Gói cứu trợ khẩn cấp
Emergency relief packages – Vietnamese
Các gói thực phẩm cứu trợ khẩn cấp miễn phí đang có sẵn cho quý vị nếu không thể đi mua được thực phẩm do
siêu vi corona (COVID-19).
Quý vị không cần phải là công dân hay thường trú nhân Úc mới được nhận gói cứu trợ khẩn cấp.
Để được nhận gói thực phẩm cứu trợ khẩn cấp, quý vị phải:
• đang tự cách ly hay bị cách ly do quý vị bị nhiễm siêu vi corona, đang chờ kết quả xét nghiệm, hoặc đã tiếp xúc
gần gũi với người nhiễm siêu vi corona
• không có bạn bè, gia đình hay người khác giúp đỡ quý vị.
Để nhận gói cứu trợ, quý vị hãy gọi đường dây giúp đỡ siêu vi corona số 1800 675 398 và chọn mục hỗ trợ cho
những người nhiễm siêu vi corona (mục này bao gồm có cả thực phẩm cứu trợ). Nếu cần thông dịch viên, hãy
chọn số 0 khi gọi đường dây giúp đỡ.
Nếu quý vị không thể tự gọi đường dây giúp đỡ được, người quen của quý vị có thể gọi giúp.
Quý vị cũng có thể được hỗ trợ tài chính nếu cần nghỉ làm. Để biết thêm thông tin, hãy gọi đường dây giúp đỡ siêu
vi corona.

Gói cứu trợ có gì?
Gói cứu trợ có các thực phẩm thiết yếu như ngũ cốc ăn sáng, sữa để được lâu, đường, mỳ ống và các loại rau
quả hộp. Trong gói cũng có các đồ dùng cá nhân như xà bông, chất khử mùi và kem đánh răng. Nếu cần, quý vị
cũng có thể được nhận tã và sữa bột cho em bé.
Các gói cứu trợ là miễn phí. Gói cứu trợ sẽ giúp quý vị có được các thực phẩm thiết yếu và đồ dùng cá nhân cho
hai tuần. Quý vị sẽ có đủ thực phẩm và các vật dụng khác cho bản thân và bất kỳ người nào khác sống cùng với
quý vị.

Các bữa ăn
Nếu bị bệnh quá nặng hoặc không thể tự nấu ăn, quý vị có thể được hỗ trợ các bữa ăn giao đến tận nhà. Khi gọi
cho đường dây giúp đỡ, các chi tiết của quý vị sẽ được cung cấp cho hội đồng địa phương và họ sẽ liên lạc với
quý vị để cho biết các chọn lựa về bữa ăn đươc hỗ trợ.

Cách nhận gói cứu trợ như thế nào?
Gói cứu trợ sẽ được để ngay trước cửa nhà để quý vị ra lấy.
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