
THÔNG BÁO

V/v: Giúp Đỡ Dành Cho Quý Vị Bị Dương Tính Coronavirus

Kính thưa:

· Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,
· Hội cựu Quân Nhân Victoria,
· Quý vị lãnh đạo các hội đoàn, đoàn thể,
· Giới truyền thông báo chí,
· Cùng toàn thể đồng bào.

Trong những tuần lễ qua, cộng đồng chúng ta đã bị lây nhiễm Coronavirus rất
nhiều.  Một khi thử nghiệm bị dương tính thì lập tức cả gia đình phải cách ly. Vì lý do đó
không ai được phép rời khỏi nhà và thể theo bộ ý tế (DHHS) thì thực phẩm, thuốc men,
dụng cụ y tế sẽ được cung cấp đến tận nhà. Tuy nhiên, thực tế thì không phải như
vậy, khi đồng bào chúng ta gọi qua đường dây giúp đỡ, chờ trên 10 phút rồi bị cúp ngang.
Một số người gọi qua thông dịch chờ hơn 10 phút phải book lại, có một số người gọi
được tuy nhiên thực phẩm và những vật dụng thiết yếu đã không được họ cung ứng. Có
một số ít người nhận được thực phẩm nhưng hoàn toàn không phù hợp thức ăn Việt Nam.

Vì lý do đó Cộng Đồng Người Việt Tự Do - Victoria đã ra thông báo và thiết lập danh
sách để hỗ trợ đồng bào đã bị dương tính CoronaVirus, chỉ vỏn vẹn trong vòng bốn ngày
mà đã có danh sách để hỗ trợ thực phẩm cho những người thử nghiệm mang dương tính.
Nhân cơ hội này, chúng tôi xin cảm ơn đến nhân viên cộng đồng, toàn thể quý anh chị
tình nguyện viên và đặc biệt xin cảm ơn đến quý vị có lòng hảo tâm đã tặng những thực
phẩm để cộng đồng có thể phân phối đến những vị có dương tính Coronavirus. Vì con số
lây nhiễm rất nhiều cho nên Vì lý do đó Cộng Đồng Người Việt Tự Do - Victoria đã và
đang phối hợp với hội đồng thành phố địa phương tại Brimbank, Maribyrnong,
Richmond để có thể giới thiệu quý vị đến hội đồng địa phương để quý vị có thể nhận thực
phẩm từ các hội đồng này.

Nay chúng tôi xin thông báo, nếu quý vị nào thử nghiệm bị dương tính mà muốn nhận sự
hỗ trợ thực phẩm hoặc các vật dụng thiết yếu cần dùng đang sinh sống tại:
- Yarracity (Richmond)- xin quý vị hãy liên lạc với cô Claudia Nguyễn số điện thoại:
0411 843 399.
- Brimbank và Maribyrnong - xin quý vị hãy liên lạc với hoặc chị Thiên Giang qua số
điện thoại: 0413 865 756 hoặc số điện thoại của cộng đồng 9689 8515.
- Hiện nay theo lời khuyến cáo của tiểu bang Victoria quý vị có thể nhận được 450 Úc
kim trong lúc chờ kết quả xét nghiệm. Nếu quý vị cần hướng dẫn điền form để nhận được
khoản tiền này xin hãy gọi cho số điện thoại 9689 8515.

Còn về khoản tiền 1500 Úc kim mà quý vị có thể nhận được trong lúc cách ly vì bị dương
tính, xin quý vị liên lạc với chính phủ liên bang qua số điện thoại: 180 2266.



Nếu quý vị cần sự giúp đỡ của cộng đồng xin quý vị hãy gọi điện thoại cho:
- Cô. Celia Trần qua số điện thoại: 0427 511 154.
- Chị. Thiên Giang qua số điện thoại: 0413 865 756.
- Hoặc chúng tôi là Nguyễn Văn Bon qua số điện thoại: 0411 616 453.

Trân trọng,

Nguyễn Văn Bon
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