
Trong những năm gần đây, kiến thức 
về sức khỏe của chúng ta đã phát 
triển để hiểu rằng khi người ta có thể 
duy trì sức khỏe về thân thể, tâm trí và 
cảm xúc nhiều chừng nào khi họ càng 
lớn tuổi, thì sức khỏe tổng quan và sự 
lành mạnh của họ càng tốt chừng ấy. 

Duy trì năng động thân thể
Chúng ta biết điều rất hữu lý là – mình phải, 
‘Dùng nó, hoặc mất nó’, nhưng, khi tuổi tác 
càng cao, người ta trở nên bớt vận động thân 
thể. Có nhiều lý do gây ra việc này; chúng ta 
có thể bắt đầu nghĩ rằng ‘Mình già rồi’, hoặc 
đời sống của chúng ta thay đổi và chúng ta 
không còn bận rộn như trước đây. Chúng ta 
cũng có thể nghĩ rằng – sau nhiều năm làm 
việc cực nhọc – bây giờ là lúc nghỉ ngơi! Các 
sinh hoạt hàng ngày giảm dần đi mà chúng ta 
không nhận thấy.

Duy trì tính năng động cũng là phương cách 
rất tốt để giúp hưng phấn tâm trạng. Không 
cần phải có một buổi tập tại phòng tập luyện 
thể dục – đi bộ hay làm vườn là những cách 
rất tốt giúp duy trì thể lực. Với những người 
cao niên, các vận động thân thể có thể mang 
đến nhiều lợi ích:

• vận động thân thể giúp gia tăng sức mạnh 
và có thể giúp ngăn ngừa bị té ngã

• duy trì sức mạnh có thể giúp ngăn ngừa 
hoặc làm chậm lại chứng loãng xương đối 
với người cao niên.

• một chương trình vận động thân thể được 
chuyên viên y tế chấp thuận, có thể giúp 
người ta đối phó với các bệnh mãn tính, 
chẳng hạn như bệnh tiểu đường

• mức độ thể lực tốt có thể giúp người ta 
hồi phục nhanh chóng hơn sau phẩu thuật 
hoặc sau một cơn bệnh.

Tuổi già khỏe mạnh và năng động là gì?

Tuổi già khỏe mạnh và 
năng động

Tài liệu dành cho Thiện nguyện viên của 
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Duy trì năng động thân thể và 
tâm thần là điều tối quan trọng 
cho sức khỏe và sự an lành của 
người cao niên.

Duy trì mối quan hệ giao tiếp 
cũng quan trọng như sức khỏe 
thân thể và tâm thần. Việc này 
có thể giúp làm hưng phấn tâm 
trạng, gia tăng niềm vui thú trong 
cuộc sống và sự an lành tổng 
quan của họ.

Các thông điệp chủ yếu

Duy trì năng động tâm trí
Như việc duy trì năng động thân thể có thể 
giúp tâm trạng và sức khỏe tổng quan của 
chúng ta, việc vận động tâm trí cũng có thể 
mang lại các ích lợi lâu dài về sức khỏe.

Vận động tâm trí có thể bao gồm:

• đọc sách báo
• tham gia cuộc bàn luận
• học hỏi điều mới lạ – có thể là một ngôn 

ngữ mới, một kỹ năng mới như nấu ăn 
hoặc cách sử dụng máy iPad

• giải đáp các trò thử kiến thức hoặc chơi 
các trò chơi. 

Trong khi người cao niên đôi khi có thể bị hạn 
chế trong việc vận động, duy trì kích động tâm 
trí và khả năng tham gia là điều quan trọng cho 
sự an lành tổng quan. Cũng giống như những 
người khác, người cao niên có thể bị trầm 
cảm và xuống tinh thần. Điều này có thể làm 
suy yếu hệ miễn nhiễm và gây ra các vấn đề 
sức khỏe khác.

Việc giữ cho tinh thần minh mẫn đã được 
chứng tỏ rằng có thể giúp làm chậm lại 
hoặc ngăn ngừa mức độ trầm trọng của 
các triệu chứng như bệnh Sa sút Trí tuệ 
(Alzheimer’s Disease).

Giữ cho đầu óc năng động là một phương cách 
rất tốt hầu tránh bệnh tật và duy trì sự an lành.

Chăm sóc sự an lành về cảm xúc của 
chúng ta
Duy trì sự an lành về cảm xúc đối với người 
cao niên cũng không kém phần quan trọng 
như với bất kỳ lứa tuổi nào khác. Sức khỏe 
và an lành về cảm xúc có thể ảnh hưởng trực 
tiếp đến sức khỏe thân thể. Khi người ta cảm 
thấy tinh thần xuống thấp, họ dễ bị các bệnh 
lây nhiễm. Họ cũng cảm thấy mất hứng thú và 
có khuynh hướng ít muốn học hỏi điều mới lạ 
hoặc ra khỏi nhà và đi đây đi đó.

Giữ mối liên hệ với những người khác là 
phương cách rất tốt hầu duy trì sự an lành về 
cảm xúc. Người cao niên có thể gặp nguy cơ 
trở nên cô lập trong giao tiếp. Nếu có trở ngại 
về cơ thể khi muốn ra ngoài, nếu họ bị mất đi 
người phối ngẫu, người bạn hoặc láng giềng 
và việc liên hệ với gia đình trở nên khó khăn 
hơn, người cao niên có thể cảm thấy vòng 
giao tiếp thân hữu của họ nhỏ lại dần. Điều 
này có thể khởi động chứng trầm cảm cùng 
một loạt các phản ứng về tâm thần và cảm 
xúc có thể ảnh hưởng đến sức khỏe thân thể 
của họ.



Các dịch vụ HACC hỗ trợ người già 
yếu và người có khuyết tật để sống 
trong cộng đồng. Chúng tôi chủ tâm 
giúp thân chủ càng năng động và độc 
lập càng tốt tại nhà của họ. Chúng tôi 
cũng hỗ trợ người chăm sóc trong vai 
trò chăm sóc của họ. 

Hỗ trợ sức khỏe tốt và sự độc lập
Sự an lành ở bất kỳ lứa tuổi nào được hỗ trợ 
tốt nhất bởi một kết hợp giữa:

• sức khỏe tốt về thân thể

• sức khỏe tốt về tâm thần

• vòng giao tiếp thân hữu tốt đẹp, nhiệt tâm 
giúp đỡ.

Cơ quan của chúng tôi cổ động việc có sức 
khỏe tốt cho những người đang dùng dịch vụ 
của chúng tôi bằng cách:

• khuyến khích họ năng động nhiều theo 
như khả năng của họ

• khuyến khích họ năng động về tinh thần 
và hăng hái tham gia theo như khả năng 
của họ

• khuyến khích họ hăng hái và tham gia giao 
tiếp theo như khả năng của họ.

Trên thực tế, đây có nghĩa là:

• chúng tôi không xen vào làm việc gì cho ai 
nếu họ có thể tự làm lấy

• chúng tôi sẽ chờ lâu hơn nếu cần để thân 
chủ tự hoàn tất công việc.

Các dịch vụ Chăm sóc Tại gia và Cộng đồng (Home and Community 
Care (viết tắt là HACC) hỗ trợ tuổi già khỏe mạnh và năng động như 
thế nào?

Hỗ trợ tuổi già khỏe 
mạnh và năng động

Tài liệu dành cho Thiện nguyện viên của 
HACC Bản số 2



Quý vị có muốn xem một kế 
hoạch chăm sóc mẫu hay không 
(đương nhiên là ẩn danh)?

Quý vị có một vài mục tiêu gì để 
hỗ trợ sức khỏe và sự an lành 
của chính mình?

Quý vị thấy vai trò của thiện 
nguyện viên thích hợp như thế 
nào đối với các mục tiêu về sức 
khỏe và sự an lành của quý vị ?

Để bàn luận thêm

Chúng tôi nói đây là để ‘cùng làm 
với’ thân chủ, chứ không ‘làm 
thay cho’ họ.
Lập kế hoạch – kế hoạch chăm sóc
Khi có một thân chủ mới, chúng tôi sẽ xúc tiến 
một vài bước quan trọng hầu tìm hiểu xem 
cách nào tốt nhất để chúng tôi có thể giúp họ 
sống độc lập tại nhà.

• Một thẩm định viên sẽ gặp thân chủ, để 
tìm hiểu xem họ muốn làm gì – hoặc muốn 
có thể làm được việc gì. Thẩm định viên 
này khuyến khích thân chủ cho biết việc 
gì quan trọng đối với họ. Điều này giúp 
chúng tôi để giúp thân chủ xác định các 
mục tiêu mà họ muốn đạt được.

• Đồng thời chúng tôi cũng bàn luận với 
thân nhân hoặc người chăm sóc cho 
thân chủ.

• Chúng tôi khuyến khích thân chủ đặt ra 
các mục tiêu hầu giúp họ càng được độc 
lập càng tốt.

• Chúng tôi kiểm lại với thân chủ để bảo 
đảm rằng các mục tiêu của họ được 
chúng tôi ghi nhận chính xác.

• Chúng tôi ghi lại tất cả chi tiết này trong 
‘kế hoạch chăm sóc’ họ. Kế hoạch chăm 
sóc giúp mọi người – nhân viên, thiện 
nguyện viên, cơ quan của chúng tôi – biết 
phương hướng hoạt động với mỗi thân 
chủ hầu giúp đạt được mục tiêu của họ.

Hợp tác làm việc
Khi làm việc với thân chủ, chúng tôi làm việc 
trong tinh thần hợp tác với:

• gia đình và người chăm sóc họ

• các dịch vụ y tế hay cộng đồng khác đang 
làm việc với cùng một thân chủ, chẳng 
hạn như bác sĩ toàn khoa hoặc Trung tâm 
Y tế Cộng đồng.

Các nhân viên và thiện nguyện viên là phần 
trọng yếu trong sự hợp tác của chúng tôi với 
thân chủ.

Chúng tôi tạo dựng mối quan hệ với thân chủ 
và dần dà biết tâm tánh của họ. Chúng tôi cư 
xử tùy theo tánh mỗi người – có người hay nói 
năng, người khác có thể khép kín hơn.

Qua mối quan hệ này, nhân viên ghi nhận các 
thay đổi hoặc phát triển trong kế hoạch chăm 
sóc thân chủ. Kế hoạch chăm sóc và các mục 
tiêu có thể thay đổi, hoặc hoàn cảnh của thân 
chủ có thể thay đổi. Đôi khi người ta có thể 
cảm thấy đang lâm vào giai đoạn khó khăn 
hơn, và có thể muốn tạm nghỉ các chương 
trình hoặc sinh hoạt của họ. Tuy nhiên, điều 
quan trọng là chúng tôi phải ghi lại bất kỳ thay 
đổi nào ngỏ hầu lưu giữ hồ sơ chính xác về 
sức khỏe và sự an lành của thân chủ.



Người sử dụng các dịch vụ HACC 
thuộc nhiều nguồn gốc, văn hóa, tình 
huống và khả năng khác nhau. Cũng 
như những người khác trong cộng 
đồng, người sử dụng dịch vụ có một 
loạt sở thích, khả năng và hy vọng. 
Các dịch vụ HACC cung ứng hỗ trợ 
dựa trên khả năng, nhu cầu và sở 
thích của mỗi người. 

Ai là người quý vị có thể gặp gỡ?
Cũng như thiện nguyện viên gồm những 
người khác nhau đến từ mọi thành phần trong 
xã hội, người mà quý vị có thể cùng làm việc 
sẽ có các hoàn cảnh khác nhau. Đây có thể 
bao gồm:

• người trẻ tuổi và có khuyết tật

• người không nói được chút tiếng Anh 
nào cả

• người bị sa sút trí tuệ

• người chung sống với người cùng 
phái tính

• người vô gia cư

• người theo một tín ngưỡng mới lạ đối với 
quý vị

• người đang trải qua các kinh nghiệm đổi 
đời như chiến tranh hoặc di cư.

Đồng thời, quý vị cũng sẽ gặp những người 
gợi cho quý vị nhớ hình ảnh của người quen 
biết – bạn bè, láng giềng, người làm việc 
chung hoặc thân nhân của quý vị.

Người thuộc mọi thành phần trong xã hội sử dụng các dịch vụ Chăm sóc 
Tại gia và Cộng đồng (Home and Community Care (viết tắt là HACC))

Đây là riêng cho cá 
nhân – thân chủ của 
quý vị

Tài liệu dành cho Thiện nguyện viên của 
HACC Bản số 3



Mỗi người mỗi khác – đó là điều thú 
vị khi làm việc với các thân chủ.

Kế hoạch chăm sóc chú tâm đến 
nhu cầu đặc biệt và hoàn cảnh của 
thân chủ.

Mỗi kế hoạch chăm sóc đặt trọng 
tâm vào nhu cầu của mỗi thân chủ.

Tôn trọng mỗi thân chủ cho dù họ là 
ai, sống như thế nào, việc gì quan 
trọng đối với họ, họ muốn đạt được 
mục tiêu gì và xem họ như một cá 
nhân với cuộc đời riêng biệt độc nhất 
của họ.

Các thông điệp chủ yếu

Làm thế nào có thể bảo đảm rằng hỗ 
trợ của chúng tôi thích hợp cho mọi 
thành phần trong xã hội?
Chương trình HACC đã được cải tiến nhiều 
lần hầu bảo đảm rằng hỗ trợ do chương trình 
này cung ứng được phác họa thể theo nhu 
cầu của thân chủ, chứ không cố ‘ép đặt nhu 
cầu của thân chủ vào một dịch vụ.’ Hoàn cảnh 
riêng tư của mỗi người cùng bất kỳ nhu cầu 
đặc biệt nào đều được mang ra thảo luận với 
thân chủ khi soạn thảo kế hoạch chăm sóc 
cho họ.

Một số nhu cầu riêng biệt có thể cần ghi nhận 
trong kế hoạch chăm sóc bao gồm:

• bất kỳ nhu cầu đặc biệt nào khi chuẩn bị 
thức ăn cho thích hợp với tập quán tín 
ngưỡng của thân chủ

• cách tốt nhất để thân chủ hiểu và tiếp 
nhận thông tin nếu họ không nói được 
tiếng Anh

• cách tôn trọng tập tục trong nhà – ví dụ 
như, không mang giày trong nhà.

Chương trình chăm sóc thân chủ có thể bao 
gồm các hỗ trợ cung ứng bởi nhiều người và 
dịch vụ khác nhau. Thân nhân, bạn bè, các 
nhóm cộng đồng địa phương, bác sĩ và các 
chuyên viên y tế khác có thể cùng hợp lực 
nhằm cung ứng hỗ trợ tốt nhất cho hoàn cảnh 
đó. Thiện nguyện viện là một phần quan trọng 
của sự hợp tác này.

Kế hoạch chăm sóc khác nhau tùy theo hoàn 
cảnh của mỗi người và cũng tùy vào những 
giúp đỡ nào có sẳn trong cộng đồng địa 
phương. Kế hoạch cũng có thể thay đổi do 
nhu cầu của thân chủ thay đổi.

Làm thế nào tôi có thể giúp hết những 
người tôi gặp, trong vai trò thiện 
nguyện viên?
Hầu có thể giúp đỡ hữu hiệu mọi thân chủ 
trong vai trò thiện nguyện, điều quan trọng là 
quý vị phải:

• có cách cư xử cởi mở và chào đón 
mọi người

• hiểu rằng niềm tin và tập quán của một 
cá nhân có thể khác hẳn quý vị - hoặc có 
thể giống như của quý vị - và dù khác hay 
giống, điều này không ảnh hưởng gì đến 
các dịch vụ mà thân chủ của chúng tôi 
tiếp nhận

• xem thân chủ của quý vị như một cá nhân 
và không đặt thành kiến trước, dựa trên 
các ấn tượng rập khuôn nào đó

• xem ‘sự khác biệt’ của người khác đối với 
quý vị như một cơ hội để học hỏi thêm về 
cách sống mới và con người mới

• thảo luận bất kỳ mối quan ngại nào với 
giám thị của quý vị

• tham gia bất kỳ cơ hội đào tạo nào sẽ 
giúp quý vị trong vai trò của mình.



Trước đây không lâu, vai trò của 
thiện nguyện viên trong Home and 
Community Care (HACC) là ‘chăm sóc’ 
và ‘làm những việc cho’ người dùng 
các dịch vụ. Ngày nay, với quan điểm 
nhiều hiểu biết hơn về tuổi già khỏe 
mạnh và năng động, chúng tôi khuyến 
khích thân chủ tự làm càng nhiều càng 
tốt.

Thiện nguyện viên HACC có thể giữ 
vai trò gì?
Trong khi hiện nay ít cần đến ‘làm thay cho’ 
thân chủ, thiện nguyện viên sẽ luôn luôn là một 
phần thiết yếu của chương trình HACC.

Với hướng dẫn từ giám thị và thuận theo các 
mục tiêu của thân chủ, có nhiều vai trò quan 
trọng dành cho thiện nguyện viên.

Người khích lệ
Với đường hướng trong các dịch vụ của 
HACC nói lên rằng ‘Chúng tôi muốn các thân 
chủ tự làm cho họ nhiều theo như khả năng 
của họ …’, có nhiều cơ hội để thiện nguyện 
viên hiện diện như người khích lệ thân chủ để 
‘làm cho’ chính họ. Nhân viên sẳn sàng hiện 
diện khi cần thiết, nhưng họ luôn luôn không 
có đủ thời giờ như họ muốn. Có một thiện 
nguyện viên có thể dành thời giờ làm việc một 
người với một người, hầu khuyến khích thân 
chủ cố gắng làm một việc gì, là một nguồn 
nhân lực quý giá cho các cơ quan.

Người tạo điều kiện thuận lợi
Các thiện nguyện viên thường có nhiều dịp 
hơn nhân viên để ‘kề cận’ thân chủ, nhất là 
trong một bố trí nhóm khi họ có thể giúp tiếp 
tục một sinh hoạt hay một cuộc bàn luận. Quý 
vị có thể ngỏ lời góp ý thích nghi, giúp thân 
chủ khiếm thính tham gia sinh hoạt, hay chỉ 
đưa cánh tay cho người nào đó nắm để giúp 
họ tham gia.

Làm thế nào thiện nguyện viên có thể giúp thân chủ duy trì tính năng 
động và độc lập?

Ý kiến thực tiển cho 
thiện nguyện viên HACC

Tài liệu dành cho Thiện nguyện viên của 
HACC Bản số 4



Phương cách hay vai trò nào quý vị 
nghĩ rằng mình sẽ thực hiện như một 
thiện nguyện viên cho HACC?

Điều này có thay đổi nhiều không đối 
với thiện nguyện viên – tùy theo quý 
vị làm việc thiện nguyện trong một 
dịch vụ cho nhóm, như Nhóm Sinh 
hoạt có Hoạch định, hoặc mỗi lần chỉ 
làm việc với một thân chủ, như Mang 
Bữa ăn đến nhà?

Quý vị nghĩ rằng phương cách của 
quý vị giúp thân chủ của quý vị như 
thế nào? Nên nhớ rằng, những người 
tiếp nhận dịch vụ HACC đều có mục 
tiêu riêng của họ, đã được ghi nhận 
trong kế hoạch chăm sóc của họ.

Cảm tạ huấn luyện viên HACC độc lập Kim Repcak về 
một số khái niệm được triển khai trong bản tài liệu này.

Để bàn luận thêm

Người theo dõi
Thiện nguyện viên có thể là ‘tai và mắt’ cho một 
dịch vụ. Phần trọng yếu trong vai trò của họ là 
quan sát xem việc gì xảy ra với các thân chủ. 
Ví dụ như, thiện nguyện viên mang các bửa ăn 
đến nhà có thể là người duy nhất từ cơ quan, 
thường xuyên gặp thân chủ này tại nhà. Dẩu cho 
thiện nguyện viên thuộc một phần của một dịch 
vụ cho nhóm, hoặc làm việc riêng rẽ với thân 
chủ, họ điều là các quan sát viên tuyệt vời.

Những điều cần lưu ý có thể là các thay đổi nơi 
thân chủ khiến quý vị nghĩ rằng người này có thể 
đang gặp một ít khó khăn. Hoặc lắng nghe lời 
nói của thân chủ - ‘Hôm nay tôi đã cột được dây 
giày’ – điều gì đó giúp quý vị nhận ra rằng họ đã 
đạt được một thành quả đáng kể. Với sự quan 
sát của thiện nguyện viên, nhân viên có sẵn sàng 
các chi tiết hầu hoạch định các dịch vụ thích hợp 
cho cá nhân.

Người hướng dẫn
Những người tiếp nhận các dịch vụ HACC có 
thể không còn nhanh nhẹn như trước đây, cả 
về tâm thần lẫn thân thể. Thông thường, chỉ cần 
có người nhỏ nhẹ và kiên nhẫn hướng dẫn thân 
chủ trong một sinh hoạt, là có thể tạo nên sự 
thay đổi giữa việc họ có tham gia sinh hoạt hay 
không. Có quý vị - thiện nguyện viên - hiện diện 
nơi đó có thể giúp người tiếp nhận các dịch vụ 
được tự tin khi biết rằng họ có người hỗ trợ ở 
kề cận họ.

Người kết nối liên thế hệ
Thiện nguyện viên ở các lứa tuổi khác nhau 
có thể giữ các vai trò rất tốt trong các dịch vụ 
HACC. Thiện nguyện viên trẻ tuổi hơn có thể lôi 
cuốn thân chủ vào các cuộc bàn luận hào hứng, 
so sánh ‘thời nay’ với ‘thời xưa’.

Trẻ và già hợp lại có thể mang đến những cuộc 
bàn luận tuyệt vời – có thể là điều đáng say mê 
khi nghe câu truyện về cuộc đời của những 
người cao niên. Tương tự, người cao niên cũng 
có thể rất muốn nghe về khác biệt trong đời 
sống đối với người trẻ tuổi – và những gì vẫn 
không thay đổi qua nhiều thế hệ.



Thiện nguyện viên là nguồn nhân lực 
chủ yếu của dịch vụ chuyên chở cộng 
đồng. Các dịch vụ chuyên chở tạo sự 
khác biệt to lớn đối với nhiều người 
cao niên hay người có khuyết tật, 
những người có thể bị cô lập tại nhà.

Làm thế nào thiện nguyện viên có thể 
giúp thân chủ dùng dịch vụ chuyên 
chở cộng đồng để họ duy trì tính năng 
động và độc lập?
Câu hỏi này nghe có vẻ lạ tai. Thông thường, 
người dùng chuyên chở cộng đồng là người 
đang gặp trở ngại về khả năng di chuyển – họ 
có thể dùng khung giúp đi hoặc gậy chống để 
đi. Họ có thể bị khiếm thị hoặc khiếm thính. 
Xét cho cùng – đó là lý do khiến người nào đó 
phải dùng các dịch vụ chuyên chở cộng đồng.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là có nhiều 
cách để giúp người ta duy trì tính năng động 
và độc lập.

Với việc chuyên chở, một số ý kiến đơn giản 
gồm có:

• để thân chủ tự cài đai an toàn thay vì cài 
giúp cho họ

• khơi mào các cuộc nói chuyện lý thú giữa 
mọi người đang đi cùng chuyến xe

• tạo một cuộc đố vui nhanh gọn trong 
chuyến xe

• nhắc nhở mọi người quan sát cảnh trí 
chung quanh trong cuộc hành trình

Chuyên chở cộng đồng

Những mẫu truyện 
làm việc thiện nguyện 
tích cực

Tài liệu dành cho Thiện nguyện viên của 
HACC Bản số 5



Có một số việc gì khác mà quý vị 
có thể khuyến khích thân chủ dùng 
chuyên chở cộng đồng tự làm cho họ 
hay không?

Có một số việc gì tốt để khơi mào 
các cuộc bàn luận giữa hành khách 
trên một chuyến xe buýt hay không?

Để bàn luận thêm

• nếu có thân chủ nào đó hơi chậm trễ, 
thay vì giúp nhấc chân họ để vào xe, hãy 
cho họ có thời giờ tự nhấc chân xoay 
người để vào xe, nếu họ có khả năng làm 
điều này.

Tại sao các hành động này 
quan trọng?
Trong mỗi trường hợp, các hành động này:

• để người ta có nhiều tự chủ hơn – điều 
này giúp gây tự tin

• để người ta tiếp tục để ý và liên hệ đến 
các sự việc – cả kích động tâm thần lẫn 
liên hệ giao tiếp đều quan trọng để được 
sức khỏe tốt

• để người ta tiếp tục năng động trong 
việc chăm sóc cho họ. Nếu người ta có 
thể duy trì khả năng tự vào xe, họ có thể 
đi bằng xe với thân nhân và bạn bè dễ 
dàng hơn.

Vài câu mà thiện nguyện viên nên hỏi
Điều quan trọng là phải hiểu rõ ràng việc gì an 
toàn, và việc gì không an toàn cho thân chủ. 
Điều này sẽ được ghi nhận trong kế hoặc 
chăm sóc của thân chủ. Hãy hỏi giám thị của 
quý vị:

• người này có thể làm gì?

• người này cần giúp đỡ để làm việc gì?

• họ có các mục tiêu gì trong kế hoạch 
chăm sóc của họ?

Khi quý vị làm việc với thân chủ, hãy hỏi họ:

• ông/bà có thể làm … được không?

• tôi có thể giúp ông/bà thế nào để tự làm … 
cho ông/bà?

• ông/bà muốn tôi giúp như thế nào với … 
(công việc hoặc sinh hoạt này)?

• ông/bà có cảm thấy làm được việc này 
hay không?

Thiện nguyện viên có thể làm gì nữa?
Thiện nguyện viên có thể cung ứng hỗ trợ 
tuyệt vời cho thân chủ bằng cách để cho họ 
có thời giờ tự hoàn tất công việc.

Thiện nguyện viên có thể là quan sát viên rất 
tốt – thân chủ này hiện khả quan hơn trước? 
Cho họ biết là quý vị đã nhận thấy điều đó! 
Hôm nay thân chủ này có vẻ gặp khó khăn 
hơn một chút? Hỏi họ để xem có lý do nào 
không. Cho giám thị của quý vị biết tình trạng 
thay đổi của thân chủ.



Có khoảng 470 cơ quan ở Victoria 
cung ứng các dịch vụ Chăm sóc 
Tại gia và Cộng đồng (Home and 
Community Care (viết tắt là HACC)) cho 
cộng đồng ở địa phương của họ. Đa số 
gồm có PAGs. Thiện nguyện viên giữ 
một vai trò tối quan trọng trong PAGs 
khắp tiểu bang Victoria. 

PAGs làm gì để giúp thân chủ tiếp tục 
năng động và độc lập?
Mục đích chánh của PAGs luôn luôn là cung 
ứng dịp giao tiếp cho các thân chủ – cơ hội 
để đi ra ngoài, uống một ly trà/cà phê hoặc ăn 
một bữa ăn với bạn bè quen thuộc.

Các thiện nguyện viên làm việc lâu dài có thể 
đã thấy một vài đường hướng mới về PAGs 
trong những năm vừa qua. Nhấn mạnh nhiều 
hơn về việc giúp người ta càng năng động và 
độc lập càng tốt, PAGs đang thực hiện một 
vài thay đổi – thay đổi ‘nhỏ’, như khuyến khích 
thân chủ tự pha ly trà thay vì chờ được phục 
vụ, và thay đổi ‘lớn’, như các sinh hoạt và buổi 
học mới.

Thiện nguyện viên có thể giúp thân 
chủ PAG như thế nào để tiếp tục năng 
động và độc lập?
Thiện nguyện viên trong PAGs có thể:

• dành thời giờ trò chuyện tích cực với 
người trong nhóm – thật sự muốn tìm hiểu 
về đời sống và sở thích của họ

Các Nhóm Sinh hoạt có Hoạch định (Planned Activity Groups (viết tắt 
là PAGs))

Những mẫu truyện 
làm việc thiện nguyện 
tích cực

Tài liệu dành cho Thiện nguyện viên của 
HACC Bản số 6



Một trong những món quà tuyệt vời 
nhất mà thiện nguyện viên mang đến 
là thời giờ bên thân chủ. Đừng vội vã 
và thật sự cung ứng hỗ trợ để thân 
chủ tự làm lấy các việc cho họ.

Hỗ trợ thân chủ để làm những gì họ 
có thể làm.

Giúp đỡ thân chủ với những gì họ 
không làm được. 

Hãy kiên nhẫn!

Hãy có thái độ tích cực!

Các thông điệp chủ yếu

• đi ‘bên cạnh’ thân chủ - tạo niềm tự tin để 
họ làm một việc mà nếu không có quý vị 
họ có thể không làm.

• khích lệ thân chủ khi quý vị thấy họ ‘cố 
gắng làm thử’.

• trò chuyện với người có vẻ khép kín – cô 
đơn là vấn đề nghiêm trọng đối với người 
cao niên, và có được một thiện nguyện 
viên thân thiện để trò chuyện có thể tạo 
một thay đổi lớn lao.

• kiên nhẫn – nếu thân chủ cần một ít thời 
giờ để làm việc gì, hãy chờ và để họ hoàn 
tất – dầu là để hoàn tất chơi một ô chữ 
hay để nói trọn một câu.

Có những gợi ý hữu ích nào cho thiện 
nguyện viên?
• Ngưng và nhìn trước tiên! Trước khi nhảy 

vào làm việc gì cho ai trong nhóm, hãy 
hỏi những câu như: Ông/bà có thể làm … 
được không? Ông/bà có muốn tôi … ở kề 
cận hay không? Cần tôi đưa khủy tay để 
vịn nắm không?

• Kiểm lại lời nói của mình. Cách chúng ta 
hỏi có thể rất quan trọng. Đổi câu hỏi từ: 
‘Ông/bà có muốn tôi làm việc này cho 

ông/bà không?’ sang ‘Ông/bà có muốn 
làm việc này không? Ông/bà có cần 
tôi giúp gì không?’ hoặc ‘Hãy cùng làm 
việc này’.

• Quan sát người trong nhóm và góp ý phản 
ảnh cho họ. Quý vị có thể là một trong 
số vài người gặp thân chủ này thường 
xuyên. Cho họ biết quý vị có thấy họ cố 
gắng thử làm một việc gì. Chỉ cần đáp 
nhận họ như một con người.

• Tìm sở thích hay trải nghiệm chung để 
những người trong nhóm có thể tạo mối 
liên hệ mới. ‘Ông/bà mới có đứa cháu 
phải không …Shirley cũng vậy…’ ‘Charlie, 
trước đây ông cũng có đi học nội trú phải 
không?’, ‘Có phải ông đã từng làm việc 
trong thư viện, Ted?’.

• Kiểm lại với điều hợp viên của quý vị và 
các nhân viên khác. Họ đề nghị những gì 
cho mỗi thân chủ trong nhóm?

• Quan sát các nhân viên – Một số việc mà 
nhân viên nói với các thân chủ trong nhóm 
là gì?



PAGs có thể hoạt động ở cùng một nơi 
chốn mỗi tuần, hoặc các nhóm có thể 
đi du ngoạn thường xuyên, hoặc có 
thể là một sự phối hợp giữa các buổi 
du ngoạn và các buổi họp mặt ở một 
trung tâm. 

Các sinh hoạt mới ở một trung tâm
Trung tâm Evergreen ở Balwyn đã cho ra mắt 
một nhà bếp cộng đồng. Đây là một thực thi 
gồm hai phần: một khu vườn cho nhà bếp, với 
rau cải và cây gia vị tươi trồng trong các hộc 
trồng trọt được bố trí cao lên, và các lớp dạy 
nấu ăn.

Các lớp dạy ‘Nấu ăn cho Một người’ chủ đích 
dành cho đàn ông cao niên. Nhiều người đàn 
ông trong lứa tuổi này sống một mình sau khi 
mất đi người bạn đời và họ chưa bao giờ học 
cách nấu ăn.

Những người khác muốn thử điều mới lạ và 
có thể muốn chứng tỏ với thân nhân là họ có 
thể học hỏi được những trò khéo léo mới!

Trong các buổi học nấu ăn cả nhóm cùng nấu 
cho một bữa ăn chung. Những người tham 
dự học được kỹ năng mới, cùng thưởng thức 
bữa ăn ngon với những người khác và sau đó 
lấy một phần về để ăn ở nhà.

Những người tham dự thích thú học được kỹ 
năng mới, và sau đó chia sẻ điều này với thân 
nhân của họ – gây ấn tượng tốt với con và cả 
cháu của họ.

Trong khi những người đàn ông này được 
khuyến khích làm ‘công việc’ càng nhiều càng 
tốt, thiện nguyện viên giúp buổi học hoạt động 
suôn sẻ. Thiện nguyện viên của Evergreen 
Centre chăm sóc khu vườn, phụ giúp trong 
các buổi học và giúp dọn dẹp nhà bếp vào 
cuối ngày.

Nếu muốn xem thêm hoạt động của Evergreen 
Community Kitchen quý vị có thể xem trên 
YouTube:
www.youtube.com/watch?v=CAvPOFxXXfI

Các Nhóm Sinh hoạt có Hoạch định (Planned Activity Groups (viết tắt là 
PAGs)) - các trường hợp để nghiên cứu học hỏi
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Thiện nguyện viên có thể tạo sự 
thay đổi giữa việc một nhóm tiếp 
tục làm các ‘việc lập đi, lập lại’ và 
thử tham gia các sinh hoạt mới.

Với thiện nguyện viên chung quanh, 
nhân viên có thể tự tin hơn rằng có 
sự hỗ trợ cho tất cả thân chủ.

Điều này cũng có thể có nghĩa là 
có nhiều người hơn cùng chia sẻ 
niềm vui!

Các thông điệp chánh

Du ngoạn trong cộng đồng
Hội đồng Thành phố Brimbank có tổ chức 
nhóm Bữa ăn trong Cộng đồng (Community 
Meals) mỗi tháng. Nhóm này đến viếng một 
trung tâm mua sắm địa phương để các thành 
viên ăn trưa và mua sắm lặt vặt. Nhân viên 
và thiện nguyện viên hỗ trợ các thân chủ khi 
cần thiết. Một số người cần giúp đỡ để đi dạo 
quanh quẩn, những người khác chỉ muốn có 
người kề cận mình.

Trước đây nhóm này gặp gỡ ở một phòng họp 
cộng đồng và cùng ăn trưa với ‘bữa ăn được 
mang đến’ (meals on wheel).

Đó là một cơ hội để giao tiếp cho thân chủ - 
nhưng không thú vị gì lắm!

Trong những lần trò chuyện, một số thành viên 
trong nhóm đã đề cập rằng họ chưa bao giờ 
đến trung tâm mua sắm ở địa phương. Nhân 
viên đã gợi ý đến viếng trung tâm mua sắm và 
đề nghị này đã được hưởng ứng nồng nhiệt. 
Hội đồng Thành phố Brimbank quyết định 
‘cho thực hiện thử’ và họ đã không có gì để 
hối tiếc.

Yếu tố chánh mang đến sự thành công trong 
buổi du ngoạn này là có đủ thiện nguyện viên 
hầu giúp mọi thành viên của nhóm cảm thấy 
an toàn và được hỗ trợ.

Một số người muốn ở lại trong nhóm, những 
người khác muốn đi dạo một mình và một số 
người khác muốn đi ngắm hàng hóa trưng bày 
qua cửa kiếng với ai đó kề cận họ. Với sự giúp 
đỡ của thiện nguyện viên, mọi chọn lựa đều có 
thể thực hiện được.

Tại trung tâm, thiện nguyện viên được phân 
chia công việc rõ ràng và họ biết các việc cần 
làm thông thường, do đó Người Điều hợp 
Thiện nguyện viên (Volunteer Coordinator) 
không biết chắc thiện nguyện viên sẽ ứng phó 
như thế nào cho thích nghi với tình trạng ở khu 
mua sắm. Tuy nhiên, Người Điều hợp Thiện 
nguyện viên đã tường trình rằng các thiện 
nguyện viên ‘nắm được tình hình’ ngay.

‘Họ biết đa số thân chủ chưa bao giờ đến khu 
mua sắm này. Họ đã thấy ngay niềm vui và 
hãnh diện bộc lộ bởi các thân chủ …và họ có 
thể tưởng tượng được những điều mà các 
thân chủ sẽ nói với bạn bè và thân nhân...Họ 
biết rằng, không có nhóm này, những người 
này sẽ không thể nào có được buổi du ngoạn 
như thế.’



Mỗi ngày trong một tuần làm việc, 
trong nhiều vùng chánh quyền địa 
phương ở khắp Victoria, có cả một 
đạo quân thiện nguyện viên mang giao 
các bữa ăn cho những người cao niên 
đang sống tại nhà.

Quý vị có biết rằng …?
• Lần giao bữa ăn đầu tiên của Meals 

on Wheels ở nước Úc xảy ra tại South 
Melbourne vào năm 1953. Dùng một xe 
đạp ba bánh với một thùng giao hàng, 
Bà E Watts thuộc South Melbourne 
Community Chest đã giao bữa ăn gồm 
có canh, trừu nướng và bánh put-đinh có 
nho khô cho Bà Meehan ở Dorcas St.

• Mỗi năm, 15.000 thiện nguyện viên ở 
Victoria giao hơn 3,5 triệu bữa ăn.

• Ngày Kỷ niệm Meals on Wheels Toàn quốc 
được tổ chức vào Thứ Tư cuối cùng của 
tháng Tám mỗi năm. Ngày ăn mừng hàng 
năm này nhằm công nhận việc làm của 
78.700 thiện nguyện viên của hơn 740 chi 
nhánh trên toàn quốc.

Nhiều hơn là một bữa ăn đơn thuần
Kể từ khi bữa ăn đầu tiên được giao cách đây 
gần 60 năm trước, dịch vụ này đã được xem 
quý giá hơn là ‘một bữa ăn đơn thuần’.

‘…chúng tôi xem nó như một dịch vụ cung 
ứng nhiều hơn là các bữa ăn. Đây là một nối 
kết cộng đồng trọng yếu. Với một số người 
cao niên, người duy nhất mà họ gặp gỡ là 
người giao các bữa ăn.’

Francis Donovan,
Nhân viên Xã hội của 
Hội đồng Thành phố Nam Melbourne, 1954 - 1959

‘Nhiều hơn một bữa ăn đơn thuần’ là phương 
châm của Meals on Wheels Australia, hiệp 
hội quốc gia của các cơ quan giao bữa ăn 
tận nhà.

Các lý do cần giao bữa ăn đều khác nhau:

• người ta có thể cần các bữa ăn khi đang 
hồi phục sau khi phải vào bệnh viện. Các 
bữa ăn giao tận nhà giúp người ta nghỉ 
ngơi và khôi phục.

Giao các bữa ăn
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Một số ‘dấu hiệu’ gì cho quý vị biết 
rằng người nào đó đang quản lý tốt 
trình trạng của họ?

Điều gì cho quý vị biết họ không 
quản lý được?

Quý vị cảm thấy cách nào hay nhất 
để khơi mào câu chuyện?

Để bàn luận thêm

• một người trong cặp vợ chồng có thể cần 
được chăm sóc toàn thời và người kia 
không có thời giờ chuẩn bị bữa ăn.

• một vài bữa ăn trong tuần có thể giúp 
người nào đó, nếu người này có thể lo 
liệu cho đa số các bữa ăn, nhưng không 
làm được hết cho các ngày trong tuần.

Nhiều người nhận bữa ăn tại nhà có thể do 
bị hạn chế về khả năng vận động thân thể. 
Những người khác có thể đang trải qua những 
thay đổi tạm thời. Dầu cho hoàn cảnh như 
thế nào đi nữa, các bữa ăn giao tận nhà giúp 
người ta duy trì tính độc lập tại nhà.

Làm thế nào thiện nguyện viên giao 
bữa ăn có thể giúp người ta tiếp tục 
năng động và độc lập?
Thiện nguyện viên của Meals on Wheels có thể 
hỗ trợ tính độc lập qua nhiều cách:

• qua trò chuyện thân thiện. Nói chuyện về 
thời tiết giống như quý vị đã nói với láng 
giềng hoặc người làm việc chung. Điều 
này giúp người ta liên hệ với thế giới.

• tìm hiểu người ta, cung cách tổng quan 
và ngoại quan của căn nhà của họ. Quan 
sát bất kỳ thay đổi nào có thể gợi ý rằng 
người này đang tiến triển khả quan hoặc 
có thể đang gặp nhiều khó khăn hơn.

• hỏi xem thân chủ cảm thấy như thế nào. 
Lắng nghe bất kỳ dấu hiệu nào gợi ý rằng 
họ không được khỏe. Tương đương như 
vậy, hãy sẳn sàng đáp ứng khi người ta 
cho quý vị biết rằng họ cảm thấy khỏe.

• nhắc nhở người ta bảo trọng sức khỏe 
trong những lúc thời tiết khắc nghiệt – 
giữ cho đừng bị mất nhiều nước trong 
mùa hè; cẩn thận khi dùng lò sưởi trong 
mùa đông.

• khuyến khích người ta ra ngoài khi có quý 
vị quanh quẩn. Có quý vị kề cận, họ có thể 
tự tin hơn để đi đến hộp thư chẳng hạn.

• thiện nguyện viên của Meals on Wheels 
là người theo dõi tuyệt vời cho một cơ 
quan. Hãy cho giám thị của quý vị biết 
bất kỳ mối quan tâm nào, để cơ quan có 
thể tiếp tục theo dõi. Can thiệp kịp thời 
có thể giúp ngăn ngừa việc té ngã hoặc 
tình trạng của người nào đó trở nên tệ 
hại hơn.

• khi thiện nguyện viên giao các bữa ăn 
thường xuyên, điều này giúp người nhận 
bữa ăn và thân nhân của họ an tâm, biết 
rằng sẽ có người đến gọi cửa. Nếu gọi 
cửa mà không ai trả lời, biện pháp đối phó 
trong trường hợp khẩn cấp có thể được 
thực hành một cách nhanh chóng.



Một số thiện nguyện viên làm việc riêng 
rẽ với các thân chủ. Các sinh hoạt một 
người-với-một người này có thể gồm 
việc thăm viếng thân chủ tại nhà của 
họ, dẫn họ đi chơi hoặc chỉ cần trò 
chuyện với họ qua điện thoại vào giờ 
thường lệ. 

Làm thế nào thiện nguyện viên có thể 
giúp thân chủ tiếp tục năng động và 
độc lập?
Thiện nguyện viên làm việc riêng rẽ với các 
thân chủ có cơ hội phát huy một mối quan hệ 
đặc biệt. Thêm giờ gặp nhau giúp hai bên hiểu 
nhau nhiều hơn.

Vài đề tài để thảo luận
Hầu tìm hiểu thân chủ của quý vị, hãy nghĩ 
cách để họ bộc lộ nhiều hơn qua các cuộc 
chuyện trò. Một vài lãnh vực tốt để tìm hiểu 
gồm có:

• những năm đầu đời của họ - Họ đã được 
sanh ra nơi đâu? Họ lớn lên và đi học ở 
đâu? Có bao nhiêu anh chị em trong gia 
đình của họ?

• thời gian bắt đầu trưởng thành của họ 
- Họ có làm việc không? Họ có đi học 
không? Họ có đi du lịch không? Cảm 
tưởng về thời họ bắt đầu trưởng thành so 
với những người trẻ tuổi thời nay?

• cuộc sống gia đình của họ - Họ có người 
bạn đời lâu dài không? Họ có con cái gì 
không? Họ có cháu chắt gì không?

• kỹ năng và thú tiêu khiển của họ - Họ làm 
việc gì giỏi? Họ làm gì để thư giản? Họ có 
còn theo đuổi các sinh hoạt đó không? 
Nếu không, tại sao không? Họ có muốn 
hay không?

• sở thích và nguyện vọng của họ - Họ yêu 
thích gì? Gia đình quan trọng thế nào đối 
với họ? Họ có say mê nghệ thuật hay du 
lịch không? Làm vườn hoặc sưu tầm đồ 
cổ? Làm thế nào họ duy trì sở thích trong 
các lãnh vực này?

Làm việc một người-với-một người
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Một vài điều thú vị mà quý vị đã bàn 
luận với thân chủ là gì?

Một vài điều thú vị nhất mà một 
thân chủ đã chia sẻ với quý vị là gì? 
(Không phải chi tiết cá nhân.)

Quý vị đã học hỏi được gì từ các 
cuộc bàn luận này?

Để bàn luận thêm

Nên nhớ phải theo sự lèo lái của người này 
cũng như xem họ có sẳn lòng trò chuyện khi 
tìm hiểu chi tiết cá nhân của họ. Có thể có 
những điều tế nhị hoặc kỷ niệm hay liên tưởng 
đau buồn, nhưng người ta cũng có thể cảm 
kích khi có cơ hội để nói những câu chuyện 
riêng tư và đầy ý nghĩa. Hãy tùy theo sự chủ 
động của cá nhân đó.

Từ những chi tiết mà các thân chủ chia sẻ với 
quý vị hãy:

• mở rộng đề tài bàn luận mà người này 
thích thú.

• nói về các quyển sách, bài đăng trên báo 
hoặc phim ảnh có liên quan đến các sở 
thích hay các mẫu chuyện về cuộc đời 
của người này. Điều này có thể thúc đẩy 
họ đọc hoặc xem những gì mới lạ.

• nối kết sở thích của người này với các sự 
kiện đang là đề tài bàn luận hiện thời – 
triển lãm, lễ hội hoặc các buổi trình diễn.

• nếu quý vị đưa người này ra ngoài chơi, 
hãy dùng các chi tiết này hướng dẫn 
những gì quý vị làm. Nếu thân chủ của 
quý vị thích làm vườn, thay vì chỉ đến một 
trung tâm mua sắm quý vị có thể đưa họ 
đến các khu vườn địa phương hoặc nơi 
ươm trồng cây con được không? Hoặc 
ngay cả việc đưa họ đi bộ dạo chơi tại địa 
phương, nhất là vào mùa xuân?

Sự quan trọng của khả năng 
quyết định
Chúng ta biết quan trọng đến mức độ nào khi 
để cho người ta quyết định về cuộc đời của 
họ - để họ có chút quyền tự chủ.

Khi người ta lớn tuổi hoặc trở nên yếu đuối, họ 
có thể cảm thấy khó khăn hơn khi phải quyết 
định trong một vài lãnh vực nào đó, do đó việc 
họ cần được hỗ trợ và cho cơ hội, để tự quyết 
định ở mặt giao tế, trở nên quan trọng hơn. 
Khi đi ra ngoài với thân chủ của quý vị, nên 
nhớ để họ có thời giờ quyết định và chọn lựa 
– dầu là cho những việc đơn giản, như muốn 
ăn món gì, hoặc khi nào muốn uống một tách 
trà, và những chọn lựa lớn hơn, như sẽ đi đâu 
hoặc nói chuyện về đề tài nào.

Tạo dựng quan hệ với người nào đó qua một 
thời gian cũng đặt quý vị vào một vị thế quan 
trọng hầu quan sát xem ‘họ đang tiến hành’ 
như thế nào đồng thời góp ý kiến phản ảnh 
cho họ. Nên nhớ rằng, họ có thể bị cô lập về 
mặt giao tế; do đó có ai nói cho họ biết rằng 
họ có vẻ khỏe mạnh, hoặc lưu ý đến điều gì về 
dáng vẻ của họ là một việc đơn giản mà có thể 
thật sự giúp nâng cao lòng tự trọng và niềm 
tự tin của họ, nhất là nếu họ không còn nhận 
được nhiều lời khen ngợi như vậy nữa.



Thông thường khi thiện nguyện viên 
làm việc với thiếu niên và thanh niên có 
khuyết tật, là để cho thân nhân hoặc 
người chăm sóc được tạm nghỉ ngơi. 
Dịch vụ này được gọi là ‘thay thế chăm 
sóc’ (respite). Thiện nguyện viên có thể 
làm việc với một thiếu niên, hoặc họ 
có thể là một trong số vài thiện nguyện 
viên làm việc với một nhóm thiếu niên. 

 

Điều gì quan trọng khi thiện nguyện 
viên làm việc với thiếu niên?
Các dịch vụ HACC nhằm giúp người ta càng 
độc lập và năng động càng tốt. Các dịch 
vụ này dành cho thiếu niên và người lớn có 
khuyết tật cùng người già yếu đang cần hỗ trợ 
để sống tại nhà.

Khi quý vị làm việc với thiếu niên, điều quan 
trọng là phải hiểu phần nào về khuyết tật của 
họ và, quan trọng hơn nữa, về khả năng của 
họ. Tìm hiểu về người mà quý vị làm việc 
với, qua nhân viên hoặc thân nhân và người 
chăm sóc họ nếu quý vị có liên lạc với những 
người này.

Một số thiếu niên mà quý vị làm việc với, có 
thể cần các dịch vụ hỗ trợ trong suốt cuộc 
đời của họ. Những người khác có thể cần hỗ 
trợ khi còn là thiếu niên và sẽ có thể sống một 
cuộc sống độc lập khi họ trưởng thành.

Trong cả hai trường hợp, vai trò của quý vị 
trong việc bồi dưỡng khả năng và tính độc lập 
cho thanh thiếu niên này là điều thật sự quan 
trọng cho quảng đường đời của họ.

Làm việc với thiếu niên

Những mẫu truyện 
làm việc thiện nguyện 
tích cực 
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Một vài nhắc nhở và phương 
pháp nào mà quý vị đã dùng thành 
công khi làm việc với thiếu niên có 
khuyết tật?

Quý vị hiểu gì về khuyết tật hoặc các 
khuyết tật mà thiếu niên quý vị làm 
việc với đã trải nghiệm?

Một vài thành công nào mà quý vị đã 
chứng kiến đối với thiếu niên quý vị 
làm việc với?

Làm thế nào quý vị có thể nhìn thấu 
qua khuyết tật và hiểu được mỗi 
người mà quý vị làm việc với?

Các tài liệu tham khảo: 
specialed.about.com/od/autismandaspergers/a/Prompts-That-Support-Instruction-And-Independence.htm 

Để bàn luận thêm

Làm thế nào thiện nguyện viên có thể 
hỗ trợ tính độc lập của thiếu niên?
• Công nhận và khen ngợi khi quý vị thấy 

một thiếu niên ‘cố thử làm’. Có thể là thiếu 
niên này chỉ làm được phần nào của công 
việc, nhưng nên cho họ biết rằng quý vị 
đã thấy điều đó - ‘em đã nhặt những món 
đồ chơi đó rất giỏi và rất nhanh sau khi tôi 
bảo em’ – dầu cho ngay cả khi họ không 
thể thật sự đặt các đồ chơi vào giỏ chứa 
đồ chơi.

• Là thiện nguyện viên, quý vị có thể nghĩ 
rằng mình đang giúp một thiếu niên bằng 
cách làm việc gì đó cho họ, nhưng điều 
này có thể có nghĩa là họ không học được 
cách giải quyết vấn đề cho bản thân họ 
hoặc phát huy khả năng của họ. Đương 
nhiên, quý vị cần biết khả năng của thiếu 
niên mà quý vị đang làm việc với, nhưng 
nên sẳn sàng chờ đợi và cho họ thời giờ 
để tự làm các công việc cho họ. Hãy ở đó 
để hướng dẫn và hỗ trợ khi họ cố gắng 
thử làm công việc.

• Dùng sự nhắc nhở là cách rất tốt để thiếu 
niên này tự làm công việc cho họ, trong 
khi quý vị bảo đảm rằng họ được an toàn 
và họ kham nổi với công việc.

• Nhắc nhở có thể bằng lời nói, nói lời chỉ 
dẫn qua từng bước một của công việc. 
Điều quan trọng là cho họ có thời giờ 
hoàn tất mỗi bước trước khi quý vị bắt 
đầu bước khác.

• Có thể dùng điệu bộ để chỉ cho thiếu 
niên này biết quý vị đang yêu cầu họ làm 
gì. Nên nhớ làm việc với họ, gia đình và 
người chăm sóc họ để đặt ra một nhóm 
các điệu bộ mà thiếu niên này hiểu được, 
để mọi người cùng sử dụng.

• Nhắc nhở bằng cách dùng thân thể gồm 
việc đặt bàn tay lên tay của thiếu niên này 
để hướng dẫn họ trong khi làm công việc. 
Điều quan trọng là nếu muốn áp dụng bất 
kỳ tiếp xúc qua thân thể nào, quý vị phải 
cho thiếu niên này biết trước, ví dụ như, 
cho biết quý vị sẽ đặt bàn tay lên tay của 
họ và, khi có thể, nên hỏi nếu điều này có 
gây phiền toái hay không trước khi thực 
hiện. Quý vị có thể làm giảm việc đụng 
chạm này bằng cách chỉ nhịp nhẹ lên bàn 
tay hoặc chỉ nắm khủy tay.

• Cố gắng không dùng nhiều hơn một hình 
thức nhắc nhở cùng một lúc hầu tránh 
gây rối loạn cho thiếu niên này.



Chương trình HACC đã cung ứng 
chăm sóc trong cộng đồng cho người 
cao niên, thiếu niên và người lớn có 
khuyết tật cũng như người chăm sóc 
họ ở khắp nước Úc, từ năm 1985.

Ai sử dụng các dịch vụ HACC?
Có hơn 290.000 người đã tiếp nhận dịch vụ 
HACC trong năm 2011-2012 và số lượng 
người tiếp nhận các dịch vụ HACC tăng thêm 
khoảng 10.000 người mỗi năm.

Trong số những người tiếp nhận các dịch vụ 
HACC này:

• 63% thuộc lứa tuổi từ 70 trở lên

• 37% thuộc lứa tuổi từ sơ sinh đến 70 tuổi

• 63% là phụ nữ

• 42% sống một mình.

Một phần trăm của số người đang tiếp nhận 
các dịch vụ HACC là Thổ dân hoặc Dân Đảo 
Torres Strait. Khoảng 23 phần trăm thân chủ 
của HACC đã được sinh ra ở một quốc gia 
khác không nói tiếng Anh, gồm các thân chủ 
đến từ 850 quốc gia không nói tiếng Anh.

Các dịch vụ HACC là gì?
Thiện nguyện viên thường làm việc với các 
dịch vụ HACC chẳng hạn như:

• hỗ trợ giao tế, làm việc với một người hay 
một nhóm

• Meals on Wheels (cũng được gọi là Giao 
các bữa ăn)

• Các nhóm Sinh hoạt có Hoạch định 
(Planned Activity Groups (viết tắt 
là PAGs)). 

Các dịch vụ HACC khác gồm có:

• giúp đở việc nhà

• chăm sóc tại nhà

• chăm sóc cá nhân cho những người cần 
được giúp đỡ trong các việc như tắm rửa 
và mặc quần áo

• bảo trì nhà cửa, giúp người ta trong các 
việc vặt quanh nhà, như thay bóng đèn

• các dịch vụ giúp thay thế chăm sóc để 
người chăm sóc có thể tạm nghỉ vai trò 
chăm sóc của mình

• y tế liên minh, như vật lý trị liệu và chăm 
sóc bàn chân.

Tổng quan của chương trình Chăm sóc Tại gia và Cộng đồng (Home 
and Community Care (viết tắt là HACC))

Chương trình HACC 
là gì?
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Những từ ngữ hay chữ viết tắt nào 
mà quý vị đã gặp phải từ khi bắt đầu 
làm việc thiện nguyện?

Quý vị có biết rằng có biết bao nhiêu 
cơ quan khác nhau cung ứng các 
dịch vụ HACC? Một số các cơ quan 
mới nào mà quý vị đã biết đến trong 
khi làm thiện nguyện HACC?

Ngoài cơ quan mà quý vị đang làm 
việc thiện nguyện, có bao nhiêu 
cơ quan khác trong cộng đồng địa 
phương của quý vị cũng cung ứng 
các dịch vụ HACC?

Để bàn luận thêm

Đa số thân chủ chỉ sử dụng một dịch vụ 
HACC, một vài người dùng hai dịch vụ và một 
nhóm nhỏ thân chủ tiếp nhận ba hoặc nhiều 
dịch vụ hơn.

Các cơ quan nào cung ứng dịch 
vụ HACC?
Có khoảng 470 cơ quan cung ứng các dịch 
vụ HACC trong Victoria. Đây gồm có các hội 
đồng thành phố, Dịch vụ Y tá Khu vực Hoàng 
gia và các cơ quan không thuộc chánh quyền.

Người ta tiếp nhận các dịch vụ HACC 
bằng cách nào?
Các dịch vụ HACC dành cho những người cần 
được giúp đỡ để tiếp tục sống tại nhà.

Bất kỳ ai cũng có thể liên lạc với một cơ quan 
cung ứng các dịch vụ HACC để hỏi cách xin 
tiếp nhận các dịch vụ. Thường thì thân nhân 
hoặc bác sĩ giới thiệu những người này đến.

Để được tiếp nhận dịch vụ HACC người ta 
phải được thẩm định. Một thẩm định viên đã 
được đào tạo sẽ đến viếng người này tại nhà 
để xem họ sinh sống như thế nào, họ muốn 
làm gì và các mục tiêu của họ là gì. Thẩm định 
viên xét xem họ có hội đủ các điều kiện để 
được tiếp nhận dịch vụ. Có thể phải trả một ít 
chi phí cho các dịch vụ, nhưng các chi phí này 
được giữ ở mức thấp như có thể.

Các từ ngữ dùng trong HACC
Có rất nhiều từ ngữ và chữ viết tắt dùng trong 
HACC. Đây là một số từ ngữ quý vị có thể 
đã nghe:

Thẩm định (Assessment) hoặc Thẩm định 
Sinh sống Tại gia (Living at Home Assessment 
(viết tắt là LAHA)) – Đây là khi một thẩm định 
viên đến viếng người nào đó tại nhà để xem họ 
có hội đủ điều kiện để tiếp nhận các dịch vụ 
HACC. Đa số thân chủ được thẩm định trước 
khi được nhận vào dịch vụ HACC.
Người Chăm sóc (Carer) – Đây là người hỗ 
trợ cho thân chủ. Thông thường nhất người 
chăm sóc là người trong gia đình. Họ có thể 
sống chung hoặc riêng với thân chủ. Khoảng 
30 phần trăm thân chủ có một người chăm 
sóc cho họ.
Thân chủ (Client) – Đây là người đang tiếp 
nhận dịch vụ HACC.
Có rất nhiều chữ viết tắt được dùng trong 
chương trình HACC. Đây là một số chữ:

ATSI  Aboriginal and Torres Strait Islander 
(Thổ dân và Dân đảo Torres Strait)

CALD  Culturally and linguistically diverse (Văn 
hóa và ngôn ngữ đa dạng)

CHC   Community health centre (Trung tâm y tế 
cộng đồng) 

HACC Home and Community  Care
PAG Planned Activity Group


