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Chúng tôi làm  
công việc gì
Dementia Australia hỗ trợ người dân đủ 
mọi lứa tuổi đang sống trong hoàn cảnh 
bị sa sút trí tuệ, gia đình và người chăm 
sóc họ.

Nếu bạn hoặc thân nhân bận tâm về 
những thay đổi về trí nhớ, suy nghĩ hoặc 
hành vi hoặc bạn mắc chứng sa sút trí tuệ, 
chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ và hướng dẫn 
bạn.

Nhân viên có kinh nghiệm và trình độ cao 
của chúng tôi cung cấp các dịch vụ thông 
tin, hỗ trợ và giáo dục và có thể hỗ trợ bạn 
tiếp cận các nguồn hỗ trợ và dịch vụ trong 
cộng đồng của bạn.
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Chúng tôi có thể 
giúp bằng cách nào
Thông tin
Chúng tôi cung cấp thông tin để giúp mọi 
người sống với tất cả các dạng sa sút trí 
tuệ, gia đình và người chăm sóc họ.

• Mời bạn vào website của Dementia 
Australia. Tải xuống những Thông tin 
Trợ giúp, video, tờ rơi và tập sách về 
một loạt các chủ đề. Thông tin cũng 
có sẵn bằng các ngôn ngữ khác ngoài 
tiếng Anh. dementia.org.au

• Đặt gửi về một bản sao hoặc tải 
xuống Hướng dẫn về Chứng sa sút trí 
tuệ. Hướng dẫn này bao gồm thông tin 
về chứng sa sút trí tuệ, sống với chứng 
sa sút trí tuệ và lập kế hoạch cho tương 
lai. dementia.org.au/the-dementia-
guide

• Mời bạn đến một trong những thư 
viện của chúng tôi, hoặc trực tuyến 
hoặc trực tiếp. Bạn có thể mượn sách, 
sách điện tử và sách nói.  
dementia.org.au/l library
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Hỗ trợ
Chẩn đoán sa sút trí tuệ có thể dẫn đến 
một loạt các mối bận tâm và cảm xúc khác 
nhau. Nó có thể khiến mọi người cảm thấy 
không chắc về tương lai và có thể mất một 
thời gian để điều chỉnh.

Chúng tôi ở đây vì bạn.

Chúng tôi có thể hỗ trợ bạn:

• hiểu những thay đổi gần đây trong 
hoàn cảnh của bạn và nguồn hỗ trợ có 
sẵn trong cộng đồng của bạn

• hiểu kết quả chẩn đoán và những bước 
cần làm tiếp theo

• hiểu những thay đổi về trí nhớ, suy nghĩ 
hoặc hành vi và cách quản lý chúng

• duy trì sức khỏe cảm xúc của bạn bằng 
cách nói chuyện với một trong những 
chuyên gia cố vấn của chúng tôi hoặc 
tham gia một chương trình hỗ trợ

• duy trì sức khỏe xã hội và thể chất của 
bạn thông qua hỗ trợ xã hội và thực tế

• đăng ký với My Aged Care hoặc 
Chương trình Bảo hiểm Khuyết tật 
Quốc gia.
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Giáo dục

Nếu bạn là một người mắc chứng sa sút 
trí tuệ, một thân nhân hoặc người chăm 
sóc cho họ, đội ngũ nhân viên giàu kinh 
nghiệm của chúng tôi có tổ chức các buổi 
giáo dục trên khắp nước Úc cũng như trực 
tuyến để giúp xây dựng kiến   thức hỗ trợ 
sức khỏe của bạn.

Nếu bạn là một chuyên gia y tế hoặc nhân 
viên chăm sóc người cao tuổi, Trung tâm 
Học tập Chứng sa sút trí tuệ của chúng tôi 
cung cấp rất nhiều các dịch vụ tư vấn và 
học tập toàn diện dựa trên bằng chứng 
giúp cải thiện chất lượng hỗ trợ và chăm 
sóc cho những người mắc chứng sa sút trí 
tuệ.

Những dịch vụ này bao gồm các chương 
trình được công nhận và chưa được công 
nhận ở cả hai hình thức trực tuyến và trực 
tiếp.

Để biết thông tin, mời bạn vào  
dementia.org.au/education

Đường dây Trợ giúp Chứng sa sút trí 
tuệ Quốc gia có sẵn từ thứ Hai đến thứ 
Sáu, từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối (không 
tính ngày lễ).

Gọi số 1800 100 500 hoặc webchat 
trong khoảng từ 9 giờ sáng đến 5 giờ 
chiều tại dementia.org.au/webchat

Gọi cho Đường dây Trợ giúp 
Sa sút trí tuệ Quốc gia

Đường dây Trợ giúp Sa sút trí tuệ Quốc gia 
là một dịch vụ miễn phí và bảo mật.

Mời bạn nói chuyện với đội ngũ chăm sóc 
và chuyên gia của chúng tôi để được:

• tư vấn về các dấu hiệu và triệu chứng

• cung cấp thông tin về chứng sa sút trí 
tuệ

• thảo luận được bảo mật về tình hình 
của bạn

• hỗ trợ và tư vấn thiết thực

• giúp tìm nguồn hỗ trợ và dịch vụ trong 
cộng đồng của bạn.
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Hãy giúp chúng tôi giúp 
người khác
Tạo nên điểm khác biệt cho cuộc sống của 
những người mắc chứng sa sút trí tuệ và 
gia đình của họ.

• Trở thành một người Bạn giúp người bị 
sa sút trí tuệ và hỗ trợ những ai đang 
sống với chứng sa sút trí tuệ trong cộng 
đồng của bạn.

• Trở thành một Chuyên gia Bênh vực 
người sa sút trí tuệ và là tiếng nói cho 
những ai đang sống với chứng sa sút trí 
tuệ và người chăm sóc.

• Trở thành một tình nguyện viên và 
giúp chúng tôi cải thiện cuộc sống của 
những người sống với chứng sa sút trí 
tuệ.

• Hãy quyên góp để hỗ trợ công việc của 
chúng tôi.

• Để lại một di sản tuyệt vời trong  
di chúc của bạn.
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Để được hỗ trợ về ngôn ngữ, 
hãy gọi số 131 450

Đường dây Trợ giúp  
Sa sút trí tuệ Quốc gia
1800 100 500

Dementia Australia xác nhận có nhận tài trợ từ Chính phủ Liên bang, Chính phủ các 
Bang và Lãnh thổ của Úc cũng như nguồn hỗ trợ tài chính quảng đại của các cá nhân 
và tổ chức.

Đường dây Trợ giúp Sa sút trí tuệ Quốc gia được tài trợ bởi Chính phủ Úc

© Dementia Australia, tháng 6 năm 2020/20085

Tìm chúng tôi trực tuyến tại
dementia.org.au



Our  
services
Information
Support
Education



What we do
Dementia Australia supports people 
of all ages living with all forms of 
dementia, their families and carers.

If you or a family member have 
concerns about changes to memory, 
thinking or behaviour, or you have 
dementia, we are here to support 
and guide you. 

Our highly experienced and 
qualified staff provide information, 
support and education services and 
can assist you to access supports 
and services in your community.
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How we can help 
Information 
We provide information to help 
people living with all forms of 
dementia, their families and carers.

• Visit the Dementia Australia 
website. Download Help Sheets, 
videos, flyers and booklets on  
a range of topics. Information is 
available in languages other  
than English. dementia.org.au

• Order a copy or download  
The Dementia Guide. This guide 
includes information about 
dementia, living with dementia 
and planning for the future. 
dementia.org.au/ 
the-dementia-guide

• Visit one of our libraries,  
either online or in-person.  
You can borrow books,  
ebooks and audiobooks.  
dementia.org.au/library
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Support 
A diagnosis of dementia can lead to 
a range of concerns and emotions.  
It can leave people feeling uncertain 
about the future and it can take 
some time to adjust. 

We are here for you.

We can support you to: 

• understand recent changes in your 
circumstances and the support 
available in your community

• understand the diagnosis and 
what steps to take next                                                                              

• understand the changes to 
memory, thinking or behaviour 
and how to manage them                                                        

• maintain your emotional 
wellbeing by talking to one of our 
professional counsellors or joining 
a support program

• maintain your social and physical 
wellbeing through social and 
practical support

• register with My Aged Care  
or the National Disability 
Insurance Scheme.
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Education

If you are a person living with 
dementia, a family member or 
carer, our experienced staff run 
educational sessions throughout 
Australia and online to help  
build knowledge to support  
your wellbeing.

If you are a health professional 
or aged care worker, our Centre 
for Dementia Learning provides a 
comprehensive suite of evidence-
based learning and consultancy 
services to help improve the quality 
of support and care experienced  
by people living with dementia.  

These services include accredited 
and non-accredited programs  
and are available both online  
and face-to-face. 

For information visit  
dementia.org.au/education

The National Dementia Helpline  
is available Monday to Friday,  
between 8am and 8pm  
(excluding public holidays).  

Call 1800 100 500 or webchat 
between 9am and 5pm at 
dementia.org.au/webchat

Call the National 
Dementia Helpline  

The National Dementia Helpline is  
a free and confidential service. 

Speak to our caring and expert 
team for:

• advice on signs and symptoms

• information about dementia 

• a confidential discussion  
about your situation

• practical support  
and counselling

• assistance to find supports and 
services in your community. 
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Help us to help others  
Make a difference to the lives of 
people with dementia and their 
families.

• Become a Dementia Friend 
and support people living with 
dementia in your community.

• Become a Dementia Advocate 
and be a voice for people living 
with dementia and carers.

• Become a volunteer and help us 
improve the lives of people living 
with dementia.

• Make a donation to  
support our work.

• Leave a bequest gift  
in your will.
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Dementia Australia acknowledges funding from the Australian Government, 
State and Territory Governments, and the generous financial support of 
individuals and organisations.

National Dementia Helpline is funded by the Australian Government
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For language assistance  
call 131 450

National Dementia Helpline
1800 100 500

Find us online
dementia.org.au
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