
Chúng tôi làm gì Chúng tôi giúp đỡ bằng cách

Thanh thiếu niên bị bệnh kinh niên và khuyết tật cần chuyển tiếp từ dịch 
vụ chăm sóc sức khỏe trẻ em sang dịch vụ chăm sóc sức khỏe người lớn.  
Dịch vụ chăm sóc chuyển tiếp của ACI sẵn sàng hỗ trợ bạn.

Giữa các dịch vụ y tế trẻ em và người lớn có các 
điểm khác biệt và một số thanh thiếu niên từ 
14 đến 25 tuổi cần được hỗ trợ thêm. 

• Chúng tôi cung cấp dịch vụ bảo mật và miễn 
phí, trực thuộc NSW Health. 

• Điều phối viên chăm sóc chuyển tiếp và nhân 
viên hỗ trợ giúp đỡ thanh thiếu niên, gia đình, 
người chăm sóc và bác sĩ lâm sàng trong lúc 
chuyển tiếp.

• Hợp tác với nhóm chăm sóc sức khỏe của bạn 
để tìm các dịch vụ sức khỏe người lớn phù hợp

• Lập kế hoạch chuyển đổi với thông tin quan trọng

• Hỗ trợ để bạn được giới thiệu và đặt hẹn

• Cùng bạn đi đến các cuộc hẹn đầu tiên, nếu cần

• Chia sẻ tài liệu/thông tin với bạn

• Cung cấp thông tin cập nhật cho nhóm chăm 
sóc sức khỏe của bạn về quá trình chuyển 
tiếp của bạn

Bạn sẽ nhận được chi tiết về điều phối viên 
chăm sóc và nhân viên hỗ trợ của mình.

Hãy nói với họ nếu bạn muốn họ liên lạc 
với mình qua điện thoại, tin nhắn hoặc 
email để họ biết cách liên lạc với bạn 
thuận tiện nhất.

Có phải bạn 
đang chuyển 
tiếp sang các 
dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe 
người lớn?



Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn sau cuộc hẹn 
sức khỏe người lớn của bạn. Bạn cũng có 
thể gọi cho chúng tôi nếu cần giúp đỡ.

Khi bạn gặp các dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe người lớn và cảm thấy thoải mái, 
chúng tôi sẽ chấm dứt dịch vụ của chúng 
tôi với bạn. Nhưng bạn vẫn có thể liên lạc 
với chúng tôi cho đến khi bạn 25 tuổi.

Tại trang mạng của chúng tôi có 
chi tiết liên lạc của điều phối viên 
chăm sóc chuyển tiếp của ACI.

Thanh thiếu niên, người chăm sóc hoặc 
bác sĩ lâm sàng có thể giới thiệu đến dịch 
vụ của chúng tôi.

Chúng tôi chỉ cần giấy giới 
thiệu có sự đồng ý của thanh 
thiếu niên.

Những gì nằm ngoài phạm  
vi của chúng tôi 

Liên lạc với chúng tôi

Mặc dù chúng tôi muốn giúp mọi thứ, nhưng 
có một số điều chúng tôi không thể thực hiện, 
chẳng hạn như: 

• đặt hẹn thay cho bạn, tuy nhiên, chúng tôi có 
thể giúp bạn tìm hiểu cách thực hiện việc này

• điền giấy tờ và cung cấp các giấy tờ hỗ trợ cho 
NDIS hoặc Centrelink.

VIETNAMESE  |  Trim ACI/D22/2684  |  SHPN (ACI) 230029  |  ACI6955 [12/22]

Có phải bạn đang chuyển tiếp sang các dịch vụ chăm sóc sức khỏe người lớn?
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Truy cập hồ 
sơ y tế của 

mình (kết quả 
xét nghiệm, 
thư từ của 

phòng khám)

Nói cho nhóm 
chăm sóc sức 
khỏe biết điều 
gì quan trọng 

với bạn

Chúng tôi có thể giúp 
bạn tự tin dần và có kỹ 
năng để bạn có thể ... 

Chuẩn bị cho 
cuộc hẹn

Liên lạc với 
các dịch vụ để 

biết chi tiết 
cuộc hẹn

Được giới 
thiệu đến 
các bác sĩ 

chuyên khoa

Đặt và dự 
các cuộc hẹn 

của mình Hủy và đặt 
hẹn lại


