống và học tập như: phát triển khả
năng giao tiếp Tiếng Anh, mở rộng quan hệ xã hội và được chính phủ hỗ trợ nhà ở cho tôi và các con. Hiện
tại, cuộc sống của tôi đã bước sang một trang mới tươi đẹp hơn”. Sau khi hoàn thành chỉ tiêu, Bộ Giáo Dục
đã tiếp tục gia hạn hợp đồng với ngân sách là $161,694 để tiếp tục hỗ trợ thêm 38 khách hàng trong
giai đoạn 2019-2020.
Nhìn chung, những thành tựu trên đạt được do ba yếu tố quan trọng. Đầu tiên là đội ngũ nhân viên có
trình độ chuyên môn luôn phối hợp chặt chẽ, chuyên nghiệp và tương trợ nhau nhằm giúp học viên đạt
được các mục tiêu trong học tập và cuộc sống. Thứ hai là Ban Quản Trị của Hội luôn tin tưởng và ủng hộ
nhiệt tình mọi hoạt động của Chương Trình. Thêm vào đó, Chương Trình luôn hợp tác chặt chẽ với các
chương trình khác trong Hội như: Chương Trình Chăm Sóc Cao Niên Tại Gia, Chương Trình Tư Vấn Nạn Cờ
Bạc, Dịch Vụ Tư Vấn Cai Nghiện Rượu và Ma Túy, Nhóm Chơi Mà Học; Chương Trình Hỗ Trợ Tù Nhân, và các
tổ chức khác ở vùng Brimbank, Maribyrnong, Yarra và Greater Dandenong, nhằm hỗ trợ tốt nhất cho
học viên đạt được mong muốn học tập và việc làm, và quảng bá các dịch vụ của Hội trong cộng đồng.
Hiện nay, Chương Trình Huấn Nghệ đang gặp hai trở ngại. Thứ nhất là không đủ nhân viên để hỗ trợ trực
tiếp học viên và giáo viên tại cả bốn địa điểm học ở Braybrook, Richmond, Springvale và St Albans. Thứ
hai, Chương Trình cần thêm phòng học và phòng tư vấn học viên ở cả hai văn phòng chính Braybrook
và Springvale nhằm đáp ứng sự tăng thêm về số lượng khóa học trong năm nay. Hy vọng rằng, sau khi
văn phòng mới của Hội tại Springvale hoàn thiện và đi vào hoạt động, Chương Trình sẽ có thêm hai hoặc
ba phòng học cho các khóa học sắp bắt đầu để đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng của cư dân
vùng Đông Nam.
Đội ngũ nhân viên và giáo viên của Chương Trình:
1. Ban điều hành và nhân viên:
Hội Phụ Nữ Việt Úc | Báo Cáo Thường Niên 2018-19
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•
•
•
•
•
•
•

TS. Ngô Thái Phương - Điều Hợp Viên Chương Trình.
TS. Bùi Minh Huyền - Nhân Viên Phát Triển Dạy Nghề; Giáo Viên Tiếng Anh; Phụ Trách Chương
Trình Tạo Cơ Hội Mới.
Đỗ Thị Quỳnh Trang - Nhân Viên Văn Phòng.
Đào Mai Lan - Nhân viên Chương Trình Tạo Cơ Hội Mới; Phụ Trách Thực Tập Cho Học Viên (Miền
Bắc và Tây).
Đặng Ý Nhi - Phụ Trách Chương Trình Tạo Cơ Hội Mới; Nhân Viên Phụ Trách Thực Tập Cho Học
Viên (Miền Đông Nam).
Phan Thúy Hường - Nhân viên Chương Trình Tạo Cơ Hội Mới; Phụ Trách Thực Tập Cho Học Viên
(Miền Đông Nam).
Hà Nguyễn Phương My - Nhân viên Chương Trình Tạo Cơ Hội Mới

2. Đội ngũ giáo viên:
•
•
•
•
•
•

Thầy Lâm Hữu Minh - Giáo viên Khóa Chăm Sóc Cao Niên
Cô Kaur Vernainder - Giáo Viên các Khóa Chăm Sóc Trẻ Em
Cô Seema Mainee - Giáo Viên các Khóa Chăm Sóc Trẻ Em
Cô Kaur Ranjit - Giáo Viên các Khóa Chăm Sóc Trẻ Em
Cô Nguyễn Thị Thanh Thảo (Tracey) - Giáo Viên Tiếng Anh
Cô Davaripour Raheleh - Giáo Viên Tiếng Anh

Chương Trình Tư Vấn Cai Nghiện Rượu và Ma Túy
Chương Trình chủ yếu được tài trợ từ Bộ Y Tế Liên Bang qua North West Melbourne Primary Health Care
Network để cung cấp các dịch vụ thông tin và tư vấn cho người Việt tại Melbourne và các vùng phụ cận.
Hầu hết khách hàng đã được giúp đỡ và hướng dẫn để thay đổi quan điểm và thói quen dùng ma tuý
và rượu của họ. Chương Trình được thực hiện một cách độc lập, tuy nhiên cũng có phối hợp chặt chẽ
với một số các chương trình khác của Hội như Dịch Vụ Tư Vấn Và Giúp Đỡ Người Việt Về Vấn Nạn Cờ Bạc,
Chương Trình Hỗ Trợ Tù Nhân, Chương Trình Huấn Nghệ Và Học Anh Ngữ. Ngoài ra còn có quan hệ mật
thiết với nhiều cơ quan bên ngoài như các Toà Án Địa Phương, các Toà Án Chuyên Về Ma Tuý, các cơ quan
Phục Hồi Nhân Phẩm Cộng Đồng, các cơ quan và bệnh viện giúp về chữa trị ma tuý. Ngoài ra Chương
Trình cũng cung cấp các tin tức liên quan đến ma tuý qua hệ thống báo chí người Việt tại Úc chẳng hạn
bài viết giới thiệu về “Các loại hoạt chất ma tuý mới” được đăng tải trên báo Phụ Nữ Việt số 66 và trang
mạng www.avwa.org.au của Hội.
Chương Trình Giáo Dục Về Ma Tuý (Drug Education Program) vẫn được tiếp tục thực hiện cho nhóm người
Việt tại trại tù nữ DPFC và các buổi cung cấp thông tin về rượu và ma tuý cho các nhóm học viên Anh
Ngữ của Hội. Kết quả của các chương trình này được đánh giá rất tốt qua sự gia tăng số lượng khách
hàng nữ tham gia chương trình tư vấn cai nghiện rượu và ma tuý của Hội nhất là sau khi được phóng
thích.
Đặc biệt trong năm nay có gia tăng khá nhiều về số lượng tham gia chương trình tư vấn của các bạn lạm
dụng/nghiện ngập rượu và ma tuý cùng với thân nhân về các vấn đề liên quan. Tư vấn về hoà giải trong
gia đình cũng được đặt ra trong một số trường hợp cá biệt.
Điều Hợp Viên: Nguyễn Quang Tường
Nhân viên tư vấn: Nguyễn Quang Tường, Trương Tiến

hoá học được thay đổi để tránh sự
nghiêm cấm của luật pháp.
Các loại hoạt chất ma tuý mới
này được phát triển nhanh chóng
tới mức không ai tiên liệu được.
Đến tháng 12 năm 2015 thì đã có
643 các loại hoạt chất ma tuý mới
được ghi nhận bởi Hội đồng Tư
vấn của Liên Hiệp Quốc về Ma
tuý và Tội ác.
Chỉ riêng trong năm 2015, đã có
đến 75 loại hoạt chất ma tuý mới
được đề cập đến lần đầu tiên. Phần
lớn các loại này gồm các loại cần
sa được tổng hợp (21 loại khác
nhau), 20 loại cathinone tổng hợp
là một dược chất kích thích phụ
thêm vào cho việc dùng đá (ice)
và 9 loại từ phenethylamines có
tác dụng tương tự ma tuý đá. Hơn
thế nữa, cũng trong năm 2015
có đến 21 chất được sản xuất lần
đầu tiên với cấu trúc khác biệt và

50 - Phụ Nữ Việt
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chẳng dính líu gì về các nhóm ma
tuý kể trên.
Có an toàn hơn khi xếp chúng
vào các loại ma tuý bất hợp
pháp?
Đây là một trong những nhầm lẫn
lớn nhất đối với các loại hoạt chất
ma tuý mới này. Ngay cả khi một
số loại này được quảng cáo là hợp
pháp thì cũng không có nghĩa là
việc sử dụng chúng được xem là
an toàn. Thật khó để có đầy đủ
hiểu biết một cách nhanh chóng
về các ảnh hưởng chung của
chúng hay khi dùng tới mức nào
thì mới bị các hậu quả tai hại.
Các loại hoạt chất ma tuý mới này
thường không có ghi, hay in ấn
liều lượng dùng trên nhãn chai
thuốc. Chúng thường không được
kiểm soát và không được thử
nghiệm kiểm chứng. Các hoá chất
dùng trong các loại hoạt chất ma
Tết Kỷ Hợi - 2019
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đó. Nên sử dụng liều nhỏ
lúc đầu để xem các ảnh
hưởng và sức mạnh của
chất này lên cơ thể như thế
nào. Không nên lái xe, bơi
lội hay đứng máy khi dùng
những chất này.
Những bao bì chứa các
chất này thường không ghi
rõ các chất hàm chứa trong
đó hay liều lượng đúng vì
vậy khi dùng chúng rất dễ
bị quá liều.
Nhiều NPS chứa các mẫu
lọc hay tạp chất có thể gây
hại cho sức khoẻ nhất là
khi dùng dưới dạng chích.
Chất cà phê có khi được
cho thêm vào trong các
loại chất này với liều cao
cũng dễ gây ra quá liều.
Nhiều cái chết xảy ra cho
những người hay dùng các
chất này nhất là khi họ có
vấn đề sức khoẻ tâm thần
làm dễ dẫn đến chuyện tự
tử.
Các hoá chất trong các
loại ma tuý này có thể gây
độc hại lên tim làm gây
cao áp huyết, làm nhanh
hay hỗn loạn nhịp tim.
Chúng vì vậy có thể gây
nguy hiểm cho người cao
tuổi hay những người có
những vấn đề bệnh hoạn
từ trước.
Một số người đã chết vì
NPS vì vậy cần gọi cấp
cứu 3 số không (000)
ngay nếu thấy có các hỗn
loạn trong cơ thể. Cần
nhớ là các nhân viên cấp
cứu chẳng liên quan gì tới
cảnh sát cả nên đừng ngần

ngại khi gọi họ.
• Cũng có những khó khăn
cho bác sĩ hay nhân viên
cấp cứu đối với người bị
quá liều với các chất này
do sự thiếu sự nghiên cứu
trên thị trường của các
chất NPS này. Chữa trị có
thể nhanh và hiệu quả hơn
nếu những người thân đi
theo cho biết người này
chơi loại gì và liều lượng
như thế nào hay gói ma
tuý dùng có ghi chú trên
đó thì có thể rất hữu ích
cho việc cứu cấp.
Tìm kiếm sự trợ giúp
Nếu bạn dùng NSP và điều này
gây hậu quả đến sức khoẻ, gia
đình, các mối quan hệ, chốn làm
việc, trường học, tài chánh hay
bất cứ các vấn đề nào khác trong
đời sống thì bạn nên tìm kiếm
sự hỗ trợ và giúp đỡ qua các cơ
quan, hay các trung tâm giúp đỡ,
tư vấn cai nghiện ma tuý.
Tường Nguyễn
Tham khảo:
New psychoactive substances
(Synthetics) - The Australian
Drug Foundation (October 2,
2018)
Synthetic cathinones - NZ Drug
Foundation - At the heart of the
matter.
Research Chemicals: Tryptamine
and Phenethylamine Use Among
High-Risk Youth - Bill Sanders,
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pmc/articles/PMC2536767/

Hội Phụ Nữ Việt Úc | Báo Cáo Thường Niên 2018-19

Các loại hoạt chất ma tuý mới
Được biết gần đây một số giới
trẻ ở Úc châu, dĩ nhiên gồm luôn
cả các bạn trẻ Úc gốc Việt có sử
dụng một số loại hoạt chất ma
tuý tổng hợp mới ở các Câu lạc
bộ, phòng trà hay ở các buổi tiệc
tùng, v.v.. Vì vậy, chúng tôi có ý
định lược dịch trình bày một số
các vấn đề của các loại chất này
không những cho các bạn trẻ mà
còn cho quí vị phụ huynh trong
việc giúp ngăn ngừa và hướng
dẫn con em mình.
Các loại hoạt chất ma tuý mới
(NSP) là các loại ma tuý được
làm gần đây để tránh mang tiếng
là ma tuý bất hợp pháp chẳng hạn
như cần sa (cannabis), cocaine,
thuốc lắc (ectasy) và LSD.
Các hãng sản xuất phát triển các
loại hoá chất mới này để thay thế
các loại tương tự bị nghiêm cấm,
trong đó một số các cấu trúc về

thuốc tổng hợp được làm trong
các phòng thí nghiệm tương tự
như chất cathinone là một chất
được tìm thấy trong cây có tên gọi
là ‘Khat’ (“Synthetic cathinones
| NZ Drug Foundation - At the
heart of the matter”).
Phenethylamine và Tryptamine:
là 2 loại hoạt chất ma tuý có lịch
sử lâu dài trong việc sử dụng
từ được cho là hợp pháp cho
tới bất hợp pháp. (“Research
Chemicals”: Tryptamine and
Phenethylamine Use Among
High-Risk Youth Bill Sanders,
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pmc/articles/PMC2536767/)
Các loại hoá chất dùng trong
nghiên cứu thường ở dưới dạng
nào?
Thường dưới dạng bột trắng, tinh
thể, con nhộng hay dạng viên bọc
giấy. Các chất này xuất hiện trong
thị trường dưới các tên là hoạt
chất nghiên cứu, cây lương thực
hay muối tắm (bath salts). Chúng
thường có hàng chữ lưu ý như
‘không dùng cho người’ hay ‘chỉ
cho mục đích của nghiên cứu’
Cách dùng
Thường dùng dưới dạng uống,
hút, hít, tiêm hay nhét hậu môn.
Sức khoẻ và an toàn
Không có mức an toàn về việc
dùng các loại này.
Dùng các chất này luôn luôn có
một số điều không tốt và khi lỡ
chơi thì cần chú ý một đôi điều:
• Các hậu quả và quá liều
thường xảy ra khi dùng
NPS với rượu hay các chất
ma tuý khác.
• Rất khó để biết các hậu
quả của NPS gây ra dù
rằng đã được dùng trước

Tết Kỷ Hợi - 2019
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Chương Trình Hỗ Trợ Tù Nhân Gốc Đông Dương
Chương trình này hỗ trợ các tù nhân người Đông Dương nói chung và nhất là người Việt nói riêng, giúp
họ ngay khi mới vào tù, trong thời gian bị giam giữ và sau khi mãn án tù, giúp họ liên lạc với gia đình,
bạn bè và thân nhân trên toàn thế giới và giúp họ tái hòa nhập với cộng đồng sau khi mãn án.
Các Thành Quả Đạt Được trong tài khóa 2018-2019
Hỗ trợ dành cho cá nhân: 						

629 (371 tù nhân mới)

Hỗ trợ dành cho gia đình/thân nhân của tù nhân: 			

425

Lần thăm các nhà tù của nhân viên: 					

148

Cá nhân nhận được hỗ trợ khi mãn án tù 				

18

Chương trình Trung Thu và Tết tổ chức tại các nhà tù: 		

16

Tổng số các tù nhân tham dự Trung Thu và Tết: 			

467

Ngoài tù nhân gốc Việt, 2018 - 2019 là năm thứ tư AVWA chính thức mở rộng vòng tay để giúp đỡ tất cả
những tù nhân người Đông Dương trong tù, cũng như bên ngoài cộng đồng.
Sau khi anh Đoàn Hồng Hải rời khỏi Hội, chương trình đã được bàn giao cho Bùi Vĩnh Thúy kể từ
14/06/2018, nhưng đã phải mất gần sáu tháng các thủ tục giấy tờ cần thiết cho việc ra/vào tại các nhà
tù mới hoàn tất, và riêng tù Port Phillip, Nhân Viên chỉ mới bắt đầu làm việc với tù nhân kể từ đầu tháng
7 năm 2019.
Một số lớn những tù nhân chưa thụ án trong Chương Trình Hỗ Trợ Tù Nhân năm nay không có khả năng
nói tiếng Anh hoặc có nhưng rất giới hạn. Những người này là công dân Việt Nam sang Úc theo diện du
học hoặc làm việc.
Dịch vụ hỗ trợ chung cho các tù nhân đã có án cũng như chưa có án bao gồm:
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""

cung cấp thông tin cho các tù nhân và gia đình họ

""

liên lạc với gia đình và người thân để họ biết tù nhân đang ở đâu, để xin và thông số điện thoại,
và yêu cầu thân nhân gửi tiền tiêu vặt

""

cho thông tin về các dịch vụ trong nhà tù

""

điền đơn để tham dự các khóa học, để liên lạc với người thân qua điện thoại, để người thân
thăm viếng và để yêu cầu các vật dụng cá nhân

""

cung cấp tư vấn tổng quát cho tù nhân khi cần

""

tiếp tục hỗ trợ các tù nhân có án dài và gia đình của họ, tư vấn, đến nhà thăm hoặc gọi điện
thoại, giúp liên lạc với luật sư, và đôi khi cung cấp thư hỗ trợ khi ra tòa.

Cũng như những năm trước, Tết Trung Thu và Tết Nguyên Đán đã được tổ chức trong năm nay cho các
tù nhân Đông Dương trong tám nhà tù. Tổng cộng số tù nhân tham dự là 467 người (hầu hết là tù nhân
gốc Việt).
Dịch vụ hỗ trợ sau khi mãn án tù bao gồm cung cấp thông tin, tư vấn tổng quát, giám sát việc làm công
tác cộng đồng của phạm nhân tại các văn phòng của Hội ở Braybrook và Richmond. Ngoài ra còn giúp
giải quyết những vấn đề khác như Centrelink, tìm việc làm và sử dụng các dịch vụ hỗ trợ khác trong
cộng đồng.
Vì vấn đề nhân sự và một vài khó khăn khác, phần hỗ trợ tù nhân sau khi mãn án của Hội đã gặp phải
một vài khó khăn từ tháng 6 năm 2018 đến tháng 3 năm 2019. Nhưng hiện nay Hội có hai nhân viên bán
thời cho chương trình là hai anh Trương Tiến và Bùi Tuấn.

Chương Trình Hỗ Trợ Tù Nhân Gốc Đông Dương
(tiếp theo)

Ví dụ điển hình 1:
A. đã ở trại tạm giam MAP được ba tuần. Khi Nhân Viên đến thăm và nói chuyện với A, cô nhận thấy
A không muốn tiếp chuyện với cô. Thay vào đó, A thì thầm, lớn tiếng và la hét với chính mình, đôi khi
đấm vào không khí. Theo lời của nhân viên cải huấn tại MAP, A bị biệt giam vì có “hành vi phá hoại và
không tốt”.
Cha mẹ của A điện thoại cho Nhân Viên và cho biết rằng A có tiền sử bệnh tâm thần và sử dụng ma túy
lâu dài. Kết quả là không thể đoán trước được các triệu chứng bệnh tâm thần của A, đặc biệt là bệnh
tâm thần phân liệt. Trước khi bị bắt, A sống với cả cha và mẹ đã ly hôn. Cả hai cha mẹ đều cố gắng hết
sức để lo cho A, nhất là để đảm bảo việc A uống thuốc mỗi ngày.
Trong các lần thăm viếng của cha mẹ, A không nhận ra họ và họ thấy rằng các triệu chứng của A đã
trở nên tệ hơn sau mỗi lần thăm viếng. Họ cảm thấy tuyệt vọng và bất lực, nhưng vì không nói được
tiếng Anh và không biết tìm sự giúp đỡ ở đâu, cho đến khi một người bạn bảo họ nên liên lạc với Hội.
Nhân Viên thảo luận về vấn đề của A với nhân viên cải huấn, sau đó với một y tá tâm thần tại MAP cùng
ngày. Đội y tế tại MAP đã chẩn bệnh cho A vào ngày hôm sau và A được chuyển đến tù Ravenhall để
trị bệnh.
Sau đó Nhân Viên đã thông tin cho cha mẹ A qua điện thoại. Cha mẹ A đã đến thăm A tại Ravenhall, họ
cho biết rằng họ cảm thấy nhẹ nhõm, vì A được chăm sóc bởi bác sĩ tâm thần và y tá ở đó.
Ví dụ điển hình 2:

Trong quá trình tư vấn, cô đã được gửi đến Chương Trình Tạo Cơ Hội Mới (the Skills First Reconnect
Program) của Hội, nơi cung cấp khóa học tiếng Anh cho cô với chương trình huấn nghệ của Hội. Ban
đầu, cô ngần ngại không muốn đăng ký học vì cô gặp khó khăn trong việc tập trung trong thời gian
dài và cô nói rằng cô sẽ cảm thấy xấu hổ nếu được yêu cầu chia sẻ kinh nghiệm học tập với lớp. Cô đã
được trấn an rằng giáo viên đã được báo và sẽ uyển chuyển chỉ mời cô chia sẻ câu chuyện của mình khi
cô sẵn sàng. Cô cũng tìm được việc phụ bếp bán thời gian tại một quán cà phê trong thành phố. Việc
này giúp cô về tài chính. Cô đã đồng ý để Nhân Viên giúp cô liên lạc với các con đã trưởng thành của
mình hàng tuần qua điện thoại hoặc là đến thăm để nối lại mối quan hệ gia đình. Cuối cùng, cô cũng
được hiếu thêm thế nào là mối quan hệ lành mạnh đối với người khác giới và làm sao để nhận ra các
dấu hiệu lạm dụng và có thể rút lui một cách nhẹ nhàng mà không cảm thấy bị bế tắc bởi sự lệ thuộc
quá mức của mình vào một người đàn ông. Cô cũng đã có nhiều thời gian hơn cho bạn bè cùng phái
nữa, chứ không chỉ với một người đàn ông.
Bùi Vĩnh Thúy
Nhân Viên Hỗ Trợ Tù Nhân

thecommunity
the
community
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Một khách hàng nữ đã được một nhân viên Cải Huấn Cộng Đồng ở Sunshine giới thiệu. Cô mắc bệnh
tiểu đường, thất nghiệp và khả năng tiếng Anh rất ít. Cô cũng có mối quan hệ và bị lệ thuộc quá mức
vào một người đàn ông Đức trong cuộc sống. Các con của cô cũng thăm cô nhưng không được thường
xuyên.
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Chương Trình Tư Vấn Cai Nghiện Cờ Bạc
Chương Trình Tư Vấn Cai Nghiện Cờ Bạc của Hội Phụ Nữ Việt Úc là một chương trình hỗ trợ cho người Úc
gốc Việt sinh sống ở các khu vực miền Tây và miền Bắc chịu tác hại của cờ bạc. Chúng tôi cung cấp dịch
vụ tư vấn phù hợp với văn hóa và ngôn ngữ cho người Việt có vấn đề về cờ bạc, những người gặp khó
khăn trong việc sử dụng các dịch vụ bằng tiếng Anh của Gambler’s Help do những dịch vụ này ít thông
hiểu về văn hóa người Việt, và do hạn chế về ngôn ngữ của những người cần sử dụng dịch vụ.
Chương Trình bao gồm hai thành phần chính: tư vấn trị liệu cho các cá nhân, và thực hiện các buổi
giáo dục về cờ bạc và tác hại của cờ bạc đối với cộng đồng người Việt.
Trong năm tài chính này, chúng tôi đã hoàn thành các mục tiêu theo kế hoạch của cả hai phần tư vấn
trị liệu trực tiếp với khách hàng cũng như phần giáo dục cộng đồng. Sau đây là những kết quả đạt được
trong năm tài chính 2018 - 2019:
Tư vấn trị liệu trực tiếp với các cá nhân:
Trong năm tài chính này, chúng tôi phục vụ tổng số 68 khách hàng, trong số này có 25 người đang
tiếp tục được phục vụ. Các nhóm khách hàng chính bao gồm: những người trong chương trình “SelfExclusion Program” của Crown Casino (tự cấm, không cho phép mình đến Crown Casino), những người
đang thọ án, những người đang thi hành án bên ngoài cộng đồng, những người từ các dịch vụ bảo vệ
trẻ em, được giới thiệu từ luật sư và dịch vụ Trợ Giúp Pháp Lý Victoria, khách hàng của những tụ điểm
có máy chơi bạc, những người chịu ảnh hưởng của nạn bạo hành gia đình, sinh viên quốc tế và những
người bị ảnh hưởng bởi những người thân chơi cờ bạc.
Sau khi sử dụng các dịch vụ của Chương Trình, kết quả cho thấy khách hàng đã biết cách kềm chế ham
muốn chơi cờ bạc bằng cách luyện “chánh niệm”, giảm thiểu tác hại liên quan đến cờ bạc qua việc hạn
chế sử dụng tiền và đặt ra các giới hạn lành mạnh cho việc đánh bạc của họ. Một số khách hàng khác
cũng đã ngưng hoàn toàn việc chơi cờ bạc. Khách hàng cũng hiểu biết hơn về việc chơi cờ bạc của họ,
những tác hại của cờ bạc, và cơn nghiện cờ bạc. Họ cũng cải thiện thêm về tình hình tài chính, thể chất,
tinh thần, tình cảm và mối quan hệ với gia đình và cộng đồng. Chúng tôi cũng giới thiệu họ đến các dịch
vụ khác để giải quyết những vấn đề nằm ngoài khả năng chuyên môn của chúng tôi, bao gồm tư vấn cai
nghiện rượu và ma túy, tư vấn bạo lực gia đình, các dịch vụ tư vấn tâm lý và trợ giúp pháp lý.
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Những người bị ảnh hưởng bởi người thân chơi cờ bạc cũng cho biết rằng họ có thể hiểu rõ hơn nguyên
do đằng sau hành vi đánh bạc của người thân, từ đó khôi phục lại lòng trắc ẩn đối với người thân của họ
thay vì oán giận những người này. Nhiều người cũng cải thiện mối quan hệ của họ bằng cách bình tĩnh
hơn khi trò chuyện về cách hành xử của những người chơi cờ bạc, thay vì tức giận và phán xét. Điều này
tạo cho những người bị ảnh hưởng được cân bằng về cảm xúc và tâm lý tốt hơn, cũng như tăng sự kiên
nhẫn và hiểu biết cho người nghiện cờ bạc. Cuối cùng, họ đã học được cách thiết lập các ranh giới lành
mạnh với những người chơi cờ bạc để tránh những tác hại về tài chính và cảm xúc, cũng như hạn chế
các hành vi gây hại của việc chơi bạc.
Giáo dục cộng đồng:
Giáo dục cộng đồng là một biện pháp ngăn chặn tác hại của cờ bạc trong cộng đồng người Việt, trong
năm tài chính này, chúng tôi đã thực hiện hai cách:
¾¾

Sử dụng phương pháp y tế cộng đồng để tăng nhận thức và giáo dục về tác hại của cờ bạc

¾¾

Tăng cường nhận thức về dịch vụ để tạo lộ trình nhận trợ giúp thông qua quan hệ song phương
và hợp tác

Nhận thức về cờ bạc có hại:
Chúng tôi đang mở rộng nhận thức về tác hại của cờ bạc trên các phương tiện trực tuyến mới và các
phương tiện khác, chẳng hạn như thực hiện hai podcast (chương trình phát thanh qua mạng) về tác hại
của cờ bạc trong cộng đồng người Việt như một phần của loạt podcast ‘Không thêm một đồng nào nữa’
do Dịch Vụ Y Tế Cộng Đồng Banyule khởi xướng, thực hiện phỏng vấn được công bố trên tạp chí trực

Chương Trình Tư Vấn Cai Nghiện Cờ Bạc (tiếp theo)

tuyến “Inside Gambling” của Cơ Quan Cờ Bạc Có Trách Nhiệm VRGF, thực hiện phỏng vấn tại Diễn Đàn
Cờ Bạc trên kênh 31 do Hội Đồng Cộng Đồng Sắc Tộc Victoria điều hành, thảo luận với Hayley Gleeson từ
đài ABC về vấn đề đánh bạc trong cộng đồng người Việt và phỏng vấn trên đài phát thanh SBS để tăng
cường nhận thức về các vấn đề sức khỏe tâm thần và khuyến khích người Việt thế hệ thứ nhất tìm kiếm
sự giúp đỡ như là một phần của dự án với Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria. Bằng cách tiếp tục sử
dụng phương tiện truyền thông trên mạng xã hội, chúng tôi đã tiếp cận được nhiều người hơn trong
cộng đồng, đặc biệt là du học sinh người Việt.
Về mặt giáo dục cộng đồng, chúng tôi đã làm việc với IPC Health để các bài thuyết trình tại các cuộc
họp của Hội Đồng Tư Vấn Khu Vực và các lớp học tiếng Anh cho cộng đồng người di dân. Thông qua việc
hợp tác với Liên Đoàn Hiệp Hội Trung Hoa, chúng tôi đã tổ chức các buổi hội thảo cho sinh viên quốc tế
để nâng cao nhận thức về các dịch vụ của Hội, và về tác hại của cờ bạc. Chúng tôi đang thảo luận với
các luật sư để cố gắng đưa vấn đề đánh bạc như một yếu tố giảm nhẹ trong tội phạm hình sự liên quan
đến cộng đồng người Việt. Luật sư Hà Martin đặc biệt muốn hợp tác với Hội trong việc xin tài trợ để giải
quyết vấn đề này thông qua nhận thức và vận động trong cộng đồng.
Tăng cường hợp tác với các cơ quan và tổ chức khác:
Chúng tôi đã hợp tác với các cơ quan và các tổ chức khác để tiến hành các buổi thuyết trình về tác hại
của cờ bạc cho cộng đồng phù hợp về văn hóa của người Việt và tăng cường số lượng người được giới
thiệu từ các tổ chức này.

Chúng tôi đang cố gắng tập trung vào các khách hàng có án. Chúng tôi cũng đang tăng cường mối
quan hệ với các trung tâm và văn phòng của Cải Huấn Victoria bằng cách thực hiện các buổi thuyết trình
cho nhân viên và người quản lý hồ sơ. Chúng tôi đã thực hiện các buổi thuyết trình bao gồm các nội
dung về am hiểu văn hóa và tác hại của cờ bạc đến các nhân viên của các bộ phận thẩm định, chuyển
tiếp và tạm giam trong các trung tâm cải huấn. Chúng tôi cũng đã tổ chức các buổi thông tin về văn hóa
Việt Nam và tác hại của cờ bạc trong cộng đồng người Việt với các nhân viên trong các trung tâm cải
huấn, nhận dạng và giải quyết vấn nạn cờ bạc như những biện pháp ngăn chặn việc tái phạm bằng cách
xử lý nguyên nhân gốc rễ của hành vi phạm tội. Chúng tôi cũng đã tham gia Nhóm Công Tác Tư Pháp của
VRGF để tăng kiến thức về cách chúng tôi có thể gia tăng các nguồn giới thiệu khách hàng.
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Hỗ trợ các tổ chức, cơ quan và các nhà cung cấp dịch vụ liên quan khác biết về Chương Trình Tư Vấn Cai
Nghiện Cờ Bạc của Hội. Chúng tôi liên tục liên lạc, chia sẻ và cung cấp thêm thông tin liên quan đến vấn
đề về cờ bạc cho các tổ chức khác, nhằm tăng cường nhận thức về dịch vụ và phát triển thêm quan
hệ hợp tác với họ, bao gồm các bác sĩ tâm lý người Việt, ECCV, Chùa Quang Minh, ISANA, Relationships
Australia, Hội Sinh Viên Việt Nam tại Melbourne, Respect Victoria và Hội Đồng Thành Phố Brimbank.

Điều Hợp Viên: Trương Tiến
viên tư vấn: Trương Tiến, Hoàng Thảo
theNhâncommunity
the
community
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Nhóm “Chơi Mà Học”
Tháng 7 năm 2018, Hội Phụ Nữ Việt Úc có thêm hai nhóm “Chơi Mà Học” bắt đầu hoạt động ở Springvale.
Hai nhóm này được hỗ trợ bởi Mission Australia.
Ngay từ ban đầu, mục đích của nhóm là tạo một môi trường thân thiện và thoải mái cho trẻ em chơi và
học với các hoạt động bổ ích giúp các em có thể học và phát triển trong một môi trường an toàn và lành
mạnh. Đến với playgroup, các phụ huynh và em nhỏ được tiếp xúc với các gia đình và nhiều bạn khác,
cùng chơi cùng học và sáng tạo như: tô màu, cắt dán thủ công, nặn tượng playdough, lắp ráp chữ số...

Do nhu cầu tăng cùng với các yêu cầu của chính phủ, tất cả nhóm Chơi Mà Học của Hội đều áp dụng
chương trình đã được thử nghiệm và công nhận của Đại Học Melbourne. Đây là một chương trình đơn
giản và thiết thực hướng dẫn phụ huynh những kỹ năng nuôi dạy con cái. Ngoài ra, các nhân viên phụ
trách còn dạy các bé kỹ năng giao tiếp xã hội bao gồm cách sinh hoạt cũng như cách ứng xử giữa con cái
và cha mẹ, thúc đẩy phát triển thể chất lẫn tinh thần trước khi các bé đi học. Khi sinh hoạt ở nhóm, phụ
huynh còn có cơ hội chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm nuôi dạy con cũng như hòa nhập vào xã hội mới.
Hội Phụ Nữ Việt Úc | Báo Cáo Thường Niên 2018-19
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Hiện tại, có khoảng 25 gia đình tham gia sinh hoạt hàng tuần ở Springvale, một trong hai nhóm này sinh
hoạt ở trong một viện dưỡng lão. Các sinh hoạt chung giữa các bác cao niên và các em nhỏ luôn là một
hình ảnh đẹp mỗi khi tôi có dịp đến thăm nhóm. Trong nhóm, có nhiều gia đình mới đến sinh sống tại

Nhóm “Chơi Mà Học” (tiếp theo)
Úc. Cảm giác lạ người lạ cảnh và bị cô lập trong cộng đồng là cảm giác chung của nhiều gia đình trong
nhóm. Từ khi sinh hoạt với playgroup, đã có nhiều phụ huynh đến chia sẻ với chúng tôi về những thay
đổi tích cực trong các hành vi ứng xử xã hội cũng như phát triển chung của các bé.

Nhóm Chơi mà Học đầu tiên của Hội Phụ Nữ Việt Úc được thành lập vào tài khóa 2006-2007 với sự hợp
tác của Duke Street Community House và The Smith Family. Sau đó, do nhu cầu tăng, bốn nhóm nữa đã
được lập ra ở Sunshine North, Footscray North Richmond và Collingwood. Sau mười hai năm, hội đã có
10 nhóm chính thức đi vào hoạt động trong vùng Brimbank, Maribyrnong, Yarra và Dandenong với hơn
429 cá nhân bao gồm cả phụ huynh, ông bà và trẻ nhỏ.

Điều Hợp Viên: Luong Anh (Tina) Vo
Trưởng Nhóm Nhân Viên Phụ Trách: Thuy Pham
Nhân Viên Phụ Trách: Thao Tran, Phuong Kim Chenh, Thuy Pham, Tien Pham, Quynh Lan Pham, Nhi
Dang
Nhân Viên Hỗ Trợ: Phuong Pham, Phuong Kim Chenh, Phuong Lam, Hanna Ngo, Son To, Huan Cao,
Nganh Ha, Linh Nguyen, Loan Nguyen

thecommunity
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Ngoài các chương trình và hoạt động riêng cho nhóm, nhân viên phụ trách còn giới thiệu phụ huynh
đến các chương trình hoặc dịch vụ khác của Hội như: tìm kiếm việc làm, các khóa dạy nghề, tiếng Anh,
v.v.. phụ huynh còn được giới thiệu đến các dịch vụ khác trong cộng đồng phù hợp với từng nhu cầu của
họ. Thông qua các dịch vụ có sẵn và dễ dàng tiếp cận, chúng tôi muốn đem lại kiến thức và sự tự tin cho
các gia đình. Việc này cũng giúp các gia đình nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống và cộng đồng người
Úc nơi chúng ta có thể sinh sống hòa đồng mà không có sự phân biệt về tuổi tác, sắc tộc và văn hóa.
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Chương Trình “Cuộc Sống Không Có Bạo Hành”
Chương Trình “Cuộc Sống không Có Bạo Hành” đã sử dụng các phương tiện truyền thông và báo chí, các
lễ hội văn hóa cộng đồng, các nhóm hỗ trợ xã hội và các buổi nói chuyện với các nhóm sinh hoạt, để phổ
biến thông tin đến cộng đồng, với các đề tài:
""

Sự thiếu hiểu biết về các quyền cơ bản của con người, các định kiến về giới tính và quan điểm
gia trưởng, xem phụ nữ chỉ là thành phần thứ yếu.

""

Nâng cao nhận thức để thay đổi nguyên nhân cơ bản của sự bất bình đẳng & bạo lực, cùng
công nhận quyền bình đẳng con người của phụ nữ và trẻ em.

""

Tăng cường nhận thức về sự tấn công tình dục cũng như hiểu biết thêm thế nào là quan hệ lành
mạnh, và thế nào là hành vi thiếu đạo đức.

""

Xây dựng thái độ và tính cách tích cực cho phụ nữ Việt để giúp giải quyết các hành vi của các
thành viên cộng đồng, kể cả nam và nữ, đến gia đình, cộng đồng, các tổ chức y tế, tôn giáo &
giáo dục, hiệp hội thể thao và kinh doanh để giúp giải quyết sự bất bình đẳng giới tính, lên
tiếng chống lại bạo lực và thúc đẩy sự tôn trọng trong các mối quan hệ.

""

Thúc đẩy thái độ và hành vi tích cực của nam giới. Vì nhiều đàn ông Việt Nam vẫn giữ quan niệm
gia trưởng theo giới tính truyền thống.

""

Cung cấp chi tiết về các hoạt động của dự án đang được thực hiện cũng như một số các trường
hợp được can thiệp.

Những hoạt động đã được thực hiện trong tài khóa gồm có:
""

Hai buổi hội thảo thông tin cho các nhóm Sinh Hoạt Cao Niên ở Delahey và Sunshine.

""

Năm buổi hội thảo thông tin cho các nhóm cao niên ở Sunshine, St Albans Footscray, Maidstone,
Collingwood.

""

Hai buổi hội thảo thông tin tại chùa Quang Minh và chùa Quảng Đức.

""

Một bài thuyết trình tại một lớp học tiếng Anh tại AMES, ST Albans.

Nhân Viên cũng đã tham gia buổi Triển lãm Gia đình Và Trẻ em ở Brimbank vào ngày 30 tháng 10 năm
2018, thu hút 150 người tham dự. Các tờ rơi thông tin về các dịch vụ chống bạo hành đã được phát cho
những người tham gia hội thảo.
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Ngoài ra, 2000 tờ rơi cũng được phát tại Lễ Hội Tuyết ở Springvale (29/07/2018) và các lễ hội Tết Nguyên
Đán: St Albans (Chủ nhật 06/01/2019), Footscray (Chủ nhật 13/01/2019), Richmond (Chủ nhật 20/01 /
2019), Springvale Sandown (Thứ Bảy 26/01/2019 - Chủ nhật 27/01/2019), với nhân viên của Hội tiếp xúc
trực tiếp với những người tham dự.
Chương Trình cũng đề cập đến một số trở ngại đối với những người Việt được trợ giúp về các dịch vụ
hòa giải hiện có, bao gồm sự thiếu nhận thức về vấn đề hòa giải, hỗ trợ pháp lý miễn phí trong các tranh
chấp pháp luật gia đình, sự khác biệt về văn hóa cũng như trở ngại ngôn ngữ về trình độ tiếng Anh.
Từ tháng 7 năm 2018 đến tháng 12 năm 2018: 22 Nhân viên chăm sóc cao niên của Hội đã tham gia các
khóa học phòng chống lạm dụng người cao tuổi, ứng phó với sự nghi ngờ về lạm dụng người cao tuổi,
tham vấn gia đình trong các tình huống nghi ngờ sự lạm dụng người cao tuổi.
Ngoài ra, nhân viên làm việc cho chương trình đã viết và gởi đăng các bài báo trên tạp chí Phụ Nữ Việt
và các tờ báo Việt ngữ khác, tham dự một cuộc phỏng vấn của chương trình phát thanh tiếng Việt của
đài SBS, phát sóng vào ngày 24 tháng 9 năm 2018 (https://www.sbs.com.au/yourlanguage/vietnamese/
vi/audiotrack/ai-se-giup-ban-neu-bi-bao-hanh-gia-dinh?language=vi)
Những sáng kiến này đã giúp truyền bá thông điệp đến cộng đồng người Việt ở Victoria.
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Những hoạt động này đã giúp nhiều phụ nữ Việt Nam tự tin tham dự các buổi hội thảo, và học cách đối
phó với bạo lực gia đình xảy ra với chính họ, bạn bè, hàng xóm, biết tìm nơi giúp đỡ miễn phí.

Chương Trình “Cuộc Sống không Có Bạo Hành”
(tiếp theo)

(i) Nâng cao nhận thức của một số phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn không có đủ trình độ tiếng Anh, kiến
thức và kỹ năng để nhận thức được các quyền và sự hỗ trợ mà họ nhận được.
(ii) Tạo niềm tin và sức mạnh cho một số phụ nữ bao gồm bạn bè và người thân của nạn nhân lên tiếng
và cố gắng ngăn chặn bạo lực.
(iii) Giúp đỡ một số người cao niên có hoàn cảnh khó khăn tìm kiếm sự hỗ trợ cho nạn nhân và gia đình.
(iv) Giúp một số phụ nữ cảm thấy tự tin để lên tiếng. Trong nhiều trường hợp, nó đã giúp giảm bớt các
rào cản về văn hóa và ngôn ngữ đang tồn tại.
Mặc dù chương trình này đã gặt hái được rất nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều việc
cần phải làm để giải quyết vấn nạn phổ biến này.
Trương Thiên Kim
Nhân Viên Phụ Trách
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Dự án gồm có:
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Chương Trình Dạy Kèm Vùng Richmond
Chương Trình Dạy Kèm Vùng Richmond cung cấp dạy kèm Toán và Anh Văn cho học sinh tiểu học từ lớp
Mẫu Giáo đến lớp Sáu hiện cư ngụ tại vùng Richmond. Đây là một chương trình hữu ích, cung cấp môi
trường hỗ trợ cho các em có hoàn cảnh khó khăn trong việc học. Có đến 40 học sinh tiểu học tham gia
chương trình.
Không giống như những năm trước, năm nay, chương trình có một vài thay đổi: Để giúp các em ổn định
tốt trong buổi học, chúng tôi khuyến khích các em đọc sách 15 phút trước khi chương trình bắt đầu làm
bài tập, giúp cải thiện khả năng đọc hiểu và cách diễn đạt khi viết Văn cho các em.
Chúng tôi cảm ơn Trường Trung Học Melbourne Girls đã cung cấp thêm số lượng học sinh tình nguyện
trong năm nay để giúp đỡ cho các em.
Ngoài việc cung cấp các tài liệu cho Toán và Anh Văn, chương trình còn cung cấp thức ăn nhẹ miễn phí
cho các em. Buổi học tại 106 Elizabeth St, Richmond, sau 3 giờ chiều vào mỗi thứ Ba trong mỗi học kỳ
cho trọn năm.
Nguyễn Kiều
Nhân Viên Phụ Trách
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Truyền Thông và Công Nghệ Thông Tin
Trong năm 2018 - 2019, bộ phận Truyền Thông Và Công
Nghệ Thông Tin (TT & CNTT) của Hội đã đạt được các
mục tiêu chính của mình là quản lý mạng, phát triển
phần mềm, thông tin, xuất bản, v.v.. để hỗ trợ cộng
Australian Vietnamese
Women’s Association Inc. đồng người Việt và sự phát triển nhanh chóng của Hội.

Hội Phụ Nữ Việt Úc Trong năm năm vừa qua, số lượng nhân viên văn phòng

CELEBRATING
35 YEARS

sử dụng máy tính HPNVU đã tăng đáng kể lên đến hơn
80 người, điều này thách thức nhóm TT& CNTT về hiệu
quả quản lý mạng. Tính năng Thư mục và tập tin linh
hoạt (Active Directory Windows Service) của hệ điều hành
Microsoft Windows đã được triển khai và áp dụng tại tất
cả các văn phòng để tăng khả năng quản lý tập trung và
góp phần làm giảm sự thiết lập cấu hình máy tính đơn lẻ.
Các chính sách bảo mật liên quan đến máy tính, người
dùng và mạng được nhân rộng trên toàn bộ hê thống
kết nối mạng và áp dụng một cách tự động lên các máy
tính của Hội. Các dữ liệu và hồ sơ của các nhân viên được
đồng bộ hóa thông qua tính năng nâng cao này cho dù
họ làm việc ở các văn phòng và máy tính khác. Công
nghệ hỗ trợ từ xa (Remote Desktop Technology), là một
giải pháp hiệu quả nhưng ít tốn kém, đang được dùng
để giải quyết các vấn đề kỹ thuật thông thường và cũng
làm giảm chi phí di chuyển giữa các văn phòng.

Sự phát triển của hệ thống quản lý nội bộ của Hội cũng đạt được một thành tựu đáng chú ý khác là hệ
thống chấm công. Để giải quyết vấn đề chấm công bằng phương tiện thô sơ như bảng giấy, ứng dụng
này được xây dựng với giá thành thấp và dựa trên lập trình web, thiết bị máy tính bảng và thẻ thông
minh, cho phép dữ liệu chấm công điện tử được xuất và nhập vào MYOB - một ứng dụng tài chính và kế
toán. Tuy nhiên, hệ thống chấm công này vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm để xử lý lỗi và tính toán
kỹ lưỡng hơn dựa trên nhu cầu của Hội.

Việc giúp đỡ các sinh viên ngành TT & CNTT học hỏi và tích lũy kinh nghiệm thực tiễn cũng là một trong
những nhiệm vụ được đề ra. Các nguồn nhân lực này luôn được chào đón với mục đích là để giúp họ có
được trải nghiệm và kinh nghiệm thực tế - điều rất quan trọng đối với sự khởi nghiệp của các sinh viên
chưa ra trường. Một số lượng đáng kể các thiết kế, sự sáng tạo, sự thiết lập và cài đặt máy tính, phát triển
các ứng dụng nhỏ đã được thực hiện bởi các thiện nguyện viên, sinh viên thực tập dưới sự giám sát của
bộ phận TT & CNTT của Hội.
Sự phát triển nhanh chóng của Hội dự kiến sẽ còn tiếp tục trong vài năm tới, do đó việc duy trì và cải
thiện sự quản lý và sự ổn định của hệ thống mạng và cơ sở hạ tầng là mục tiêu rõ ràng cần được hướng
tới. Trong năm 2019 - 2020, phần mềm tài chính kế toán mới có thể được đưa vào sử dụng, việc này có
thể dẫn đến sự tái cấu trúc cơ sở dữ liệu - một thách thức lớn dành cho chúng tôi.
Điều Hợp Viên: Huỳnh Xuân Dũng
Nhân Viên Kỹ Thuật: Lý Trần Thế
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Nói riêng về Truyền thông, các nhiệm vụ hỗ trợ thông thường như chụp ảnh tại các sự kiện hoặc phát
hành ấn phẩm đã được thực hiện và tải lên trang mạng của Hội một cách nhanh chóng nhất. Phương
tiện truyền thông như trang mạng, báo chí, sự kiện địa phương, v.v.. đã được sử dụng để cung cấp các
ấn phẩm hàng năm của Hội. Ví dụ như 10 ngàn ấn bản tạp chí Phụ Nữ Việt đã được phát hành và phân
phát qua các Lễ hội Tết Nguyên Đán của các vùng miền khác nhau của Melbourne, v.v. Thêm vào đó, một
video phóng sự được phụ đề bởi nhóm TT & CNTT nhân dịp kỷ niệm 35 năm hoạt động của Hội và giới
thiệu các hoạt động và dịch vụ dành cho cộng đồng người Việt tại Victoria.
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Báo Cáo Tài Chánh 2019
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Báo Cáo Tài Chánh 2019
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Báo Cáo Tài Chánh 2019
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Nhóm Sinh Hoạt Thứ Hai Richmond

Nhóm Cao Niên Springvale
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Thiện Nguyện Viên
CHÂN THÀNH CẢM TẠ CÁC THIỆN NGUYỆN VIÊN ĐÃ NHIỆT TÌNH ĐÓNG GÓP THỜI GIAN,
KỸ NĂNG VÀ NIỀM ĐAM MÊ PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG CÙNG VỚI CHÚNG TÔI.
Chương Trình Sinh Hoạt Cao Niên (PAGs)
David Yeoung, Trương Yến Thu, Đặng Thị Mỹ; Ngô Thị Ngọc Mai;
Nguyễn Việt Nga, Nguyễn Thị Nhường, Trần Thị Nguyệt Minh, Tô
Sơn, Lê Thị Dung, Nguyễn Thị Đều, Phạm Thị Lực, Trần Bich Thu,
Cao Lệ Thủy, Nguyễn Thị Phượng, Trần Thị Nam Phương, Kiyomi
Otta, Lê Thị Bạch Minh, Liêu Quốc Trung, Hồ Thị Thanh Thủy,
Nguyễn Thị Kim Qui, Vũ Thi Kim Anh, Nguyễn Thị Ái Liên, Nguyễn
Thị Túy Nga, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Mỹ Khanh
Nhóm Hỗ Trợ Người Sa Sút Trí Tuệ
Nguyễn Thanh, Lê Danh, Đinh Ca, Nguyễn Thanh

Nhóm “Chơi Mà Học”
Nghi Luu, Dao Tran, Yen Le, Ngoc Suong Son, Bich Vuong, Duyen
Ngo, Tu Nghiem, Thi Hong Dao Tran, Thi Linh Nguyen, Quyen Mai,
Tay Tran, Quyen Mai, Trang Pham, Hue To, Cam Nguyen
Nhóm Sinh Hoạt Thứ Hai Richmond
Nga Nguyen, Khanh Nguyen, Son To
Nhóm Cao Niên Springvale
Nga Nguyen, Khanh Nguyen, Son To
Truyền Thông và Công Nghệ Thông Tin
Naomie Trần, Andrew Dương, Lê Thành Nguyên, Kha Trần
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Hội Phụ Nữ Việt Úc luôn luôn tạo dựng cơ hội cho tất cả các
cá nhân, không phân biệt tuổi tác hay giới tính, để tham
gia vào các hoạt động thiện nguyện và các chương trình
thực tập.
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Cảm Tạ
Hội Phụ Nữ Việt Úc chân thành cảm tạ các Hội Đoàn, Tổ Chức, Cơ Quan sau đây đã
liên tục hỗ trợ và tài trợ Hội:
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101 Physio Footscray
97.4 FM Radio - Vietnamese Program
ACACIA Indochinese Children’s Services Centre
Adult Community and Further Education Board
Aged Care Services Australia Group (P/L)
Anderson Road Childcare Centre
AVA Melbourne (Australian Vietnamese Arts)
Banyule Community Health
Baptcare Westhaven Community Aged Care - Footscray
Bo De Temple
Bridge Road Richmond
Catholic Care
Centrelink
City of Brimbank
City of Darebin
City of Greater Dandenong
City of Maribyrnong
City of Whittlesea
City of Yarra
Cohealth
Collingwood Library
Commonwealth Bank (Footscray Branch)
Communities for Children Brimbank
Continence Foundation of Australia
Delahey Community Centre
Department of Social Services
Department of Health and Human Services
Department of Premier and Cabinet
Duke Street Community House
Estia Health Ardeer
Ethnic Community Council of Victoria
Federation of Chinese Associations
Good Shepherd Community House
Goodstart Early Learning Braybrook
Hepatitis Victoria
Higher Education & Skills Group
Hoa Nghiem Temple
Hoang Phap Temple
Hue Quang Temple
Incubate Foundation
Inside Gambling Magazine
IPC Health
Lady Nelson Childcare Centre
Lexington Gardens Aged Care
Link Health and Community ( Three Sides of the Coin)
Main Road East Early Learning Centre
Maribyrnong City Council

Mekong Cairnlea Vietnamese Aged Care
Mental Health Foundation Australia
MePacs
Metropolitan Fire Brigade ( MFB)
Mission Australia
Mount Alexander College
Multicultural Centre for Women’s Health ( MCWH)
Multicultural Women Health Care
Narcotics Anonymous (Footscray)
Nhan Quyen - Vietnamese Newspaper
North Richmond Community Health Centre
Orama St Child Care Centre
Our Lady of Lavang Shrine Catholic Community
Phat Quang Temple
Phoenix Street Children’s Centre
Playgroup Victoria
Quang Duc Temple
Quang Minh Temple
Rayness Park Court - Residential Aged Care
Regional Advisory Council
Relationship Australia Victoria
Royal Freemasons Footscray Aged Care
Salt Studios
SBS Radio – Vietnamese Program
South Eastern Melbourne Vietnamese Associations Council
(SEMVAC)
Springvale Neighbourhood House
Springvale Rise Primary School
Springvale Service for Children
St Albans Main Road East Early Learning Centre
St Joseph’s Catholic Church Springvale
St Vincent Liem Centre
The Smith Family
The Waterwell Project
Tivi Tuan San - Vietnamese Newspaper
VAADA
VELG Training
Victorian Elderly Chinese Welfare Society
Viet Luan - Vietnamese Newspaper
Viet News - Vietnamese Newspaper
Viet Times - Vietnamese Newspaper
Vietnamese Australian Seniors Association of Victoria (Vasa-Vic)
Vietnamese Community in Australia - Victorian Chapter
Vietnamese Senior Cutural Association (VSCA)
Whitelion
Whizkidz Early Learning Centre & Pre-school
Yarra City Council

Giá Trị:
Chính Trực, Tôn Trọng, Hài Hòa, Từ Tâm, Hoàn Hảo & Sáng Tạo
Hướng Nhìn: Giúp tạo nên một xã hội hài hòa trong đó mọi người không phân biệt tuổi tác, giới tính, kỹ năng, khả năng,
sắc tộc và tôn giáo - đều cảm thấy được tôn trọng,
có động lực và phát huy tiềm năng để đóng góp.
Nhiệm Vụ: Giúp các cá nhân và gia đình:
- Hiểu biết về quyền hạn, trách nhiệm và các cơ hội của họ.
- Nhận ra được các tiềm năng của mình.
- Nâng cao sức khỏe, hạnh phúc và an vui.

Nhân viên & Thiện Nguyện Viên trong Ngày Tu Nghiệp (21/03/2019 - North Melbourne)

Mục tiêu
)) Cung cấp một khuôn mẫu, chủ yếu cho phụ nữ Việt, cùng hợp tác và học hỏi để
lãnh đạo và điều hành một tổ chức vô vụ lợi để hỗ trợ những người tị nạn và di
dân gốc Việt Nam cũng như các sắc dân khác trong việc định cư và hội nhập vào
xã hội hài hòa và văn hóa đa nguyên tại tiểu bang Victoria.
)) Giúp người dân Victoria, không phân biệt tuổi tác, giới tính, tôn giáo hay sắc
tộc, có được thông tin họ cần, biết được quyền lợi, trách nhiệm, chọn lựa và cơ
hội của họ, phát huy tiềm năng và cải thiện sức khỏe, hạnh phúc và an vui của
họ.
)) Cung cấp các dịch vụ giáo dục và đào tạo chất lượng cao cho những người có
hoàn cảnh khó khăn ở Victoria bao gồm cả những người thất nghiệp, những
người có hoàn cảnh khó khăn về mặt giáo dục, người già và người khuyết tật.

Australian Vietnamese Women’s Association Inc.
Richmond Office
30-32 Lennox Street
			RICHMOND VIC 3121
			
Phone + 61 (3) 9428 9078 - Fax + 61 (3) 9428 9079
Braybrook Office
7/6-12 South Road
			BRAYBROOK VIC 3019
			
Phone + 61 (3) 9396 1922 - Fax + 61 (3) 9396 1923
Springvale Office 19/134 Springvale Road
			SPRINGVALE VIC 3171
			
Phone + 61 (3) 9546 2699 - Fax + 61 (3) 9546 4188

ABN 69 724 826 405 - TOID 22594

www.avwa.org.au
info@avwa.org.au

