TRUNG TÂM NGHỈ NGƠI
NGÀY VÀ ĐÊM

GIỚI THIỆU VỀ INALA PLACE
Inala Place cam kết mang đến môi trường
thân thiện, vui vẻ và phù hợp cho tất cả quý vị.
Chúng tôi chăm sóc người cao niên và những
người khuyết tật, giúp họ duy trì các mối quan
hệ và tận hưởng cuộc sống hàng ngày.
Chúng tôi cung cấp các dịch vụ như các buổi
đi dã ngoại, các bữa ăn như ở nhà nấu và
những tiết mục giải trí sống động.
Chúng tôi còn cung cấp nơi ở qua đêm, giúp
những người chăm sóc có được sự nghỉ ngơi
cần thiết.
Chúng tôi có năm phòng ngủ dành cho cá nhân
hoặc cặp đôi trong môi trường như ở nhà.
Chúng tôi luôn sẵn sàng đón tiếp quý vị ở
Inala Place.

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI
CÁC HOẠT ĐỘNG
Chúng tôi cung cấp một loạt các hoạt động
nhóm sáng tạo và đổi mới nhằm tăng cường sự
gắn kết và sự động lập cho các quý vị.
Các hoạt động bao gồm:
•
•
•
•
•
•

Hoạt động thể chất
Chơi bóng gỗ
Đố vui
Chơi cờ
Đồng ca
Ca nhạc

•
•
•
•
•
•

Trò chơi tại bàn
Xem phim
Tai Chi
Đi chơi
Bingo
Chơi bài

CÁC BUỔI ĐI DÃ NGOẠI
Chúng tôi tổ chức đi chơi hàng tuần cho
các quý vị đến rất nhiều nơi ở Đông Nam
Queensland. Chúng tôi đi thăm các di sản và
những điểm tham quan khác. Các hoat động
giao lưu nhằm tăng cường sự gắn kết và
khuyến khích sự tham gia được thay đổi hàng
tháng để phù hợp với nhu cầu phong phú
của quý vị.

CÁC BỮA ĂN
Chúng tôi cung cấp các bữa ăn đầy đủ dinh
dưỡng và như ở nhà nấu bao gồm đồ ăn nhẹ
giữa buổi sáng và một bữa trưa hấp dẫn với
đồ ăn chính và tráng miệng. Thức ăn được
nấu ngay tại bếp và phục vụ trong phòng ăn
rộng và thoải mái. Chúng tôi thay đổi thực
đơn liên tục và phục vụ các yêu cầu về chế
độ ăn kiêng.

ĐƯA ĐÓN
Chúng tôi có xe đưa đón quý vị từ Inala và
các vùng lân cận. Xe đưa đón của chúng tôi
đón quý vị buổi sáng từ 8.30 đến 9.30 và đưa
quý vị về vào buổi chiều từ 2.00 đến 3.00.
Quý vị cần đặt hẹn đưa đón trước và đáp ứng
một số điều kiện đi kèm.

ĐĂNG KÝ VÀ ĐẶT LỊCH HẸN
Để hỏi thông tin và đặt lịch hẹn, quý
vị vui lòng gọi đến số 1800 773 722
hoặc gửi thư điện tử đến địa chỉ:
infoIP@prescare.org.au
Quý vị cần đặt trước các dịch vụ

MỨC PHÍ VÀ CHI TRẢ
Những quý vị đủ điều kiện sẽ được chi trả
các dịch vụ tại Inala Place từ Chương Trình
hỗ trợ tại nhà của Chính phủ liên bang
(Commonwealth Home Support Program
(CHSP)). Những quý vị có Gói chăm sóc tại
nhà (Home Care Package) cũng được sử
dụng kinh phí để đến trung tâm.
Những quý vị không được nhận hỗ trợ
từ chính phủ sẽ tự chi trả chi phí khi đến
trung tâm.

ĐỊA CHỈ
16 Lorikeet Street
Inala QLD 4077

THỜI GIAN LÀM VIỆC
DỊCH VỤ BAN NGÀY
Từ thứ hai đến thứ sáu
8.30 sáng đến 4.00 chiều và ở lại qua đêm.

DỊCH VỤ BAN ĐÊM
Thứ hai đến chủ nhật
Thời gian có thể sắp xếp tùy theo nhu cầu.
Thời gian đến thông thường khoảng 2.00
giờ chiều và thời gian đi là 10.00 sáng. Nếu
quý vị có yêu cầu ngoài thời gian trên, hãy
cho chúng tôi biết.

CŨNG GIỐNG NHƯ QUÝ VỊ,
CHÚNG TÔI KHÔNG GIÀ,
CHÚNG TÔI CÓ NHIỀU TRẢI NGHIỆM
Tại PresCare, tuổi chỉ là con số và cũng như
quý vị, chúng tôi cũng đã tồn tại đủ lâu để biết
điều gì là quan trọng. Quý vị có thể hỏi đã bao
lâu rồi? Vâng, từ năm 1929, năm mà chiếc đài
gắn trên xe hơi đầu tiên được làm ra và có thể
đang phát tác phẩm của Louis Armstrong!
Chúng tôi nhận ra mỗi chúng ta là một cá
nhân riêng biệt với những nhu cầu khác
nhau và đang ở một giai đoạn khác nhau
trong cuộc sống. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ
quý vị sống theo cách các quý vị muốn bằng
cách thay đổi dịch vụ cho phù hợp với nhu
cầu của quý vị và khi các quý vị yêu cầu.
Chúng tôi cung cấp nhiều loại dịch vụ như
chăm sóc tại nhà, cư trú, dịch vụ hỗ trợ giao
tiếp xã hội, chăm sóc nghỉ ngơi, chăm sóc về
tôn giáo và tinh thần và phục hồi chức năng.
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PresCare là một đại diện của Presbyterian
Church of Queensland và tất cả các dịch
vụ của chúng tôi được công nhận bởi các
có quan có thẩm quyền toàn quốc.
Chúng tôi mong muốn được nói chuyện
với quý vị về các dịch vụ của chúng tôi. Quý
vị vui lòng tham khảo thông tin trên trang
www.prescare.org.au hoặc
gọi đến số 1800 773 722.

