Có phải quý vị từ 60 tuổi trở lên?
Hoặc biết ai đó từ 60 tuổi trở lên?
Quốc hội Victoria đang điều tra về việc hỗ trợ những người
Victoria cao niên từ các cộng đồng đa dạng về văn hóa và
muốn nghe ý kiến từ quý vị.
Chúng tôi khuyến khích quý vị chia sẻ ý
tưởng và trải nghiệm của mình về những
điều sẽ giúp quý vị sống hạnh phúc, bao
gồm:
• Một số thách thức hàng ngày đối với
quý vị và cha mẹ/ông bà của quý vị
là gì?
• Quý vị có cảm thấy an toàn trong
cộng đồng của mình không?

Tài liệu quý vị nộp sẽ cung cấp những
khuyến cáo cho Chính phủ Victoria về
cách hỗ trợ tốt hơn cho những người
Victoria cao niên có nguồn gốc đa dạng
văn hóa.
Việc nộp tài liệu có thể được thực hiện
cho đến ngày 31 tháng 1 năm 2022.

• Quý vị có biết nơi để tìm hỗ trợ không?

Tìm hiểu thêm

• Các dịch vụ có thể được cải thiện như
thế nào?

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập
parliament.vic.gov.au/oldervictorians

• Quý vị có máy tính và biết cách sử
dụng máy tính không?
• Quý vị làm gì để duy trì hoạt động xã
hội, thể chất và tinh thần?
Quý vị có thể gửi ý tưởng của mình bằng
ngôn ngữ của quý vị. Quý vị có thể chọn:
• viết một lá thư hoặc email
• hoàn thành cuộc khảo sát của chúng
tôi, hoặc
• quay một video.

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào,
vui lòng liên hệ với chúng tôi
bằng cách gửi email tới
oldervictoriansinquiry@parliament.vic.gov.au
hoặc gọi theo số (03) 8682 2843.
Tất cả những gì được nộp sẽ được coi là
tài liệu công khai nhưng quý vị có thể yêu
cầu giữ bảo mật. Thông tin cá nhân của
quý vị sẽ không được công bố hoặc chia
sẻ với các cơ quan chính phủ khác.

