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Chương 
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& Sức Khoẻ 
Tình Dục 

Languages we speak Phone Email 

Acholi, Juba Arabic, 
Swahili, English 0479 036 383 christineo@eccq.

com.au 

Burmese, English 0481 827 751 evelynp@eccq.com.
au 

Chinese, English 0479 130 997
3844 6877

chinese@eccq.
com.au 

Dinka, Arabic, Juba 
Arabic, English 0479 062 234 daniela@eccq.

com.au 

French, Kirundi, 
Kinyarwanda, English 0481 838 692 angelinem@eccq.

com.au 

Swahili, Kirundi, 
Kinyarwanda, English 0479 153 742 lazarok@eccq.

com.au 

Vietnamese, English 0481 858 151
3844 3122

vietnamese@eccq.
com.au
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Phản Hồi 
Chúng tôi đánh giá cao sự phản hồi của quý vị về các 
dịch vụ của chúng tôi. Quý vị có thể nói với nhân viên 
cung cấp dịch vụ hoặc có thể liên hệ người quản lý 
chương trình (sử dụng thông tin liên lạc bên dưới)

Liên lạc với Chúng Tôi  
Quý vị có thể nói chuyện với nhân viên về sức khỏe 
nói tiếng Việt  của chúng tôi:
Website: www.eccq.com.au/health
Điện thoại: 07 3844 3122
Điện thoại di động: 0481 858 151
Fax: 07 3846 4453
Email: vietnamese@eccq.com.au
Facebook: Người Việt và Gan Abc
Hoặc quý vị có thể nói chuyện với các nhân viên 
song ngữ khác theo danh sách dưới đây.

Viêm Gan Mãn Tính 
Viêm gan mãn tính là một vấn đề sức khoẻ trong 
các cộng đồng đa văn hoá và ngôn ngữ ở Úc. 
Người đang sống với viêm gan B hay C mãn 
tính có thể phát triển xơ gan hoặc ung thư gan 
dù cho không có bất kỳ triệu chứng nào ở bên 
ngoài. Kiểm tra thường xuyên với bác sĩ là nhân 
tố chính để giảm nguy cơ xơ gan và ung thư gan. 
Fibroscan là một trong số các kiểm tra đó. 

FibroScan
Fibroscan là một xét nghiệm nhanh, 
không đau để kiểm xơ gan (tổn 
thương gan). Nó an toàn cho hầu 

hết mọi người. Nó có thể thay thế cho sinh thiết 
gan (một xét nghiệm gây đau và lâu nên hiện nay 
ít được sử dụng nữa)

Làm sao để làm được làm xét 
nghiệm miễn phí này với ECCQ 
• Tất cả mọi người có nguồn gốc đa văn hoá và 

ngôn ngữ và đang sống với viêm gan siêu vi B 
hoặc C đều có thể được cung cấp miễn phí xét 
nghiệm này.

• Một thư giới thiệu hoặc một đơn giới thiệu của 
bác sĩ quý vị cần được gởi đến cho chúng tôi 
(tải về tại www.eccq.com.au/health)

• Nếu quý vị cần thêm thông tin về Fibroscan 
miễn phí, quý vị có thể gởi thư điện tử đến 
địa chỉ referrals@eccq.com.au hoặc điện thoại 
3255 1540 nối máy đến số 214

Tất cả các dịch vụ của chúng tôi đều miễn 
phí. Chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ 
theo thời gian và địa điểm phù hợp với quý 
vị. Chúng tôi cũng có thể làm việc ngoài 
giờ và cuối tuần.

Fibroscan miễn phí 
ECCQ cung cấp miễn phí xét nghiệm 
Fibroscan cho người nhập cư và người tầm 
trú (hỗ trợ miễn phí này không thay đổi 
bởi tình trạng thị thực của quý vị), những 
người mà đang phải sống với viêm gan 
siêu vi B hoặc C 

Hoặc quý vị có thể tìm danh sách ngôn ngữ cập 
nhật trên trang mạng (website) của chúng tôi 
tại: www.eccq.com.au/health

Vietnamese /Tiếng Việt



Về Chúng Tôi 
Chương trình Viêm gan, HIV/AIDS & Sức 
khoẻ tình dục có phạm vi toàn bang của 
chúng tôi được tài trợ bởi Bộ y tế Queensland. 
Chương trình cung cấp miễn phí và phù hợp 
về mặt văn hoá, ngôn ngữ cho mọi người có 
nguồn gốc đa dạng về văn hoá và ngôn ngữ 
đang sinh sống ở Queensland. Các dịch vụ của 
chúng tôi bao gồm giáo dục về sức khoẻ, thông 
tin, tài liệu và hỗ trợ.

Chúng Tôi Làm Gì 
Cung Cấp Kiến Thức Cho Mọi 
Người 
Chúng tôi cung cấp các buổi cung cấp kiến thức 
(phù hợp về mặt văn hoá cho từng cộng đồng 
khác nhau) về viêm gan, HIV và các nhiễm trùng 
qua đường tình dục cho các cá nhân, gia đình 
hoặc nhóm người. Dịch vụ này được cung cấp 
cho cả nhóm với số người nhiều hoặc ít và có 
thể cung cấp bằng ngôn ngữ của cộng đồng đó. 

Hỗ Trợ Cá Nhân Cho Mọi Người 
Chúng tôi cung cấp các hỗ trợ cá nhân đến các 
cộng đồng đa văn hoá và ngôn ngữ, người đang 
sống với viêm gan siêu vi và cho cả gia đình của 
họ. Các hỗ trợ được cung cấp thông qua gặp 
mặt trực tiếp, điện thoại, thư điện tử (email) 
hoặc mạng xã hội. Để có thêm thông tin về các 
hỗ trợ của chúng tôi, vui lòng liên hệ nhân viên 
song ngữ về sức khoẻ của chúng tôi hoặc liên hệ 
ngừơi quản lý chương trình. Chúng tôi luôn bảo 
mật tuyệt đối thông tin cá nhân của quý vị. 

Cung Cấp Các Buổi Huấn 
Luyện Cho Các Tổ Chức Cung 
Cấp Dịch Vụ Khác 
• Huấn luyện và cung cấp thông tin về mặt 

văn hoá cho các chuyên viên trong lĩnh 
vực Viêm gan, HIV và các Nhiễm trùng qua 
đường tình dục

• Huấn luyện về Viêm gan, HIV và các Nhiễm 
trùng qua đường tình dục cho các tổ chức 
đa văn hoá

Cung Cấp Các Tài Liệu, Vật 
Dụng Cho Mọi Người 
Chúng tôi cung cấp các tài liệu miễn phí về 
viêm gan, HIV và các nhiễm trùng qua đường 
tình dục bằng các ngôn ngữ khác nhau. 
Chúng tôi cũng cung cấp miễn phí các vật 
dụng ngừa bệnh như bao cao su.
Quý vị có thể yêu cầu tài liệu và các vật dụng 
thông qua điện thoại, thư điện tử, fax hoặc 
tại trang mạng (website) của chúng tôi: www.
eccq.com.au/health

Cung Cấp Thông Tin Cho Mọi 
Người 
Chúng tôi cung cấp thông tin bằng các ngôn 
ngữ khác nhau về Viêm gan, HIV và các Nhiễm 
trùng qua đường tình dục. Thông tin có thể 
được cung cấp thông qua điện thoại, mạng xã 
hội, thư điện tử và gặp mặt trực tiếp.


