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HỎI VỀ BẠN 1

Bạn có quyền được biết về sức khoẻ và cơ thể của mình.

Hãy hỏi. Nếu chưa hiểu thì hỏi lại bác sĩ.

Bạn nên kể cho bác sĩ nếu có thay đổi gì trong người mình. Có thể 
bạn bị đau bệnh.

Bác sĩ có thể hỏi thăm bạn, giúp bạn giữ sức khoẻ và giúp đỡ khi bạn 
bị bệnh.

Có thể nhờ người nào đi cùng với bạn khi đến gặp bác sĩ, để dễ nói 
chuyện. Bác sĩ cũng sẽ nói chuyện với bạn.

HỎI VỀ BẠN



HỎI VỀ BẠN 2

HỎI VỀ BẠN

Để cho dễ nhớ, trước khi gặp bác sĩ, bạn nên 
viết sẵn các câu muốn hỏi.

Nên có bác sĩ quen. Nên chọn bác sĩ nào mà 
bạn dễ nói chuyện.

Luôn tìm hiểu về sức khoẻ và cơ thể của mình.

Muốn biết thêm thì hỏi ở đâu

NSW Council for Intellectual Disability 

Tờ hướng dẫn dễ hiểu qua tiếng Anh.

(02) 9211 1611 hoặc

1800 424 065

(nếu gọi từ bên ngoài 
Sydney)

www.nswcid.org.au

Các tờ đọc thêm

KHOẺ VÀ VUI

ĂN UỐNG  LÀNH MẠNH



KHOẺ VÀ VUI 3

KHOẺ VÀ VUI

Có nhiều cách để được khoẻ mạnh.

Ăn thức ăn lành mạnh và tập thể dục. Việc này giúp bạn khoẻ mạnh 
và không mập quá. Nếu mập quá thì có thể bị bệnh. Nhớ giữ cho cơ 
thể nặng vừa phải.

Thức ăn lành mạnh và tập thể dục sẽ giúp xương mạnh thêm. Khi 
lớn tuổi, xương có thể yếu và dễ gãy. Điều này gọi là loãng xương 
(osteoporosis).



KHOẺ VÀ VUI 4

KHOẺ VÀ VUI

Hãy vận động. Ví dụ, đi bộ lên 
thang lầu, đừng đi thang máy.

Tập thể dục mỗi ngày. Có nhiều 
cách để tập thể dục rất vui.

Làm những gì giúp cho bạn cảm 
thấy vui.

Có việc làm, làm việc thiện nguyện 
(volunteer), hoặc vui chơi với gia 
đình và bạn bè sẽ giúp bạn khoẻ và 
vui. Bạn có thể nhờ ai giúp nếu bạn 
không biết làm gì.

Đánh răng mỗi buổi sáng và buổi tối.

Có thể dùng bàn chải răng bằng điện 
(electric toothbrush) để đánh răng sạch 
hơn. Nên tới nha sĩ mỗi năm một lần, hoặc 
hơn. Nếu răng không tốt thì bạn dễ bị 
bệnh.



KHOẺ VÀ VUI 5

KHOẺ VÀ VUI

Nên gặp bác sĩ mỗi năm một lần hoặc vài lần để được khám sức 
khoẻ. Bác sĩ có thể thử máu và đo huyết áp cho bạn. Bác sĩ sẽ hỏi bạn 
có muốn chích ngừa không, để giúp cho bạn khoẻ mạnh.

Có một loại thuốc chích ngừa HPV dành cho các cô gái để tránh ung 
thư cổ tử cung.



KHOẺ VÀ VUI 6

Đôi khi cũng cần uống thuốc cho khoẻ. Bác sĩ sẽ nói cho bạn biết tại 
sao cần uống thuốc. Nhớ hỏi bác sĩ nếu bạn không hiểu. Bác sĩ sẽ coi 
lại xem thuốc có tốt cho bạn không.

Hút thuốc không tốt cho sức khoẻ. Hút thuốc sẽ làm bạn bị bệnh.

Đừng hút thuốc, đừng uống nhiều rượu (alcohol). Hơn 2 
ly rượu mỗi ngày là quá nhiều. Đừng uống rượu mỗi ngày 
vì có thể làm cho bạn bị bệnh.

Bạn cũng có thể bị bệnh nếu uống rượu chung với uống thuốc. Nên 
hỏi bác sĩ coi có nên bỏ uống rượu trong lúc uống thuốc hay không.

KHOẺ VÀ VUI



Muốn biết thêm thì hỏi ở đâu

Health Direct 

Bạn có thể nói chuyện với y tá để họ chỉ cách 
giữ sức khoẻ. 

Bạn muốn hỏi gì thì cứ hỏi.

Nói cho họ biết là bạn có thiểu năng trí tuệ 
(intellectual disability).

1800 022 222

www.healthdirect.org.au

Scope Healthy Mouths 

Sách tiếng Anh dễ đọc.

www.scopevic.org.au

Xem trong ‘resources’ rồi đến 
‘Health and Wellbeing’

KHOẺ VÀ VUI 7

Các tờ đọc thêm

HỎI VỀ BẠN

ĂN UỐNG  LÀNH MẠNH 

CẢM THẤY BUỒN HOẶC VUI

KHOẺ VÀ VUI



ĂN UỐNG  LÀNH MẠNH 8

Nên chọn các thức ăn tốt cho sức khoẻ.

Có các thức ăn vừa ngon vừa tốt cho sức khoẻ.

Để giảm cân, bạn cần ăn các thức ăn nào tốt cho sức khoẻ, và tập thể dục.

Mỗi ngày bạn cần ăn 3 bữa ăn.

Mỗi ngày bạn cần ăn các loại thức ăn khác nhau.

Mỗi ngày bạn cần ăn 2 miếng trái cây và 5 phần rau đậu. 

Bạn cũng cần ăn thức ăn có chất đạm (protein) như thịt, gà, cá, đậu (beans) 
và trứng.

Cũng nên ăn các thứ như bánh mì loại ‘whole grain’, và ngũ cốc (cereals) 
hoặc mì Ý (pasta).

ĂN UỐNG  LÀNH MẠNH



ĂN UỐNG  LÀNH MẠNH

Nhớ dùng sữa ít béo (low fat milk), phó mát (cheese) hoặc sữa chua 
(yoghurt).

Uống sữa loại ít béo (low fat milk), hoặc uống nước.

Có thể ăn các thức ăn vặt như: bắp rang không có bơ/đường, bánh 
cốm (rice cracker), trái cây, sữa chua ít béo (low fat yoghurt).

Đôi khi bạn có thể ăn các thứ như sô cô la, bánh quy (biscuit), bánh 
ngọt và uống nước ngọt. Không nên ăn các thứ này mỗi ngày. Các 
thứ này có nhiều chất béo và đường, nếu ăn nhiều dễ bị mập và bị 
bệnh.

Nên lựa các thức ăn nào ít chất béo, ít đường.

Đừng nên uống quá 2 hoặc 3 tách trà hoặc cà phê mỗi ngày.

ĂN UỐNG  LÀNH MẠNH 9



ĂN UỐNG  LÀNH MẠNH 10

ĂN UỐNG  LÀNH MẠNH

Hỏi bác sĩ xem bạn nên ăn bao nhiêu để cho khoẻ mạnh.

Người nào có bệnh, ví dụ như tiểu đường (diabetes) nên ăn kiêng. Có 
những chuyên viên dinh dưỡng (dietician) có thể giúp bạn chọn thức 
ăn nào tốt cho sức khoẻ.

Nếu ăn uống ở tiệm cà phê hoặc tiệm ăn, bạn cũng nên chọn thứ 
nào tốt cho sức khoẻ.

Luôn nhớ ăn sáng. Nên thử nhiều thứ khác nhau như bánh mì loại 
‘wholegrain’, trái cây, ngũ cốc (cereal), mì gói hoặc sữa chua (yoghurt) 
để chọn thứ nào bạn thích nhất. 



ĂN UỐNG  LÀNH MẠNH 11

ĂN UỐNG  LÀNH MẠNH

Nên ngồi xuống mỗi khi ăn. Nếu bạn làm việc hoặc đi ra ngoài thì có 
thể ăn thức ăn trong hộp (lunchbox). Xem hình dưới đây về các bữa ăn.



ĂN UỐNG  LÀNH MẠNH 12

Muốn biết thêm thì hỏi ở đâu

NSW Council for Intellectual Disability

Các tờ thông tin dễ hiểu, qua tiếng Anh.

(02) 9211 1611 hoặc

1800 424 065

(nếu gọi từ bên ngoài 
Sydney)

www.nswcid.org.au

Ăn uống lành mạnh/Hướng dẫn về bệnh tiểu 
đường

Trang mạng (website) của đại học Queensland 
có thông tin dễ hiểu về bệnh tiểu đường và cách 
giữ sức khoẻ.

www.som.uq.edu.au/
research/qcidd

Xem phần ‘resources’

Các tờ đọc thêm

HỎI VỀ BẠN

KHOẺ VÀ VUI

ĂN UỐNG  LÀNH MẠNH



Nếu bạn cảm thấy không ai thích mình, hoặc nếu bạn chán nản,  
hãy kể cho người nào mà bạn tin tưởng.

Uống quá nhiều rượu hoặc dùng ma túy (drugs) sẽ không tốt  
cho sức khoẻ.

CẢM THẤY BUỒN  
HOẶC VUI

Ai cũng có lúc lo buồn hoặc giận dữ. Đó là cảm giác bình thường.

Nếu người khác làm cho bạn đau buồn, hoặc bắt bạn làm những gì 
không muốn, thì bạn sẽ cảm thấy sợ hoặc giận dữ.

Nếu bạn luôn cảm thấy sợ hãi hoặc giận dữ, thì hãy nói chuyện với 
người nào bạn tin tưởng, và nhờ họ giúp.

CẢM THẤY BUỒN HOẶC VUI 13



Khi lớn tuổi thì có nhiều thay đổi trong người. Các thay đổi này do 
các chất (gọi là hormones) gây ra. Các thay đổi này làm cho mình lo 
buồn hoặc giận.

Có những người bị bệnh trầm cảm (depression). Trầm cảm có thể làm 
mình khó ngủ, hoặc không muốn làm gì cả. Trầm cảm có thể làm cho 
mình khó chịu, buồn bực. Không muốn ăn, không muốn gặp bạn bè. 
Không muốn chăm sóc cho chính mình.

CẢM THẤY BUỒN HOẶC VUI

CẢM THẤY BUỒN HOẶC VUI 14

Trầm cảm là chứng bệnh thường thấy, và có những người có thể 
giúp bạn trị bệnh này. Nếu bạn cảm thấy chán nản không muốn đi ra 
ngoài, thì nên hỏi để được giúp đỡ.



Bạn nên làm gì để cảm thấy  
đỡ hơn
Bạn nên nói chuyện với bạn 
bè, gia đình, hoặc những 
người nào giúp đỡ (advocate/ 
support worker). Họ có thể 
khuyên bạn nên làm gì để 
cảm thấy dễ chịu hơn.

Tìm thêm các bạn tốt để họ 
giúp đỡ mình.

CẢM THẤY BUỒN HOẶC VUI

CẢM THẤY BUỒN HOẶC VUI 15

Bạn có thể cảm thấy đỡ 
hơn nếu bạn tập thể dục 
hoặc làm điều gì vui tươi, 
để hết buồn chán.



Bạn nên làm gì để cảm thấy đỡ hơn

CẢM THẤY BUỒN HOẶC VUI

CẢM THẤY BUỒN HOẶC VUI 16

Bạn có thể nghe nhạc êm dịu, vẽ tranh hoặc múa. Có thể đi thăm bạn 
bè hoặc vui chơi với chó, mèo vv.

Hoặc bạn đến gặp cố vấn (counsellor) để nhờ họ chỉ cách nên làm gì.

Bạn có thể gặp bác sĩ và uống thuốc để đỡ hơn. Nếu bác sĩ  
cho phép, bạn có thể thử vài loại thuốc để tìm ra thứ nào  
hợp với bạn.



CẢM THẤY BUỒN HOẶC VUI

Muốn biết thêm thì hỏi ở đâu

The Bridging Project 

Mạng thông tin này của Victoria dành cho 
những người thiểu năng trí tuệ và cũng có 
vấn đề sức khoẻ tâm thần.

www.bridgingproject.org.au

Beyond Blue

The National Depression Initiative  
(chương trình chống trầm cảm toàn quốc)

Nhớ nói cho họ biết là bạn có thiểu năng trí 
tuệ (intellectual disability).

Có thể nhờ ai đó giúp bạn để đọc mạng 
thông tin này.

1300 22 46 36

Làm việc 24 giờ mỗi ngày 7 
ngày mỗi tuần

www.beyondblue.org.au

Các tờ đọc thêm

HỎI VỀ BẠN

KHOẺ VÀ VUI

ĐAU BUỒN VÀ MẤT MÁT

CẢM THẤY BUỒN HOẶC VUI 17



TUỔI MỚI LỚN 18

Khi cơ thể bạn thay đổi từ trẻ em thành một cô gái, thì đó gọi là tuổi 
mới lớn. Có nghĩa là bạn đang trở thành người lớn. Đôi khi gia đình 
mở tiệc (party) để mừng dịp này.

Các cô gái đều trải qua tuổi mới lớn. Việc này là bình thường. Các 
thay đổi thường bắt đầu khi bạn khoảng 12 tuổi hay 13 tuổi (cũng có 
thể sớm hơn hoặc trễ hơn), và lâu khoảng 3 năm. Nếu không thấy có 
thay đổi gì thì bạn nên gặp bác sĩ.

Con trai cũng trải qua tuổi mới lớn. Có nghĩa là họ trở thành đàn ông.

TUỔI MỚI LỚN
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Cơ thể và cảm giác của bạn cũng thay đổi nhiều.

Bạn làm chủ cơ thể của chính bạn. Không ai được sờ chạm vào cơ thể 
của bạn, trừ khi bạn muốn và cho phép họ.

Bạn cũng cần chăm sóc cơ thể của mình. Nên giữ cho cơ thể sạch 
sẽ. Nên tắm mỗi ngày. Nên gội đầu mỗi tuần một lần hoặc hơn. Nên 
mua chất khử mùi (deodorant) để xức nách.

Nên kể cho người nào mà bạn tin tưởng, về các thay đổi của bạn 
trong lúc này.

TUỔI MỚI LỚN



Muốn biết thêm thì hỏi ở đâu

Family Planning NSW Healthline  

Bạn có thể nói chuyện với y tá, về tuổi mới lớn 
hoặc về kinh nguyệt của bạn.

Có nhiều tờ hướng dẫn trên trang mạng 
(website).

Có thư viện để bạn mượn sách. Họ sẽ gửi sách 
cho bạn.

1300 658 886

www.fpnsw.org.au

(02) 8752 4386

TUỔI MỚI LỚN 20

TUỔI MỚI LỚN

Các tờ đọc thêm

HỎI VỀ BẠN

CÓ KINH

LỚN LÊN



Có kinh là thế nào
Lúc mới lớn thì bạn sẽ có kinh mỗi tháng. Nghĩa là chảy máu từ âm 
hộ (cửa mình). Và lâu khoảng 5 ngày.

Có kinh còn gọi là ‘có kinh nguyệt’.

Phần đông phụ nữ đều có kinh.

Khi bắt đầu có kinh, có thể bạn thấy sợ hãi, mắc cở, hoặc vui thích.

Chảy máu khi có kinh là việc bình thường.

Nếu tới ngày mà không thấy có kinh, có thể là điều không bình 
thường.

Nếu bạn làm tình với một người đàn ông rồi sau đó không thấy có 
kinh nữa, thì có thể là bạn đang có thai.

Nếu trễ kinh một tháng, nên đến gặp bác sĩ.

Có kinh là chuyện riêng của 
bạn. Bạn có thể nói với ai mà 
bạn tin tưởng, hoặc nói với  
bác sĩ.

CÓ KINH

CÓ KINH 21



CÓ KINH

Nên làm gì khi có kinh
Bạn cần biết cách để tự lo cho chính mình khi có kinh.

Bạn sẽ học cách gài băng vệ sinh trong quần lót. Băng vệ sinh dùng 
để thấm máu, để máu không dính vào quần áo. Có nhiều loại băng 
vệ sinh (pads). Nên tìm loại nào hợp với bạn. Bạn cần mặc quần lót 
sao cho vừa vặn với miếng băng.

Một số phụ nữ dùng nút thấm (tampons) đặt bên trong âm hộ để 
thấm máu.

CÓ KINH 22



CÓ KINH

CÓ KINH 23

Khi nào băng vệ sinh (hay nút 
thấm) dính nhiều máu thì bạn 
thay cái mới.

Bạn phải thay băng hoặc nút 
thấm ở nơi nào kín đáo để khỏi 
ai thấy.

Nhà vệ sinh (toilet) là nơi kín 
đáo.

Khi thay xong, bạn bỏ băng vệ 
sinh (nút thấm) vào thùng.

Đừng quăng bỏ bừa bãi.

Đừng bỏ vào bồn cầu.



CÓ KINH

CÓ KINH 24

Rửa tay sau khi thay băng vệ sinh 
hoặc nút thấm.

Trước khi ra khỏi nhà vệ sinh, 
hãy xem lại để quần lót của bạn 
không bị lòi ra ngoài.



CÓ KINH

Khi có kinh bạn vẫn có thể làm việc như bình thường.

Đôi khi bạn bị đau bụng khi có kinh. Không sao đâu, 
nhưng bạn cũng nên nói cho gia đình biết. Bạn nên 
nghỉ ngơi, đắp túi ấm (warm pack) và uống thuốc. 
Hoặc đi gặp bác sĩ.

Đôi khi bạn cảm thấy buồn giận khi có kinh. Điều này 
bình thường và bạn sẽ cảm thấy đỡ hơn.

Nếu bạn bị chứng động kinh (epilepsy) thì bạn có thể bị co giật khi 
có kinh. Nếu vậy thì nên gặp bác sĩ.

Nếu bị đau nhiều hoặc nhức đầu khi có kinh, thì nên gặp bác sĩ. Bác sĩ 
có thể cho toa thuốc.

Có nhiều sách và phim mà bạn có thể mượn xem, để hiểu rõ về việc 
có kinh.

Bạn nên kể cho người nào mà bạn tin tưởng, để họ giúp đỡ bạn.

CÓ KINH 25



CÓ KINH

Các tờ đọc thêm

TUỔI MỚI LỚN

LỚN LÊN

Muốn biết thêm thì hỏi ở đâu

Family Planning NSW Healthline  

Bạn cũng có thể kể cho y tá, về việc có kinh 
hoặc về các thay đổi của mình.

Có nhiều tờ chỉ dẫn trên trang mạng (website).

Có thư viện để bạn mượn sách. Họ sẽ gửi sách 
đến cho bạn.

1300 658 886

www.fpnsw.org.au

(02) 8752 4386

CÓ KINH 26



Khi bạn sắp học xong trung học, bạn sẽ lựa chọn về cuộc sống của 
mình. Bạn sẽ tự làm được nhiều việc.

Bạn sẽ thích gặp gỡ bạn bè, và thích làm gì đó.

Hoặc muốn tìm việc làm.

Hoặc muốn dọn đi ở riêng khi lớn tuổi hơn.

Bạn có thể đi đến bác sĩ, mà không cần ai đi theo.

LỚN LÊN
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Nên thử vài điều mới, như đi xem phim với bạn bè, hoặc có việc làm 
mới.

Hút thuốc, dùng ma túy (drug) và uống nhiều rượu bia là 
không tốt, có thể làm cho bạn bị bệnh. 

Nếu không thích làm điều xấu, bạn cứ nói thẳng là  
không thích.

Có thể bạn sẽ có bạn bè mới. Hoặc là có bạn trai/bạn gái.

LỚN LÊN
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Các tờ đọc thêm

HỎI VỀ BẠN

CÓ KINH

TUỔI MỚI LỚN

QUEN THÂN VÀ LÀM TÌNH

Muốn biết thêm thì hỏi ở đâu

NSW Council for Intellectual Disability

Các tờ thông tin dễ hiểu (tiếng Anh).
(02) 9211 1611 hoặc

1800 424 065

(Gọi từ ngoài Sydney)

www.nswcid.org.au

LỚN LÊN

LỚN LÊN 29



QUEN THÂN VÀ LÀM TÌNH 30

Người ta vui khi có bạn thân. Họ nói chuyện hoặc đi chơi chung. Họ 
hẹn nhau đi chơi, nắm tay nhau, hoặc hôn nhau.

Đôi khi người ta có muốn có bạn gái hoặc bạn trai để yêu thương. 
Đôi khi họ muốn làm tình.

Mọi người có cảm giác khi yêu. Đó là điều bình thường, ví dụ như 
cảm thấy choáng váng, tim đập nhanh, đỏ mặt, nhột nhạt trong 
người, chỗ kín ẩm ướt.

Nhiều người chỉ thích ôm và hôn. Đó không phải là làm tình.

QUEN THÂN VÀ LÀM TÌNH
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QUEN THÂN VÀ LÀM TÌNH

Luật pháp định rằng những người trên 16 tuổi mới có thể làm tình và 
chỉ khi nào cả hai bên đều muốn. Chỉ nên làm tình ở chỗ nào kín đáo, 
ví dụ như trong phòng ngủ đóng cửa.

Có phụ nữ thích làm tình với đàn ông. Có phụ nữ thích làm tình với 
phụ nữ.

Một số phụ nữ không thích làm tình nhưng họ có thể chơi đùa hoặc 
sờ mó cơ thể của họ ở trong phòng kín.
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Làm tình tốt đẹp
Làm tình tốt đẹp là khi trong phòng kín.

Làm tình tốt đẹp (good sex) là khi cả hai người đều muốn làm tình, 
và đều nói đồng ý (yes).

Đó là vui thích và an toàn.

Nếu làm tình lần đầu tiên thì bạn có thể cảm thấy lo lắng. Không 
ai được ép bạn. Làm tình tốt đẹp có thể có nghĩa là cảm nhận mọi 
chuyện từ từ.

QUEN THÂN VÀ LÀM TÌNH
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QUEN THÂN VÀ LÀM TÌNH

Làm tình bậy bạ
Làm tình bậy bạ (bad sex) là khi có ai ép bạn làm tình, hoặc sờ mó 
bạn. Ép nghĩa là họ bắt bạn làm điều gì mà bạn không thích hoặc 
không muốn.

Không ai được ép bạn làm tình. Không ai được sờ mó vào cơ thể bạn 
nếu bạn không muốn.

Làm tình bậy bạ có thể làm cho bạn buồn bực.

Không! 
Đừng làm 

vậy!
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QUEN THÂN VÀ LÀM TÌNH

Làm tình bậy bạ cũng không được luật pháp cho phép. Ví dụ như, 
người chăm sóc (carer) hoặc nhân viên hỗ trợ (support worker) 
không được làm tình với bạn, cũng không được sờ mó vào chỗ kín 
trong người bạn.

Luật pháp cũng cấm người thân của bạn không được làm tình với 
bạn, và không được sờ mó vào chỗ kín trong người bạn.

Làm tình bậy bạ là không vui, không an toàn và không tốt. Làm tình 
bậy bạ là phạm luật.

Bạn hãy trả lời ‘không’ khi có ai ép bạn làm tình bậy bạ.

Nếu bạn bị làm tình bậy bạ, hãy kể cho người nào bạn tin tưởng 
để nhờ họ giúp.

Học hỏi về tình dục
Bạn cần phải tìm hiểu về tình dục. Có thể đọc sách, hỏi người nào 
mình tin, hoặc tới các lớp đặc biệt.
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Muốn biết thêm thì hỏi ở đâu

Family Planning NSW Healthline  

Bạn có thể kể cho y tá (nurse) về những người 
bạn thương yêu, hoặc về chuyện làm tình.

Có nhiều tờ hướng dẫn trên mạng (website).

Có thư viện để bạn mượn sách. Họ sẽ gửi sách 
đến nhà cho bạn.

1300 658 886

www.fpnsw.org.au

(02) 8752 4386

NSW Rape Crisis Centre

Là trang mạng và số điện thoại (24 giờ mỗi 
ngày) để bạn gọi đến, nếu có ai ép bạn làm 
tình.

1800 424 017

www.nswrapecrisis.com.au

Các tờ đọc thêm

LÀM TÌNH MỘT CÁCH AN TOÀN HƠN

XÉT NGHIỆM CỔ TỬ CUNG

MUỐN CÓ CON

QUEN THÂN VÀ LÀM TÌNH



Tránh có thai khi bạn không muốn
Nếu bạn làm tình với đàn ông thì bạn dễ bị có thai, nghĩa là sẽ sinh 
em bé.

Nếu bạn muốn làm tình, nhưng không muốn có thai, thì nên hỏi bác 
sĩ để họ chỉ cách.

Bạn có thể hỏi cách dùng thuốc ngừa thai, hoặc chích thuốc ngừa 
thai (depo provera) hoặc cấy thuốc vào cánh tay (gọi là Implanon).

LÀM TÌNH MỘT CÁCH AN TOÀN HƠN
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Chồng (hoặc bạn trai) của bạn phải đeo bao tránh thai 
(condom) và dùng chất bôi trơn (lube), để làm tình dễ 
hơn. Có thể mua hai thứ này ở tiệm thuốc tây (chemist) 
hoặc siêu thị (supermarket).

LÀM TÌNH MỘT CÁCH AN TOÀN HƠN
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CHẤT BÔI 
TRƠN

BAO CAO SU 
(CONDOM)



Bác sĩ có thể mổ để bạn không có con. Bạn phải biết chắc mình 
muốn gì. Nếu mổ thì bạn sẽ không bao giờ có con.

Đôi khi người ta khuyên các phụ nữ thiểu năng trí tuệ nên đi mổ 
để khỏi có con. Nếu phụ nữ đó không thể tự nói mình muốn gì, chỉ 
Guardianship Tribunal mới là người có thể quyết định.

Bạn cần tìm hiểu thêm, và hỏi người nào mà bạn tin tưởng, để xem 
bạn nên có con hay không.

LÀM TÌNH MỘT CÁCH AN TOÀN HƠN

LÀM TÌNH MỘT CÁCH AN TOÀN HƠN 38



Tránh đừng để lây bệnh
Khi làm tình, bạn có thể bị lây bệnh. Các bệnh này là STIs (lây nhiễm 
qua làm tình).

Có những người bị bệnh STI mà không biết, vì không cảm thấy gì cả. 
Hoặc âm hộ có thể bị đỏ, ngứa, đau hoặc hôi.

Bác sĩ cho thể cho toa thuốc để chữa bệnh STIs . Nếu bạn lo lắng thì 
hãy gặp bác sĩ.

Mỗi khi làm tình, bao cao su và chất bôi trơn sẽ giúp bạn không bị lây 
bệnh này. Và bạn cũng khỏi lây bệnh cho người khác.

LÀM TÌNH MỘT CÁCH AN TOÀN HƠN
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BAO CAO SU 
(CONDOM)

CHẤT BÔI 
TRƠN



LÀM TÌNH MỘT CÁCH AN TOÀN HƠN 40

Đừng để người ta hại bạn

Cả hai người đều phải đồng ý thì mới làm tình. Nếu bạn không thích 
thì cứ nói ‘không’ (no).

Nếu ai ép bạn làm tình mà bạn không thích, bạn nên kể cho người 
nào mà bạn tin tưởng, để họ giúp bạn.

LÀM TÌNH MỘT CÁCH AN TOÀN HƠN

Em muốn  
làm tình tối  
nay không?

Không, em 
mệt quá



Muốn biết thêm thì hỏi ở đâu

Family Planning NSW Healthline  

Bạn có thể hỏi y tá.

Có nhiều tờ hướng dẫn trên mạng thông tin 
(website).

Có thư viện để bạn mượn sách. Họ sẽ gửi sách 
đến cho bạn.

1300 658 886

www.fpnsw.org.au

(02) 8752 4386

Guardianship Tribunal 

Tòa án này giúp quyết định dùm cho những 
người nào không thể tự quyết định.

Cũng gồm cả quyết định về chữa bệnh.

1800 463 928, hoặc 

(02) 9556 7600

www.gt.nsw.gov.au

NSW Rape Crisis Centre

Dịch vụ trang mạng (website) và điện thoại 
làm việc 24 giờ mỗi ngày. Hãy gọi đến số này 
nếu bạn bị ai ép làm tình.

1800 424 017

www.nswrapecrisis.com.au

Các tờ đọc thêm

QUEN THÂN VÀ LÀM TÌNH

XÉT NGHIỆM CỔ TỬ CUNG

MUỐN CÓ CON

LÀM TÌNH MỘT CÁCH AN TOÀN HƠN

LÀM TÌNH MỘT CÁCH AN TOÀN HƠN 41



MUỐN CÓ CON 42

Lựa chọn
Có người muốn có con, có người lại không muốn. Có người không 
thể có thai. Bạn nên suy nghĩ kỹ trước khi có thai.

Có con và nuôi con nít là việc rất quan trọng. Có thể vui nhưng cũng 
khó khăn lắm.

Trước khi có thai, bạn hãy suy nghĩ xem việc đó sẽ làm đời mình thay 
đổi ra sao. Bạn cũng nên nói chuyện với chồng (hoặc bạn trai), gia 
đình, bạn bè và nhân viên hỗ trợ.

MUỐN CÓ CON



MUỐN CÓ CON
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Em bé sẽ lớn dần, trở thành trẻ nhỏ rồi em nhỏ. Ai cũng cần sự giúp 
đỡ để nuôi con. Nếu bạn là người thiểu năng trí tuệ, thì cần có người 
giúp thêm để bạn và em bé được an vui và sức khoẻ.

Nếu bạn không muốn có con, thì quanh bạn vẫn có cháu trai, cháu 
gái, hoặc bạn có thể làm việc thiện nguyện (volunteer) ở nơi nào có 
trẻ em.

Nếu bạn có thai mà không thích có con, thì bạn hãy nói chuyện với 
người nào bạn tin tưởng, để nhờ họ giúp. Họ sẽ chỉ bạn nên làm gì.



Suy nghĩ trước khi có thai

•	 Bạn	có	thích	em	bé	và	con	nít	hay	không?

•	 Bạn	có	chăm	sóc	em	bé	bao	giờ	chưa?

•	 Bạn	có	khỏe	mạnh	để	có	thai	không?

•	 Nếu	có	con,	thì	bạn	và	con	của	bạn	sẽ	ở	đâu?

•	 Bạn	có	đủ	tiền	để	lo	cho	con	không? 
Nếu	không	có	đủ	tiền	thì	làm	sao?

•	 Bạn	có	phải	nghỉ	việc	để	chăm	sóc	cho	con	không?

•	 Ai	sẽ	giúp	bạn	chăm	sóc	em	bé?

•	 Bạn	có	cần	ai	giúp	đi	chợ	và	nấu	ăn	cho	mình	không?

•	 Ai	giúp	bạn	coi	con	nếu	bạn	bị	bệnh,	hoặc	cần	nghỉ	ngơi?

•	 Bạn	và	con	sẽ	làm	gì	trong	ngày?

•	 Ai	sẽ	giúp	bạn	nếu	con	của	bạn	bị	bệnh?

•	 Có	những	nơi	nào	giúp	bạn?

MUỐN CÓ CON
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Giữ sức khoẻ
Nên bỏ hút thuốc trước khi có thai. Hút thuốc không tốt cho em bé 
trong bụng. Bác sĩ có thể giúp bạn bỏ hút thuốc. Nếu bạn có em bé 
hoặc có thai thì nên tránh khói thuốc.

Đừng uống rượu khi sắp có thai hoặc đang có thai. Rượu có hại cho 
em bé trong bụng.

Ăn thức ăn tốt sẽ giúp cho sức khoẻ, khi sắp có thai.

MUỐN CÓ CON



MUỐN CÓ CON 46

Trước khi có thai thì bạn và người yêu (hoặc chồng) của bạn cần phải 
có sức khoẻ. Bạn cần gặp bác sĩ để thử máu, và bác sĩ có thể khuyên 
bạn dùng thuốc bổ (vitamin).

Bác sĩ sẽ chỉ bạn uống thuốc gì, hoặc chích ngừa (immunisations).

Một số thuốc và thuốc bổ (vitamin) có thể không tốt cho cái thai. 
Phải nhờ bác sĩ coi lại tất cả thuốc men và thuốc bổ bạn dùng. Có thể 
cần đổi thuốc trước khi có thai.

MUỐN CÓ CON

Bạn có thể hỏi bác sĩ coi xem cái thai có bình thường hay không. Bác 
sĩ có thể khuyên bạn đi xét nghiệm (test), nếu bạn muốn.
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Muốn biết thêm thì hỏi ở đâu

Healthy Start For Me and My Baby

Sách dành cho các phụ nữ có thai và có thiểu 
năng học tập.

Bạn nên mua quyển sách này. Trên trang 
mạng (website) có mẫu đơn để đặt mua.

(02) 9351 9510

www.healthystart.net.au

Các tờ đọc thêm

HỎI VỀ BẠN

CÓ THAI

KHOẺ VÀ VUI

ĂN UỐNG  LÀNH MẠNH

MUỐN CÓ CON



Điều tốt nên làm
Bạn cần chăm sóc thêm cho chính mình khi có thai.

Khi có thai bạn có nhiều cảm giác như buồn, vui, lo sợ. Điều này bình 
thường.

Bạn có thể vô nhóm những người đang có thai, hoặc hỏi người nào 
đã có con, hoặc kể với gia đình và bạn bè về cảm giác của mình.

Bạn vẫn vận động và tập thể dục, nhưng nhớ hỏi bác sĩ trước. Có 
những lớp chỉ dẫn cách tập thể dục cho phụ nữ đang có thai.

CÓ THAI

CÓ THAI 48



Nên ăn thức ăn nào tốt cho sức khoẻ. Có 
những thứ không nên ăn khi có thai. Nhớ 
hỏi bác sĩ để biết thức ăn nào mình nên 
tránh. 

Nên nghỉ ngơi. Có thai bạn sẽ hơi mệt.

CÓ THAI
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CÓ THAI
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Một số thuốc men rất nguy hiểm cho em bé trong bụng. Bạn phải 
hỏi bác sĩ trước khi dùng thuốc hoặc thuốc bổ (vitamin).

Bạn có thể gọi đến Mothersafe qua số           (02) 9382 6539 nếu lo 
lắng về thuốc uống hoặc thuốc bổ nào đang dùng.

Đừng hút thuốc và uống rượu, vì có hại cho em bé trong bụng. Cũng 
nên tránh khói thuốc, vì khói thuốc cũng có hại cho em bé trong 
bụng. Bác sĩ có thể giúp bạn bỏ hút thuốc.

Những gì không nên làm
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Ai có thể giúp bạn
Khi có thai bạn sẽ gặp bác sĩ hoặc hộ sinh. Hộ sinh (midwife) là y tá 
chăm sóc những người có thai. Họ sẽ giúp bạn và em bé được sức 
khoẻ.

Bác sĩ hoặc hộ sinh có thể khuyên bạn đi xét nghiệm xem em bé 
trong bụng có khoẻ không. Xét nghiệm có thể là thử máu, hoặc chụp 
tia X đặc biệt gọi là siêu âm (ultrasound).



CÓ THAI
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Nhiều thứ bạn cần biết khi có thai. Bác sĩ hoặc hộ sinh sẽ giúp bạn. 
Bạn cứ hỏi nhiều để hiểu rõ.

Nhân viên xã hội (social worker) có thể giúp bạn. Họ có thể chỉ bạn 
làm gì khi sắp có em bé. Nhân viên giúp đỡ (support worker) hoặc hộ 
sinh (widwife) có thể tìm nhân viên xã hội để giúp bạn.

Muốn biết thêm thì hỏi ở đâu
Có nhiều sách chỉ dẫn về việc có thai. Quyển Healthy Start for Me and 
My Baby là sách dành cho phụ nữ có thiểu năng học tập, và cho nhân 
viên hộ sinh (midwife). Bạn có thể ghi thêm vào sách và đem tới cuộc 
hẹn.
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Muốn biết thêm thì hỏi ở đâu

Giữ sức khoẻ cho bạn và em bé

Sách hướng dẫn dành cho phụ nữ có thai và 
có thiểu năng học tập.

Bạn nên mua sách. Trên trang mạng (website) 
có đơn đặt sách.

(02) 9351 9510

www.healthystart.net.au

Mothersafe

Nên gọi Mothersafe nếu bạn lo ngại về thuốc 
men hoặc thuốc bổ (vitamin) nào đang dùng.

(02) 9382 6539

Các tờ đọc thêm

HỎI VỀ BẠN

KHOẺ VÀ VUI

ĂN UỐNG  LÀNH MẠNH

MUỐN CÓ CON



 XÉT NGHIỆM CỔ TỬ CUNG 54

Xét nghiệm cổ tử cung là gì (Pap test)?
Xét nghiệm cổ tử cung (Pap test) chỉ dành cho đàn bà. Xét nghiệm 
này giúp bạn ngừa bệnh ung thư. Xét nghiệm này có thể cứu sống 
bạn.

Nếu bạn trên 18 tuổi và đã có làm tình (sex), nên đi bác sĩ để được xét 
nghiệm cổ tử cung (Pap test).

Nếu bạn đã chích ngừa HPV, cũng vẫn nên đi xét nghiệm.

Xét nghiệm cổ tử cung (pap test) là coi xem cổ tử cung và âm đạo 
của bạn có bình thường hay không.

Phụ nữ cần đi xét nghiệm cổ tử cung mỗi 2 năm một lần. Nếu tìm 
thấy sớm điều gì thì dễ chữa trị. Nếu không chữa trị thì có thể bị ung 
thư.

XÉT NGHIỆM CỔ TỬ CUNG



Xét nghiệm như thế nào

XÉT NGHIỆM CỔ TỬ CUNG
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Cho nhân viên biết bạn muốn ‘Pap test’, để họ hẹn ngày bạn tới gặp.

Bạn có thể xin gặp nữ bác sĩ nếu muốn.

Bạn có thể đi chung với ai đến gặp bác sĩ.



Bạn có thể xin tới coi thử (practice pap test). Bác sĩ sẽ nói rõ cho bạn 
hiểu, và chỉ cho bạn thấy họ sẽ làm gì. Rồi lần sau bạn mới đi xét 
nghiệm thật sự.

Nếu bạn lo sợ thì cho bác sĩ biết, hoặc nói họ ngưng xét nghiệm nếu 
bạn không muốn.

Trong những ngày có kinh thì không làm xét nghiệm ‘Pap test’ được. 

XÉT NGHIỆM CỔ TỬ CUNG
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Trước khi gặp bác sĩ, bạn nhớ vào phòng vệ sinh (toilet) để đi tiểu.



Khi bạn đi xét nghiệm ‘Pap test’, bạn sẽ nằm trên giường khám và cởi 
quần lót.

Khi xét nghiệm ‘Pap test’, bác sĩ sẽ dùng dụng cụ để xem xét cổ tử 
cung và âm hộ của bạn. Họ sẽ dùng một cái quệt nhỏ để chạm bên 
trong âm hộ (vagina) của bạn. Đó không phải là sờ bậy bạ.

Xét nghiệm ‘pap test’ chỉ mất 15 phút.

XÉT NGHIỆM CỔ TỬ CUNG

Xét nghiệm ‘Pap test’ hơi khó chịu nhưng có thể cứu sống bạn.

Bạn có quyền đi làm xét nghiệm ‘Pap test’ hoặc không đi. Tùy ý bạn.
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Muốn biết thêm thì hỏi ở đâu

Family Planning NSW Healthline  

Bạn có thể hỏi y tá về xét nghiệm ‘Pap test’.

Có nhiều tờ thông tin trên trang mạng 
(website).

Có thư viện để bạn mượn sách. Họ sẽ gửi sách 
đến nhà bạn.

1300 658 886

www.fpnsw.org.au

Pap test: việc đơn giản

Sách dễ hiểu có hình (tiếng Anh).

www.cddh.monash.org/

Các tờ đọc thêm

HỎI VỀ BẠN

KHOẺ VÀ VUI

ĂN UỐNG  LÀNH MẠNH

SỨC KHOẺ CỦA VÚ

XÉT NGHIỆM CỔ TỬ CUNG
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SỨC KHOẺ CỦA VÚ 59

Bạn cần biết vú của mình bình thường ra sao. Mỗi khi tắm, xem coi 
vú của mình có gì khác không. Hỏi bác sĩ nếu bạn không chắc.

Đi bác sĩ khám vú mỗi năm một lần.

Hãy đi gặp bác sĩ nếu bạn lo lắng hoặc thấy có cục u ở vú. Gặp bác sĩ 
càng sớm càng tốt, để xem có phải là ung thư vú hay không. Phụ nữ 
lớn tuổi thường bị ung thư vú. Bệnh này chữa được nếu tìm ra sớm.

SỨC KHOẺ CỦA VÚ
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Chụp hình ‘mammogram’ là gì
Khi tới 50 tuổi bạn cần chụp hình quang tuyến vú (x ray) để xem vú 
có thể bị ung thư hay không. Hình này gọi là ‘mammogram’.

Nếu gia đình bạn có người bị ung thư, bạn nên đi chụp hình 
‘mammogram’ sớm, đừng đợi đến khi 50 tuổi.

Cứ 2 năm thì đi chụp hình ‘mammogram’ một lần.

Tùy ý bạn có muốn đi chụp hình ‘mammogram’ hay không.

SỨC KHOẺ CỦA VÚ
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SỨC KHOẺ CỦA VÚ

Khi chụp hình ‘mammogram’ thì sao
Để được chụp hình ‘mammogram’ bạn phải cởi áo ngoài, áo ngực.

Người chụp hình ‘mammogram’ sẽ để vú bạn lên máy chụp. Việc này 
không phải là sờ bậy.

Máy chụp hơi lạnh và vú của bạn sẽ bị ép, hơi khó chịu.

Việc này chỉ mất vài phút. Bạn cần đứng yên để hình chụp được rõ.
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SỨC KHOẺ CỦA VÚ

Đôi khi chụp hình ‘x ray’ chưa đủ, bạn sẽ được khám siêu âm 
(ultrasound).

Để khám siêu âm, bạn nằm trên giường khám, cởi áo và áo ngực. 
Nhân viên siêu âm sẽ bôi chất dẻo lạnh (jelly) trên vú của bạn.

Họ dùng một cái máy rà trên vú bạn, để chụp hình. Đó không phải là 
sờ bậy.
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SỨC KHOẺ CỦA VÚ

Nếu bác sĩ thấy cần, họ sẽ bảo bạn tới lần nữa. Bạn cứ hỏi họ nếu 
không hiểu.

Bạn có thể hỏi người nào đã có chụp hình ‘mammogram’, để họ chỉ 
cho bạn.
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Muốn biết thêm thì hỏi ở đâu

BreastScreen NSW

Có thông tin về ‘mammogram’.

13 20 50 (tốn một cuộc gọi 
địa phương)

Có dịch vụ thông dịch – hãy 
gọi đến 13 14 50 

www.bsnsw.org.au 

Các tờ đọc thêm

HỎI VỀ BẠN

XÉT NGHIỆM CỔ TỬ CUNG

KHI LỚN TUỔI

MÃN KINH

SỨC KHOẺ CỦA VÚ



MÃN KINH 65

Khi lớn tuổi thì cơ thể cũng thay đổi.

Kinh nguyệt thay đổi. Có thể nhiều hơn hoặc ít hơn, không đều, hoặc 
có khi hết hẳn. Khoảng 50 tuổi là hết kinh hoặc sớm hơn. Khi hết 
kinh gọi là mãn kinh (menopause).

Mãn kinh là điều bình thường. Bạn không còn phải lo lắng gì về có 
kinh nữa.

Khi mãn kinh, bạn không thể có thai.

MÃN KINH



Thay đổi ở phụ nữ khi lớn tuổi:

•	 Cảm	thấy	nóng	và	đổ	mồ	hôi.	Còn	gọi	là	‘hot	flush’	(nóng	bừng).

•	 Thay	đổi	tâm	tính.	Hơi	bực	bội,	hoặc	hay	khóc.

•	 Hơi	bối	rối,	khó	suy	nghĩ	rõ	ràng.

•	 Tóc	và	da	khô	hơn.

•	 Có	thể	có	chút	lông	tơ	trên	mặt	hoặc	cơ	thể.

•	 Âm	hộ	bị	khô	hơn.	Hơi	khó	làm	tình,	nhưng	có	thể	xức	một	loại	
kem đặc biệt.

•	 Hơi	đau	vú.

Không phải phụ nữ nào cũng trải qua các thay đổi này.

Các thay đổi này sẽ hết. Có thể sau vài tháng hoặc vài năm.

MÃN KINH
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Nên làm gì để cảm thấy đỡ hơn:

Bạn có thể cảm thấy đỡ hơn nếu vận động và tập thể dục, 
ngủ nhiều ban đêm và ăn uống lành mạnh.

MÃN KINH
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Cũng có thể hỏi những người nào đã trải qua việc mãn kinh.

MÃN KINH

MÃN KINH 68

Bạn cũng có thể hỏi bác sĩ, về các thay đổi và cảm giác của mình.



Muốn biết thêm thì hỏi ở đâu

Family Planning NSW Healthline  

Bạn có thể hỏi y tá về việc mãn kinh.

Có các tờ thông tin trên trang mạng (website).

Có thư viện để bạn mượn sách. Họ sẽ gửi tới 
cho bạn.

1300 658 886

www.fpnsw.org.au

(02) 8752 4386

MÃN KINH

Các tờ đọc thêm

HỎI VỀ BẠN

KHI LỚN TUỔI

KHOẺ VÀ VUI

CẢM THẤY BUỒN HOẶC VUI
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Kiểm tra sức khoẻ
Cần chăm sóc sức khoẻ khi lớn tuổi.

Gặp bác sĩ để kiểm tra:

Tim. Bác sĩ sẽ kiểm tra huyết áp (blood pressure) và thử máu cho bạn.

KHI LỚN TUỔI
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KHI LỚN TUỔI
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•	 Máu. Bác sĩ sẽ thử máu xem bạn có bị tiểu đường (diabetes), mỡ 
trong máu (cholesterol), và kiểm tra xem gan và thận của bạn có 
hoạt động tốt hay không. Đôi khi cần phải uống thuốc cho khoẻ.

•	 Mắt. Nhiều người cần đeo kính mắt khi lớn tuổi.

•	 Nghe. Khi lớn tuổi có thể nghe không rõ. Có thể cần đeo máy trợ 
thính (hearing aid) để nghe rõ hơn.
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•	 Xương. Khi lớn tuổi thì xương bị yếu. Xương yếu quá thì dễ gãy, gọi 
là loãng xương (osteoporosis). Bạn có thể đi kiểm tra độ đặc của 
xương (bone density). Kiểm tra này là chụp tia X để coi xương có 
mạnh không. Khi kiểm tra, bạn phải nằm yên trên một cái bàn  
đặc biệt. 

 Bác sĩ sẽ lấy mẫu máu của bạn, và chỉ bạn cách ăn uống và tập  
thể dục.

 Bác sĩ có thể chỉ bạn uống Calcium hoặc Vitamin D để giúp  
xương vững chắc.

Ánh nắng mặt trời giúp cho xương và bắp thịt mạnh mẽ.  
Ánh nắng tốt cho bạn, nhưng bạn cũng phải giữ an toàn.

Giữ an toàn ngoài nắng. Luôn luôn đội nón, xức kem chống  
nắng và mặc áo dài tay. Làm vậy để không bị ung thư da.

Ánh nắng giúp sinh tố D (vitamin D) cho xương và bắp thịt  
mạnh mẽ. Nên hỏi bác sĩ xem mỗi ngày bạn cần ra nắng bao lâu.  
Nhớ giữ an toàn ngoài nắng.
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Đôi khi bạn bị tiểu són khi lớn tuổi. Thường xảy ra khi bạn cười, ho 
hoặc hắt hơi. Một số phụ nữ bị như vậy khi lớn tuổi hoặc lên cân.

Nên hỏi bác sĩ nếu bạn bị tiểu són. Bác sĩ có thể làm xét nghiệm. 
Bạn có thể uống thuốc hoặc tập thể dục để hết tiểu són. Có thể cần 
mang tã. Loại tã này khác với miếng lót khi có kinh.

Bạn có thể mua loại này ở tiệm thuốc tây hoặc siêu thị.

Cũng có thể gọi đến Continence Foundation qua số 

 1800 33 00 66 để nhờ giúp đỡ.



Chăm sóc cơ thể
Tập thể dục 30 phút mỗi ngày cho đến khi tim đập nhanh hơn và 
bạn cảm thấy hơi mệt. Đi bộ cũng tốt.

Nếu lâu rồi chưa tập thể dục, nên hỏi bác sĩ trước.

KHI LỚN TUỔI
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KHI LỚN TUỔI

Ăn uống lành mạnh. Nên ăn thức ăn có nhiều calcium như: sữa ít 
béo (low fat milk), sữa chua (yoghurt), phó mát (cheese), hạt quả 
hạnh (almond nuts), cá có xương như cá hồi (salmon) đóng hộp.

KHI LỚN TUỔI 75

Ngủ 7 hoặc 8 tiếng mỗi đêm. Người lớn tuổi khó ngủ hoặc ít ngủ. 
Nếu khó ngủ bạn có thể uống sữa ấm hoặc nghe nhạc để thư dãn. 
Đừng xem ti vi trong phòng ngủ.

Vận động. Bạn có thể rảnh để làm những gì ưa thích. Có thể vào 
hội Cao niên. Có thể nhờ gia đình hoặc nhân viên hỗ trợ (support 
worker) giúp tìm điều gì hợp với bạn.



KHI LỚN TUỔI

Quen với thay đổi
Khi già rồi thì người ta hơi chậm chạp. Có thể bạn hơi buồn khi thấy 
mình không làm được nhiều việc như trước kia. Bạn hãy vận động, 
gặp gỡ gia đình và bạn bè cho vui. Mọi người vẫn cần bạn.

Bạn có thể cần người nào giúp thêm. Cũng nên tự làm một số việc để 
giúp bạn cảm thấy tự lập.

KHI LỚN TUỔI 76
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Khi bạn lớn tuổi, gia đình và bạn bè cũng già đi. Những người bạn 
yêu quý có thể bị bệnh và chết. Đó là lúc bạn cảm thấy buồn và lẻ loi. 
Hãy nói chuyện với bạn bè, bác sĩ hoặc người nào giúp đỡ bạn.

Có nhiều dịch vụ giúp người lớn tuổi. Nên hỏi bác sĩ nếu bạn thấy 
khó khăn khi thay quần áo, nấu ăn hoặc dọn dẹp nhà.

Có khi người lớn tuổi hay quên. Nếu hay quên thì bạn có thể lo buồn 
hoặc giận dữ. Hãy nhờ bác sĩ giúp bạn.
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NSW Council for Intellectual Disability

Các tờ thông tin
Các tờ thông tin bằng tiếng Anh có nhiều đề tài 
về sức khoẻ.

(02) 9211 1611 hoặc

1800 424 065

(Gọi từ ngoài Sydney)

www.nswcid.org.au

The Continence Foundation

Có thể giúp nếu bạn bị tiểu són.
1800 33 00 66

Các tờ đọc thêm

HỎI VỀ BẠN

MÃN KINH

KHOẺ VÀ VUI

ĂN UỐNG  LÀNH MẠNH

ĐAU BUỒN VÀ MẤT MÁT

KHI LỚN TUỔI
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Đau buồn là gì 
Đau buồn là rất buồn trong nhiều tháng sau khi mất người nào (hoặc 
cái gì) mà mình yêu thích.

Đau buồn có thể khó vượt qua.

Nhiều lý do làm bạn đau buồn:

•	 người	mà	bạn	thương	yêu	bị	bệnh	hoặc	chết

•	 chính	bạn	bị	bệnh,	hoặc	bị	thương	tích

•	 bạn	dọn	tới	chỗ	ở	mới

•	 bạn	bè	dọn	đi	xa

•	 người	chăm	sóc	(carer)	 
dọn đi

•	 bạn	hết	làm	việc

•	 mèo,	chó..	của	bạn	 
bị chết.

ĐAU BUỒN VÀ MẤT MÁT
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ĐAU BUỒN VÀ MẤT MÁT

Cảm giác đau buồn như thế nào

ĐAU BUỒN VÀ MẤT MÁT 80

Đau buồn có thể làm cho bạn:

•	 khóc	nhiều

•	 giận	dữ,	tê	điếng	hoặc	sốc

•	 thấy	mình	không	như	lúc	trước

•	 thấy	như	thế	giới	sụp	đổ.

Khi đau buồn, có người chỉ muốn ở nhà và không ra ngoài, không 
muốn làm gì. Hoặc không muốn ăn. Hoặc ngủ nhiều hơn hoặc ít 
hơn.
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Cảm thấy đỡ hơn

ĐAU BUỒN VÀ MẤT MÁT 81

Nên nói với với người nào bạn tin tưởng, để họ giúp bạn.

Nếu có chuyện buồn xảy ra, bạn nên nghỉ phép hoặc nghỉ ngơi ít lâu. 
Bạn vẫn làm những việc hàng ngày nhưng hãy nghỉ ngơi khi cần.

Sau vài tháng hoặc một năm, bạn sẽ cảm thấy đỡ hơn. Bạn sẽ còn 
nhớ chuyện đó nhưng sẽ bớt buồn.
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Để cảm thấy đỡ hơn, bạn nên làm gì cho bớt buồn. Có thể là đi thăm 
mộ, xem hình chụp hoặc giữ cái gì để nhớ đến người đó.

Có người thích trồng cây hoặc vẽ hình người thân của mình.

Nếu bạn vẫn cảm thấy buồn hoặc tức giận, nên nhờ ai đó giúp đỡ 
bạn.



Muốn biết thêm thì hỏi ở đâu

Quyển hướng dẫn - Giúp những người 
thiểu năng vượt qua đau buồn và mất 
mát.

Sách dễ đọc và có nhiều hình. Do Scope in.

www.scopevic.org.au

Đến mục “resources”, dưới 
phần “Health and Wellbeing”, 
tải quyển này.

Beyond Blue

Chống Trầm cảm 

Nhớ nói cho họ biết là bạn có thiểu năng trí 
tuệ.

Tờ thông tin 28

Đau buồn Mất mát và Trầm cảm

Bạn có thể nhờ một người giúp đỡ để xem 
trang mạng này.

1300 22 46 36

Làm việc 24 giờ mỗi ngày, 7 
ngày mỗi tuần

www.beyondblue.org.au

Đến phần “get information”

Rồi tải xuống các thông tin.

Đó là tờ thông tin số 28

Các tờ đọc thêm

CẢM THẤY BUỒN HOẶC VUI

KHOẺ VÀ VUI

ĐAU BUỒN VÀ MẤT MÁT

ĐAU BUỒN VÀ MẤT MÁT 83
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Đọc dễ hiểu Có thể nghe thông tin 
qua máy vi tính

Có thể xem vi-đê-ô 
qua máy vi tính

Các bác sĩ và 
chuyên viên sức khoẻ

TÊN SỐ LIÊN LẠC DIỄN TẢ CÁC TỜ THÔNG TIN
Ageing, Disability 
and Home Care
Department of 
Human Services

www.dadhc.nsw.gov.au

(02) 8270 2000 

TTY: (02) 8270 2167

Chương trình thông tin và 
giúp đỡ.

Bạn có thể nhờ ai giúp để 
xem trang mạng (website) 
này.

CÁC NƠI GIÚP ÍCH

Australian Family 
and Disability 
Studies Research 
Collaboration

www.afdsrc.org Thông tin cho cha mẹ có 
thiểu năng trí tuệ.

Bạn có thể nhờ người nào 
giúp bạn để xem trang mạng 
này.

MUỐN CÓ CON

CÓ THAI

Department of 
Health and Ageing 
của chính phủ Úc

www.healthyactive.gov.au Chỉ cách ăn uống lành mạnh 
(các phần ăn) và tập thể dục.

Bạn có thể nhờ người nào 
giúp bạn để xem trang mạng 
này.

KHOẺ VÀ VUI 

ĂN UỐNG  LÀNH 
MẠNH

Chương trình Better 
Health của chính 
phủ Victoria

www.betterhealth.vic.gov.au Tờ thông tin về sức khoẻ và 
thuốc men.

Bạn có thể nhờ người nào 
giúp để xem trang mạng này.

HỎI VỀ BẠN

KHOẺ VÀ VUI 

ĂN UỐNG  LÀNH 
MẠNH
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TÊN SỐ LIÊN LẠC DIỄN TẢ CÁC TỜ THÔNG TIN
Beyond Blue Ngăn 
ngừa trầm cảm trên 
toàn quốc

www.beyondblue.org.au

1300 224 636
Điện thoại 24 giờ mỗi ngày

Thông tin về sức khoẻ tâm 
thần và những người có thể 
giúp bạn.

Nhớ nói với họ là bạn có 
thiểu năng trí tuệ.

Bạn có thể nhờ người nào 
giúp bạn để xem trang mạng 
này.

CẢM THẤY BUỒN 
HOẶC VUI
ĐAU BUỒN VÀ MẤT 
MÁT

Breastscreen NSW www.bsnsw.org.au

13 20 50

Thông tin về dò khám vú.

Bạn có thể nhờ người nào 
giúp bạn để xem trang mạng 
này.

SỨC KHOẺ CỦA VÚ

Centre for 
Developmental 
Disability Health 
Monash University 
(CDDH Victoria)

www.cddh.monash.org

(03) 9501 2400

Nhiều thông tin dễ hiểu, 
dành cho phụ nữ có thiểu 
năng trí tuệ, người chăm sóc, 
và nhân viên y tế.

Ví dụ:
Làm việc với những người có 
thiểu năng trí tuệ, trong những 
nơi chăm sóc sức khoẻ
Phụ nữ có thiểu năng trí tuệ và 
sự lo liệu khi có kinh – Hướng 
dẫn cho các bác sĩ (GPs)
Chương trình Giáo dục Bỏ hút 
thuốc
Xét nghiệm cổ tử cung (Pap 
test): thông tin dễ hiểu cho phụ 
nữ có thiểu năng trí tuệ

HỎI VỀ BẠN

KHOẺ VÀ VUI

ĂN UỐNG  LÀNH 
MẠNH

CÓ KINH

QUEN	THÂN	VÀ	
LÀM TÌNH

XÉT NGHIỆM CỔ TỬ 
CUNG



CÁC NƠI GIÚP ĐỠ TỐT 86

CÁC NƠI GIÚP ĐỠ TỐT

TÊN SỐ LIÊN LẠC DIỄN TẢ CÁC TỜ THÔNG TIN
Centre for Disability 
Studies
(Royal 
Rehabilitation 
Centre Sydney)

www.cds.org.au

(02) 8878 0500

Nhiều thông tin dễ hiểu dành 
cho phụ nữ có thiểu năng trí 
tuệ, người chăm sóc và nhân 
viên y tế.

Ví dụ:
Chăm sóc Sức khoẻ cho những 
người có Thiểu năng Trí tuệ

Chăm sóc Sức khoẻ Phòng 
ngừa cho Phụ nữ có Thiểu 
năng Trí tuệ

Hướng dẫn cho chuyên viên 
Y tế

HỎI VỀ BẠN

KHOẺ VÀ VUI

XÉT NGHIỆM CỔ TỬ 
CUNG

Clear Thoughts www.clearthoughts.info

Xem Mental Health Conditions, 
hoặc Possible Treatments

Nhiều thông tin (dễ hiểu) về 
sức khoẻ tâm thần, dành cho 
phụ nữ thiểu năng trí tuệ, 
người chăm sóc và chuyên 
viên y tế.

Bạn có thể nghe thông tin 
này.

Thông tin này từ nước khác 
(UK). Nên đưa cho người giúp 
đỡ (support person) hoặc cho 
bác sĩ xem.

CẢM THẤY BUỒN 
HOẶC VUI
ĐAU BUỒN VÀ MẤT 
MÁT

Disability 
Discrimination 
Legal Centre

www.ddlcnsw.org.au

(02) 9310 7722

Điện thoại miễn phí:  
1800 800 708
(chỉ cho NSW)

Có thể giúp nếu bạn có vấn 
đề với bác sĩ, bệnh viện hoặc 
dịch vụ y tế.

CÁC NƠI GIÚP ÍCH

Easy Health www.easyhealth.org.uk Thông tin về y tế và tình dục.

Có vi-đê-ô, tiếng nói và các tờ 
thông tin.

Thông tin này từ nước khác 
(UK). Nên đưa cho người nào 
giúp đỡ bạn, hoặc bác sĩ.

HỎI VỀ BẠN

KHOẺ VÀ VUI

QUEN	THÂN	VÀ	
LÀM TÌNH
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TÊN SỐ LIÊN LẠC DIỄN TẢ CÁC TỜ THÔNG TIN
Family Planning 
NSW

www.fpnsw.org.au

FPNSW Healthline
1300 658 886

Thư viện FPNSW
(02) 8752 4386

Nhiều tờ thông tin 
(factsheets) dễ hiểu để giúp 
các gia đình và nhân viên.

Thông tin dạy về tình dục, 
kinh nguyệt và mãn kinh.

Bạn có thể nói với y tá nếu có 
vấn đề sức khoẻ.

Có thể mượn miễn phí 
Tập thông tin về Thiểu 
năng (Disability Resource 
Collection).

TUỔI MỚI LỚN

CÓ KINH

QUEN	THÂN	VÀ	
LÀM TÌNH

LÀM TÌNH MỘT 
CÁCH AN TOÀN 
HƠN

XÉT NGHIỆM CỔ TỬ 
CUNG

SỨC KHOẺ CỦA VÚ

MÃN KINH
Guardianship 
Tribunal NSW

www.gt.nsw.gov.au

(02) 9556 7600

Điện thoại miễn phí:  
1800 463 928

Thông tin về chấp thuận 
(consent).

Các tiểu bang Úc có luật khác 
nhau.

CÁC NƠI GIÚP ÍCH

GP Synergy www.GPsynergy.com.au

(02) 9818 4433

Hướng dẫn từ bác sĩ (GP): Phụ 
nữ khoẻ mạnh – Làm việc với 
phụ nữ có thiểu năng trí tuệ.

Tập tài liệu giáo dục của bác 
sĩ gồm:

•	hộp	tài	liệu

•	DVD	và	Powerpoint

•	tài	liệu	để	giúp	thêm	cho	
cuộc nói chuyện

CÁC NƠI GIÚP ÍCH

Health Care 
Complaints 
Commission

www.hccc.nsw.gov.au

(02) 9219 7444  

Điện thoại miễn phí:  
1800 043 159

Giúp nếu bạn có vấn đề với 
dịch vụ y tế.

HỎI VỀ BẠN

Health Direct www.healthdirect.org.au

Free call
1800 022 222 

Bạn có thể hỏi chuyện với y 
tá về sức khoẻ.

Nói cho họ biết bạn có thiểu 
năng trí tuệ, và nhờ họ nói rõ 
nếu bạn không hiểu.

HỎI VỀ BẠN
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TÊN SỐ LIÊN LẠC DIỄN TẢ CÁC TỜ THÔNG TIN
Health of Women 
with Intellectual 
Disabilities
Patricia Noonan 
Walsh vàTamar Heller 
viết

Sách về sức khoẻ và sinh sản, 
dành cho phụ nữ thiểu năng 
trí tuệ.

CÁC NƠI GIÚP ÍCH

Healthy start for me 
and my baby

www.healthystart.net.au

(02) 9351 9510 

Sách để phụ nữ học hỏi về 
việc có thai.

Kèm hướng dẫn cho nhân 
viên y tế đang giúp các phụ 
nữ thiểu năng trí tuệ và có 
thai.

MUỐN CÓ CON

CÓ THAI

IASSID – 
International 
Association for the 
Scientific Study 
of Intellectual 
Disabilities

www.iassid.org Hướng dẫn sức khoẻ cho phụ 
nữ thiểu năng trí tuệ.

CÁC NƠI GIÚP ÍCH

Intellectual 
Disabilities & Ill 
Health
Edited by O’Hara J., 
McCarthy J.,  
Bouras N.
Cambridge  
Universal Press 
Cambridge 2010

Sách về sức khoẻ, dành cho 
phụ nữ có thiểu năng trí tuệ.

CÁC NƠI GIÚP ÍCH

Intellectual 
Disability Rights 
Service

www.idrs.org.au

(02) 9318 0144 hoặc 

Điện thoại miễn phí:  
1800 666 611 (NSW)

Có thông tin và hướng dẫn 
pháp lý.

CÁC NƠI GIÚP ÍCH
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NAME CONTACT DETAILS DESCRIPTION FACTSHEETS
Lo liệu Kinh nguyệt 
và Ngừa thai ở phụ 
nữ có thiểu năng trí 
tuệ

www.ranzcog.edu.au

(03) 9417 1699

Bản thỏa ước Úc/Tân tây lan 
kể cả các chọn lựa về chữa trị/
lo liệu và về việc chấp thuận.

TUỔI MỚI LỚN

CÓ KINH

Dịch vụ Kê toa quốc 
gia

www.nps.org.au

1300 888 763 
Bạn có thể hỏi về thuốc men

Thông tin về thuốc men

Cũng có một số vi-đê-ô.  

Thông tin qua các ngôn ngữ 
khác và dịch vụ thông dịch.

Bạn có thể nhờ người nào 
giúp bạn để xem trang mạng 
này.

HỎI VỀ BẠN

KHOẺ VÀ VUI

Norah Fry Research 
Centre

www.bristol.ac.uk/norahfry Truyện vi-đê-ô về phụ nữ 
thiểu năng trí tuệ có quan hệ 
đồng tính.

Thông tin về sức khoẻ tình 
dục.    

QUEN	THÂN	VÀ	
LÀM TÌNH

LÀM TÌNH MỘT 
CÁCH AN TOÀN 
HƠN

NSW Cervical 
Screening Program

www.csp.nsw.gov.au Thông tin dễ hiểu về xét 
nghiệm cổ tử cung (Pap test).

XÉT NGHIỆM CỔ TỬ 
CUNG

NSW Council 
for Intellectual 
Disability

www.nswcid.org.au

(02) 9211 1611 

Điện thoại miễn phí
1800 424 065

Nhóm bênh vực và Thông tin

Các tờ thông tin dễ hiểu về 
sức khoẻ.

HỎI VỀ BẠN

KHOẺ VÀ VUI

KHI LỚN TUỔI

CẢM THẤY BUỒN 
HOẶC VUI
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TÊN SỐ LIÊN LẠC DIỄN TẢ CÁC TỜ THÔNG TIN
NSW Government 
Lawlink-
Department 
of Justice and 
Attorney
“The Capacity 
Toolkit”

www.lawlink.nsw.gov.au
Xem phần Community Info và đến 
phần People with Disabilities

(02) 8688 8460 hoặc 
(02) 8688 7507

TTY: (02) 8688 7733

“The Capacity Toolkit”

Thông tin về việc giúp một 
người tự làm quyết định và 
xem họ có hiểu được hay 
không.

CÁC NƠI GIÚP ÍCH

Ombudsman NSW www.ombo.nsw.gov.au

(02) 9286 1000

Xét các than phiền về ADHC 
và dịch vụ giúp người thiểu 
năng.

CÁC NƠI GIÚP ÍCH

Personal Health 
Record

Xem trên trang 
mạng của NSW 
Council for 
Intellectual 
Disability có nối với 
các ví dụ

www.nswcid.org.au

Personal health record  
www.cddh.monash.org
My health record booklet 
www.health.nsw.gov.au

Hồ sơ sức khoẻ riêng của bạn, 
giữ chi tiết quan trọng về sức 
khoẻ của bạn chung một chỗ, 
để bạn có thể đem theo mỗi 
khi gặp bác sĩ.

HỎI VỀ BẠN

Trung tâm Thông 
tin về Ngộ độc

13 11 26
24 giờ mỗi ngày
7 ngày mỗi tuần

Bạn có thể gọi đến nếu:
- dùng thuốc quá nhiều
- nuốt phải thứ gìsomething
- bị con gì chích hoặc cắn.

CÁC NƠI GIÚP ÍCH

Queensland Centre 
for Intellectual and 
Developmental 
Disability
(QCIDD)

www.som.uq.edu.au/research/
qcidd/ 
Xem phần Resources

Nhiều thông tin dễ hiểu dành 
cho phụ nữ thiểu năng trí tuệ, 
người chăm sóc và nhân viên 
y tế.

Ví dụ:
Chương trình làm giảm sự 
nhạy cảm
- Cách thức đi thử máu
- Chụp hình Đầu bằng quang 
tuyến (CT head scan)
- Chụp quang tuyến bụng
Tiểu đường - Thông tin rõ ràng
Tập hướng dẫn về kinh nguyệt

HỎI VỀ BẠN

KHOẺ VÀ VUI 

ĂN UỐNG  LÀNH 
MẠNH 

CÓ KINH
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Chương trình 
Nuôi Con (Raising 
Children Network)

www.raisingchildren.net.au Các đề tài dễ đọc, nghe tiếng 
nói và xem vi-đê-ô về việc 
nuôi dạy con.

MUỐN CÓ CON

Scope www.scopevic.org.au
Đến phần: 
Resources rồi xem  
Health and well being
(03) 9843 3000

Nhiều thông tin (dễ đọc) cho 
phụ nữ thiểu năng trí tuệ, 
người chăm sóc và nhân viên 
y tế.

Ví dụ:
Supporting People with 
Disabilities Coping with GRIEF 
AND LOSS: sách dễ hiểu

Healthy Mouths - sách tiếng 
Anh dễ hiểu 

KHOẺ VÀ VUI

CÁC NƠI GIÚP ÍCH

Dịch vụ Nha khoa 
Đặc biệt cho Người 
lớn có Thiểu năng 
Trí tuệ

Westmead Centre for Oral Health
(02) 9845 7424 hoặc
(02) 9845 7423

Chữa trị khẩn cấp
(02) 9845 7363

Sydney Dental Hospital Surry 
Hills 
(02 ) 9293 3200

KHOẺ VÀ VUI

CÁC NƠI GIÚP ÍCH

Dịch vụ Sức khoẻ 
Thiểu năng Trí tuệ 
cho thanh niên/
người lớn

Ban Phục hồi, Bệnh viện Concord 
1800 556 533

Các dịch vụ – Khoa Tuổi già 
và sự Thay đổi Hành vi trong 
Thiểu năng Phát triển (ABCD). 
Khám bệnh do bác sĩ phục 
hồi, bác sĩ tâm thần và nhân 
viên y tế.

Khu vực bao gồm – Dịch 
vụ Y tế Tây Nam Sydney. 
Nhận bệnh nhân từ các nơi 
của NSW để khám sơ khởi. 
Có một số trạm y tế cách 
xa Concord kể cả Southern 
Highlands.

CÁC NƠI GIÚP ÍCH
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Dịch vụ y tế thiểu 
năng trí tuệ cho 
thanh niên/người 
lớn

Disability Specialist Unit, 
Burwood

 (02) 9701 6300

Các dịch vụ – Chuyên viên 
phục hồi sẽ khám sức khoẻ.

Khu vực bao gồm – các vùng 
nội thành miền tây Sydney.

CÁC NƠI GIÚP ÍCH

Kogarah Developmental 
Assessment Service

(02) 9587 2444

Các dịch vụ – Các trạm y tế để 
khám sức khoẻ và các chuyên 
khoa như khoa thần kinh, 
tâm thần, phục hồi, dinh 
dưỡng và di truyền.

Khu vực bao gồm – Dịch 
vụ Sức khoẻ khu vực Đông 
Sydney/Illawarra. Có một số 
trạm y tế cách xa Kogarah, 
nhất là tại Illawarra.

NSW Developmental Disability 
Health Unit, Ryde

(02) 9808 9287

Các dịch vụ – Khám sức khoẻ, 
khám tâm lý, phục hồi, các 
trạm y tế về người  già và 
mất trí nhớ, và trạm y tế về 
Down syndrome, Cornelia de 
Lange syndrome và Fragile X 
syndrome.

Khu vực bao gồm – Nhận 
bệnh nhân từ bất cứ nơi đâu 
tại NSW. Có các trạm y tế cách 
xa Ryde.
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Dịch vụ sức khoẻ 
thiểu năng trí tuệ 
dành cho thanh 
niên/người lớn

Westmead Hospital

(02) 9845 9710 (thứ Tư-thứ Sáu) 

hoặc 0438 549 466  
(Thứ Hai-thứ Sáu)

Các dịch vụ – Các trạm y tế 
dành cho khám tổng quát, 
chứng câm và dinh dưỡng, 
động kinh, và bệnh nhân có 
hội chứng Rett & hội chứng 
Down.

Khu vực bao gồm – Dịch vụ 
y tế Sydney West. Ngoài ra, 
nhận giới thiệu từ bất cứ nơi 
đâu tại NSW. Có một số trạm 
y tế cách xa Westmead, kể cả 
Wollongong và Leura.

CÁC NƠI GIÚP ÍCH

Developmental Disability Clinic, 
Goulburn

(02) 4823 7800

Các dịch vụ - Khám sức khoẻ.

Khu vực bao gồm – Goulburn 
và phía nam NSW.

The Australian 
Hearing Service

www.hearing.com.au/home

(02) 9412 6800

TTY: (02) 9412 6802

Khám tai (thính giác) miễn 
phí cho những người có thẻ 
giảm giá cao niên (pensioner 
concession card).

CÁC NƠI GIÚP ÍCH

The bridging 
project

www.bridgingproject.org.au

Xem phần ‘Resources’ để tìm các tờ 
thông tin (fact sheets)

Các thông tin dễ hiểu về sức 
khoẻ tâm thần. Có Tiếng nói 
và Vi-đê-ô.

CÁC NƠI GIÚP ÍCH

The Royal Children’s 
Hospital Melbourne 
(RCH)

www.rch.org.au

Xem các thông tin của RCH

Các thông tin do nhân viên, 
chuyên viên y tế và phụ 
huynh viết, kể cả:

Bone Health in Young People 
with Disabilities
2009 
A/Prof M. Zacharin $6.00

Puberty in Young People with 
Disabilities 
2009
 A/Prof M. Zacharin $6.00

TUỔI MỚI LỚN
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Therapeutic 
Guidelines- 
Developmental 
Disability

www.tg.org.au Sách dành cho Chuyên viên 
Y tế về Thiểu năng Phát triển. 
(cần đặt mua dài hạn)

CÁC NƠI GIÚP ÍCH

Trang mạng 
Transition Care

www.health.nsw.gov.au
Xem:
Health Professionals rồi đến
Greater Metropolitan
Clinical Taskforce rồi đến
Clinical Network rồi đến
Transition Care

(02) 9887 5578

Thông tin về sự chuyển tiếp 
từ dịch vụ sức khoẻ trẻ em 
đến dịch vụ sức khỏe người 
lớn.

HỎI VỀ BẠN



Quyển này được soạn cùng chung với buổi hướng dẫn của Bác sĩ Gia đình. Nếu bạn muốn có 
bộ tài liệu “Working with Women with Intellectual Disability” gồm có một hộp tài liệu, một 
DVD, một bản Powerpoint và giấy tờ thêm để giúp cho cuộc thảo luận, hãy liên lạc:

GP Synergy 
Level 1/42-46 Chippen St 
Chippendale 2008 
ĐT (02) 9818 4433 
www.GPsynergy.com.au

Chúng tôi muốn cám ơn NSW Department of Health (Bộ Y tế NSW) đã tài trợ cho việc này.

Muốn có thêm các bản in qua máy vi tính, hãy vào các trang mạng sau đây:

Family Planning NSW www.fpnsw.org.au

GP Synergy www.GPsynergy.com.au

NSW Council for Intellectual Disability www.nswcid.org.au

Centre for Education and Research on Ageing www.cera.usyd.edu.au

Centre for Disability Studies www.cdds.med.usyd.edu.au

Australian Family and Disability Studies  www.afdsrc.org 
Research Collaboration

Ageing Disability and Home Care  www.dadhc.nsw.gov.au 
Department of Human Services NSW 

NSW Department of Health www.health.nsw.gov.au

Muốn có thêm tài liệu, hãy liên lạc: 
Better Health Centre,  
Publications Warehouse 
PO Box 672 
North Ryde BC, NSW 2113 
ĐT (02) 9887 5450 
Fax (02) 9887 5452



PHỤ NỮ KHOẺ MẠNH

Quyển này giúp các phụ nữ thiểu năng học hỏi thêm về sức 
khoẻ của mình. Có thể dùng quyển này trong việc học tập, và 
bạn có thể nhờ người thân hoặc người nào giúp đỡ để đọc 
quyển này.

Quyển này cũng giúp để dạy các nhóm. Có thể sao chép bất cứ 
trang nào để dạy về sức khoẻ.

Có 16 đề tài. Các đề tài này nói về các em gái, phụ nữ và những 
người lớn tuổi hơn.

SHPN (PHCP) 100045


