
Hỗ trợ và giáo 
dục về sự cố 
đường bộ 
Cộng đồng Amber là tổ chức phi lợi nhuận 
hoạt động nhằm giảm sự cố và tác động của 
chấn thương do tai nạn xe cộ.

1300 367 797
www.ambercommunity.org.au



Tư vấn và hỗ trợ
Cộng đồng Amber cung cấp miễn phí các chương trình tư vấn, thông 
tin và hỗ trợ đồng đẳng cho hơn 3.000 người dân Victoria bị tác động 
bởi chấn thương do tai nạn xe cộ mỗi năm.

Cung cấp dịch vụ tư vấn cho bất kỳ ai bị tác động do chấn thương khi di 
chuyển bất kể va chạm xảy ra khi nào. Thân chủ bao gồm gia đình tang 
quyến, bạn bè và đồng nghiệp; người bị thương và người chăm sóc họ; 
lái xe và hành khách; nhân chứng và nhân viên dịch vụ khẩn cấp. 

Bạn không cần sự giới thiệu để truy cập các dịch vụ của chúng tôi. Để 
đặt lịch hẹn với một trong các chuyên viên tư vấn của chúng tôi, hãy gọi 
số 1300 367 797.

 

Giáo dục
Amber Community cam kết giáo dục và nâng cao nhận thức của cộng 
đồng về an toàn giao thông đường bộ và tác động của chấn thương do 
tai nạn xe cộ đến cuộc sống. Một phần quan trọng của công việc giáo 
dục này là chia sẻ ‘kinh nghiệm sống’ từ các sự cố trên đường và tìm ra 
‘lý do’ cho sự cần thiết phải thay đổi. Chúng tôi làm việc với các nhóm 
cộng đồng, trường học, nơi làm việc và những người lái xe mạo hiểm 
trên đường và thiết kế các chương trình để đáp ứng nhu cầu của các 
nhóm đa dạng này. Chúng tôi tin rằng không ai phải bị chấn thương 
do tai nạn xe cộ. Các chương trình an toàn giao thông đường bộ độc 
nhất của chúng tôi tiếp cận hàng nghìn người mỗi năm để đưa an toàn 
đường bộ là cốt lõi của mọi doanh nghiệp và cộng đồng - và thay đổi 
các tiêu chuẩn của cộng đồng để xây dựng một hệ thống an toàn.

Các chương trình đã thực hiện cũng có tác dụng với các chiến lược về đau 
buồn, mất mát, chấn thương và an sinh cho nhân viên tiếp xúc với chấn 
thương do tai nạn xe cộ, chẳng hạn như các dịch vụ khẩn cấp và cộng 
đồng bị ảnh hưởng bởi các sự cố đường bộ, bao gồm trả lời phỏng vấn.

Các điều phối viên khu vực hợp tác với cộng đồng địa phương để cung 
cấp các chương trình và hoạt động linh hoạt nhằm giải quyết các vấn 
đề về đường địa phương và tất cả các chương trình tại địa phương đều 
do người dân địa phương thực hiện.



Những người hỗ trợ
Chúng tôi rất biết ơn sự hỗ trợ mà chúng tôi nhận được từ các đối tác 
an toàn đường bộ quan trọng bao gồm Ủy ban Đặc trách Tai nạn Giao 
thông, Cảnh sát Victoria, Bộ Giao thông Vận tải , Bộ Tư pháp và Chính 
phủ Victoria.

Chúng tôi cũng dựa vào sự hỗ trợ của cộng đồng để tiếp tục các dịch 
vụ quan trọng của mình và chúng tôi biết ơn sâu sắc các nhà tài trợ, 
những người ủng hộ và tình nguyện viên đã hỗ trợ cho tổ chức của 
chúng tôi.

Chiến dịch Tỏa sáng An toàn Đường 
bộ (Shine a Light on Road Safety) 
Tỏa sáng An toàn Đường bộ là chiến dịch nâng cao nhận thức cộng 
đồng về an toàn giao thông đường bộ. Đây là đợt gây quỹ lớn hàng 
năm của chúng tôi, với mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ cộng 
đồng, các nhà tài trợ và đối tác của chúng tôi để có thêm quỹ nhằm 
tăng cường công việc của chúng tôi với những người bị tác động bởi 
chấn thương do tai nạn xe cộ.

Vào Chủ nhật đầu tiên của tháng 5, chúng tôi cùng tham gia cuộc đi 
bộ cộng đồng tại Hồ Albert Park, Melbourne, để thể hiện sự cam kết 
chung của chúng tôi đối với an toàn giao thông đường bộ. Cuộc đi 
bộ là dịp rất đặc biệt để cùng nhau hỗ trợ, ủng hộ những con đường 
an toàn hơn và gây quỹ để hỗ trợ công việc của chúng tôi. Chúng tôi 
mong muốn biến nó thành một trải nghiệm có ý nghĩa và tích cực.

Lễ Tưởng Niệm (Time for 
Remembering)
Lễ Tưởng Niệm đã được tổ chức tại Tòa nhà Quốc hội vào Chủ Nhật 
thứ ba của tháng 11, Ngày Thế giới Tưởng niệm các Nạn nhân bị Chấn 
thương do Tai nạn Xe cộ (World Day of Remembrance for Road Trauma 
Victims) kể từ năm 2001. Lễ này giúp những người tham dự tưởng niệm 
cuộc sống của những người thân yêu đã qua đời trên các con đường 
của chúng ta, ca ngợi cuộc sống của họ và cảm tạ cho những người 
sống sót. Đây cũng là dịp để tri ân những cơ quan và cá nhân đã làm 
việc không mệt mỏi để giảm thiểu chấn thương do tai nạn xe cộ.



Cộng đồng của chúng tôi
Dưới đây là một số cách để giúp đỡ và kết nối với những người bị 
ảnh hưởng bởi chấn thương do tai nạn xe cộ: 

•  Hãy cho gia đình và bạn bè của bạn biết về các dịch vụ tư 
vấn miễn phí tại Amber Community.

•  Hãy chọn Thích chúng tôi (Like us) trên Facebook, theo 
dõi chúng tôi trên Instagram, LinkedIn và Twitter hoặc 
tham gia vào danh sách nhận thư của chúng tôi.

•  Hãy tham gia cùng chúng tôi tại buổi đi bộ cộng đồng 
hàng năm mang tên Tỏa sáng An toàn Đường bộ (Shine 
a Light on Road Safety) hoặc Lễ Tưởng niệm (Time for 
Remembering).

•  Hãy tham gia định hình tương lai của chúng ta bằng cách 
trở thành thành viên của Cộng đồng Amber.

•  Hãy chia sẻ kinh nghiệm sống của bạn, làm tình nguyện 
viên với chúng tôi và tạo ảnh hưởng cho sự thay đổi.

Hỗ trợ công việc của chúng tôi
Chấn thương do va chạm nghiêm trọng hoặc gây tử vong có thể 
xảy ra với bất kỳ ai bất cứ lúc nào. Mỗi đô la quyên góp giúp chúng 
tôi cung cấp các dịch vụ quan trọng cho tất cả người dân Victoria bị 
ảnh hưởng. Vui lòng xem xét việc đóng góp ngay hôm nay.

Chúng tôi tái đầu tư tất cả các khoản tiền vào các chương trình 
của mình và làm việc chăm chỉ để đảm bảo rằng các nguồn lực 
giao phó cho chúng tôi đều được sử dụng hiệu quả và hữu hiệu 
nhất có thể. 

Vui lòng gọi số 1300 367 797 hoặc truy cập  
www.ambercommunity.org.au để biết thêm thông  
tin hoặc hỗ trợ.
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