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Road Trauma Support Services Victoria (Dịch vụ Hỗ trợ 
Sang chấn Giao thông Victoria) là tổ chức vô vị lợi, cố 
gắng tìm cách giảm tỷ lệ sang chấn giao thông và tác 

động của nó.

Vietnamese



TƯ VẤN
Mỗi năm, Road Trauma Support Services Victoria (Dịch vụ Hỗ trợ Sang 
chấn Giao thông Victoria) cung cấp chương trình tư vấn, thông tin và hỗ 
trợ đồng bạn miễn phí cho hơn 3.000 người dân Victoria bị ảnh hưởng 
bởi sang chấn giao thông.

Bất cứ ai bị ảnh hưởng bởi sang chấn giao thông đều có thể sử dụng 
chương trình tư vấn bất kể tai nạn xảy ra lúc nào. Khách hàng bao gồm 
gia đình bị mất người thân, bạn bè và đồng nghiệp; người bị thương và 
người chăm sóc họ; người lái xe và hành khách; nhân chứng và nhân 
viên dịch vụ cấp cứu. 

Quý vị không cần giấy giới thiệu mới được sử dụng dịch vụ của chúng 
tôi. Muốn lấy hẹn với nhân viên tư vấn của chúng tôi, quý vị gọi số  
1300 367 797.

GIÁO DỤC
RTSSV quyết tâm giáo dục cộng đồng và nâng cao nhận thức của công 
chúng về sang chấn giao thông và điều này ảnh hưởng như thế nào 
đến đời sống người dân. Phần quan trọng của công việc giáo dục này 
là do các thiện nguyện viên của chúng tôi đảm nhận, họ chia sẻ kinh 
nghiệm của họ về sang chấn giao thông. 

Mỗi năm, hàng ngàn người sử dụng các chương trình của chúng tôi và 
chúng tôi cộng tác với Tòa Sơ thẩm Tiểu bang Victoria, Cảnh sát Victoria, 
Cải huấn Cộng đồng, Chính quyền Địa phương và các nhóm cộng 
đồng để thực hiện các chương trình này. 

Chúng tôi cung cấp các chương trình giáo dục về an toàn giao thông và 
tác động của sang chấn giao thông, đặc biệt soạn thảo cho đối tượng cụ 
thể bao gồm người tái phạm, thanh thiếu niên, các công ty, cộng đồng 
và các nhóm thể thao.

Các chương trình của chúng tôi căn cứ vào nhu cầu của cộng đồng địa 
phương và điều phối viên khu vực của chúng tôi cung cấp các chương 
trình giáo dục linh hoạt để giải quyết các vấn đề liên quan đến đường lộ 
địa phương.

Chúng tôi cũng hợp tác với các dịch vụ cấp cứu để cung cấp khóa huấn 
luyện an sinh và cơ hội để nghe phổ biến thông tin.
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MỞ ĐÈN RỌI SÁNG VẤN ĐỀ AN TOÀN GIAO THÔNG (SHINE A 
LIGHT ON ROAD SAFETY) 
Shine a Light on Road Safety là cuộc vận động nâng cao nhận thức 
cộng đồng về an toàn giao thông.

Vào thứ Sáu đầu tiên của tháng 5, người lái xe tại Victoria sẽ bật đèn 
trước của xe họ như là cử chỉ đơn giản, miễn phí và dễ nhìn thấy để 
biểu hiện cam kết lái xe an toàn của họ và tưởng nhớ những người bị 
ảnh hưởng bởi sang chấn giao thông. 

Vào Chủ Nhật đầu tiên của tháng 5, chúng tôi sẽ cùng nhau đi bộ mang 
tính công chúng tại Abert Park Lake, Melbourne để thể hiện cam kết 
chung của chúng tôi về an toàn giao thông. 

THỜI ĐIỂM TƯỞNG NHỚ (TIME TO REMEMBER)
Tổ chức chúng tôi tổ chức một buổi lễ mỗi năm để tưởng nhớ những 
người quá cố, thừa nhận những người bị thương và nhận ra tác động 
của sang chấn giao thông đối với cộng đồng rộng lớn hơn của chúng 
ta. Chúng tôi hoan nghênh quý vị đến tham dự.

Địa điểm: Queen’s Hall, Parliament House, Melbourne Lúc nào: Chủ 
Nhật thứ ba trong tháng 11.

ỦNG HỘ VIÊN
Chúng tôi rất biết ơn sự hỗ trợ mà chúng tôi nhận được từ các đối tác 
an toàn giao thông quan trọng bao gồm Ủy hội Đặc trách Tai nạn Giao 
thông, Cảnh sát Victoria, VicRoads, Bộ Tư pháp và Chính phủ Tiểu bang 
Victoria. 

Chúng tôi cũng trông cậy vào sự hỗ trợ của cộng đồng để tiếp tục 
cung cấp các dịch vụ quan trọng của chúng tôi và chúng tôi vô cùng 
cảm kích nhiều nhà tài trợ, ủng hộ viên và thiện nguyện viên, hỗ trợ tổ 
chức chúng tôi. 
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CỘNG ĐỒNG CHÚNG TA
Dưới đây là một số cách để giúp đỡ và kết nối với những người bị ảnh 
hưởng bởi sang chấn giao thông: 

• Hãy nói cho gia đình và bạn bè quý vị biết về các dịch vụ tư vấn 
miễn phí do Road Trauma Support Services Victoria cung cấp.

• Hãy thích (like) chúng tôi trên Facebook, hãy theo chúng tôi trên 
Instagram và Twitter hoặc ghi tên vào danh sách gửi thư của chúng 
tôi.

• Hãy đến tham gia chuyến cộng đồng đi bộ Shine a Light on Road 
Safety hoặc buổi lễ Time for Remembering hàng năm của chúng 
tôi.

• Hãy tham gia để định hướng cho tương lai của chúng ta bằng cách 
trở thành thành viên của Road Trauma Support Services Victoria.

• Làm công tác thiện nguyện với chúng tôi.

ỦNG HỘ CÔNG VIỆC CỦA CHÚNG TÔI
Bị thương tật hoặc tử vong vì tai nạn đụng xe trầm trọng có thể xảy ra 
với bất cứ ai, bất kỳ lúc nào. Mỗi đô-la quyên tặng sẽ giúp chúng tôi 
cung cấp các dịch vụ quan trọng cho toàn thể dân chúng Victoria bị 
ảnh hưởng. Xin quý vị cân nhắc việc quyên góp hôm nay. 

Chúng tôi tái đầu tư tất cả số tiền thu được vào các chương trình của 
chúng tôi và cố gắng hết sức để bảo đảm rằng các nguồn lực giao cho 
chúng tôi sẽ được sử dụng hiệu quả và đúng đắn tối đa. 

Xin gọi số 1300 367 797 hoặc vào trang mạng www.rtssv.org.
au để biết thêm thông tin hoặc được trợ giúp.
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