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Một nhân viên Y tế cộng đồng đã được 
đào tạo , nói tiếng Việt sẽ đến với cộng 
đồng Việt nam. Quí vị có thể lựa chọn 
bài học nào quí vị thích. Hiện tại chúng 
tôi có buổi học cho một người hay với 
một nhóm cho các cộng đồng:

Chúng tôi sử dụng nhiều cách khi giảng 
bài như dùng PowerPoint slides, thực 
hành, thảo luận nhóm, xem DVD, hướng 
dẫn nấu ăn, các trò chơi và câu đố về nội 
dung bài học để quí vị thấy các bài học 
thật sinh động và thú vị 

“Trước khi tham dự buổi học, tôi không 
hiểu sự quan trọng của dinh dưỡng lành 
mạnh, giờ tôi đã hiểu và sẽ thực hành một 
cách ăn uống lành mạnh.”  -

Cách tiến hành của 
chương trình? 

ARABICBOSNIAN
INDIANSAMOAN
SUDANESE
VIETNAMESE
SPANISH

Các bài học 
miễn phí 
cho cộng 
đồng của 
quí vị 

Năng vận động thân thể 
Ăn uống lành mạnh 

Sống khỏe mạnh 

Hãy ghi danh tham dự các bài 
học miễn phí 

Làm sao để 
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“Cộng đồng các sắc tộc sống khỏe mạnh” là 
chương trình giúp đỡ quí vị, gia đình của quí vị 
và cộng đồng của quí vị:
- Lựa chọn lối sống lành mạnh 
- Kiểm soát bệnh tiểu đường, tim mạch, bệnh
   suyễn, bệnh phổi & các bệnh mãn tính.
- Và cải thiện tình trạng sức khỏe của quí vị! 

Hãy sống năng động 
Hiểu được tại sao việc tập thể dục đều đặn có thể giúp 
quí vị giảm thiểu nguy cơ bị nhồi máu cơ tim, tai biến 
mạch  máu não & tiểu đường loại 2. Biết cách để bản 
thân quí vị và gia đình quí vị trở nên năng hoạt động hơn 
và thấy thể dục thành sự hứng thú. 

Các bài học bao gồm: 
- Lợi ích về sức khỏe của việc tập thể dục 

- Tập thể dục & các bệnh mãn tính 

- Tập thể dục & lối sống của người dân Úc 

- Các loại hình tập thể dục để cơ thể khỏe mạnh & cân đối   

- Các lời khuyên để đảm bảo an toàn khi tập thể dục    

- Các hướng dẫn về hoạt động thể thao của Úc 

- Hãy bắt đầu tập thể dục & trở nên năng động cùng với
    một nhóm 

Ăn uống lành mạnh 
Hiểu được tại sao việc lựa chọn thực phẩm  lành 
mạnh rất quan trọng để phát triển cơ thể, có cân 
nặng theo qui chuẩn và trường thọ. Quí vị cùng 
gia đình của mình sẽ bàn thảo để tìm ra những 
thực phẩm lành mạnh & hợp khẩu vị. 

Các bài học bao gồm: 
- Dinh dưỡng cơ bản  
- Khẩu phần và các lời khuyên 
- Mua thực phẩm lành mạnh và cách đọc nhãn
   thực phẩm 
- Nấu ăn lành mạnh và cách chuyển đổi để món
   ăn yêu thích trở nên lành mạnh cho sức khỏe 
- Dinh dưỡng cho các lứa tuổi 
- Cách chuẩn bị hộp ăn trưa lành mạnh 
- Chọn món khi đi ăn tiệm hay mua đồ ăn đã chế
   biến ngoài tiệm  
- An toàn thực phẩm 

Sống khỏe 
Bệnh mãn tính là bệnh phát triển chậm, kéo dài và rất 
khó chữa dứt hẳn. Biết cách phòng bệnh cũng như 
cách kiểm soát bệnh qua việc thay đổi lối sống của quí 
vị bao gồm: 

- Ăn uống lành mạnh 
- Năng vận động thân thể 
- Bỏ thuốc lá 
- Uống rượu trong giới hạn 

Để hiểu biết về bệnh mãn tính quí vị có thể tham dự 
các bài giảng về: 

- Bệnh tim mạch (bệnh tim, tai biến mạch máu não, 
tăng huyết áp) 
- Bệnh đường hô hấp (suyễn, bệnh phổi) 
- Tiểu đường 
- Bệnh thận
 
Nếu quí vị gặp trở ngại khi dùng các dịch vụ của hệ 
thống Y tế tại Úc, quí vị có thể tham dự bài giảng về  

- Hệ thống Y tế tại Úc: Các quyền lợi & 
    nghĩa vụ của quí vị 

Cộng đồng các sắc 
tộc sống khỏe mạnh  


