
 

  

Vietnamese (Tiếng Việt)– Coronavirus (COVID-19): Hotlines for available support – Information for 

Queenslanders     

Vietnamese (Tiếng Việt)  

Trợ giúp luôn có sẵn  

Trợ giúp luôn có sẵn 

Đối với bất kỳ câu hỏi nào về các hướng dẫn   y tế cộng đồng COVID-19, hãy gọi cho Bộ Y tế   Queensland theo số 

134 COVID (13 42 68). Họ sẽ cho quý vị biết phải làm gì. Nếu quý vị cần dịch vụ thông ngôn, hãy yêu cầu thông dịch 

viên khi gọi. Dịch vụ này miễn phí. 

Đường dây Hỗ trợ Sức khỏe Tâm thần và An sinh (Mental Health and Wellbeing Support Line) 

Nếu quý vị cảm thấy khó đương đầu với tình hình COVID-19, hãy điện thoại đến Kết nối Đa văn hóa (Multicultural 

Connect) số 1300 079 020. Yêu cầu thông dịch viên nếu quý vị cần dịch vụ thông ngôn. 

 

Số điện thoại Lý do gọi 
 

Thời gian làm 
việc của dịch 

vụ 
Yêu cầu thông dịch viên nếu quý vị cần dịch vụ thông ngôn. Dịch vụ này miễn phí.  

000 Đối với các trợ giúp khẩn cấp  Mọi lúc (24 giờ mỗi 
ngày, 7 ngày trong 
tuần) 

 (1300 64 22 55) 
1300 MH CALL 

Để tiếp cận các dịch vụ sức khỏe tâm thần công 
cộng 

Mọi lúc (24 giờ mỗi 
ngày, 7 ngày trong 
tuần) 

1800 188 189 
(Queensland Transcultural Mental 

Health Centre - Trung tâm Y tế 
Tâm thần Xuyên Văn hóa 

Queensland) 

Nếu quý vị cần đánh giá sức khỏe tâm thần phù 
hợp với văn hóa để xác định nhu cầu chẩn 
đoán và điều trị, hoặc quý vị cần hỗ trợ để tiếp 
cận dịch vụ chăm sóc y tế tâm thần công cộng.  

Mở cửa từ thứ Hai 
đến thứ Sáu, từ 8 
giờ 30 sáng đến 4 
giờ 30 chiều 

 
1300 079 020 (Đường dây Kết nối 

Đa văn hóa) 
 

Nếu quý vị thấy khó đương đầu với tình hình 
COVID-19.  

 

Dành cho các ngày 
trong tuần (Thứ Hai 
- Thứ Sáu).  

134 COVID (13 42 68) 
  

(Bộ Y tế Queensland) 

Đối với bất kỳ câu hỏi nào về hướng dẫn y tế 
cộng đồng COVID-19   

Mọi lúc (24 giờ mỗi 
ngày, 7 ngày trong 
tuần) 

1800173349 
(Đường dây Nóng Hồi phục Cộng 

đồng) 

Nếu quý vị đang ở trong tình trạng cách ly và   
cần giúp đỡ về thực phẩm, thuốc men   hoặc 
những thứ cần thiết khác.  

Mọi lúc (24 giờ mỗi 
ngày, 7 ngày trong 
tuần) 

Vi-rút Corona (COVID-19): Đường dây nóng trợ giúp sẵn 
có 
Thông tin cho người dân Queensland 
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Quý vị có thể tìm thông tin COVID-19 đã được dịch tại  www.qld.gov.au/health/conditions/health-

alerts/coronavirus-covid-19/support-and-resources/translated-resources. Quý vị cũng có thể tìm thêm thông tin 

chi tiết tại www.health.qld.gov.au. 

 

https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/support-and-resources/translated-resources
https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/support-and-resources/translated-resources
http://www.health.qld.gov.au/

