
Đường dây Hỗ trợ về COVID-19 dành 
cho Người Cao niên Đa ngôn ngữ 

TIẾNG VIỆT 1800 549 846
2 giờ chiều - 5 giờ chiều (Giờ Melbourne) Thứ Hai - Thứ Sáu (GỌI MIỄN PHÍ)

Đường dây Hỗ trợ về COVID-19 dành cho Người Cao niên Đa ngôn ngữ cung 
cấp thông tin về COVID-19 và có thể hỗ trợ quý vị kết nối với các dịch vụ 
chăm sóc người cao niên.

Nếu quý vị là người cao niên, hay là một thành viên trong gia đình, bạn bè hoặc người chăm 
sóc của người cao niên, quý vị có thể gọi số 1800 549 846 (GỌI MIỄN PHÍ) và đặt câu hỏi 
bằng tiếng Việt về:

• COVID-19 và các hạn chế có thể ảnh hưởng đến quý vị hoặc gia đình hay bạn bè 
• các loại hình dịch vụ chăm sóc người cao niên tại nhà dưỡng lão và tại nhà
• dịch vụ chăm sóc người cao niên và cộng đồng nói ngôn ngữ của quý vị
• hỗ trợ về sa sút trí tuệ hoặc chăm sóc người bị sa sút trí tuệ

Vietnamese

Đường dây Hỗ trợ về Covid-19 dành cho Người Cao niên Đa ngôn ngữ được điều phối bởi:

Dự án này được Chính phủ Úc tài trợ và bổ sung cho Đường dây Hỗ trợ về Covid-19 dành cho Người Cao niên 
được hỗ trợ bởi:

TIẾNG VIỆT 1800 549 846 2 giờ chiều - 5 giờ chiều (Giờ Melbourne) 
Thứ Hai - Thứ Sáu
Ngoại trừ các ngày lễ

Supported by Benetas



Multilingual Older Persons 
COVID-19 Support Line
VIETNAMESE 1800 549 846
2pm - 5pm (Melbourne time) Monday - Friday (FREECALL)

The Multilingual Older Persons COVID-19 Support Line provides information 
about COVID-19 and can support you to connect with aged care services.

If you are an older person, or a family member, friend or carer of an older person, you can call 
1800 549 846 (FREECALL) and ask questions in Vietnamese about:

• COVID-19 and restrictions that may affect you or your family or friends
• types of residential and home aged care services
• aged care and community services that speak your language
• dementia support or caring for someone living with dementia

Vietnamese

The Multilingual Older Persons Covid-19 Support Line is coordinated by:

This project is funded from the Australian Government and complements the Older Person’s Covid-19 Support Line 
supported by:

VIETNAMESE 1800 549 846 2pm - 5pm (Melbourne time) 
Monday - Friday
Excluding public holidays

Supported by Benetas


