
Thư mời gia nhập Mạng 
Lưới  Cộng Tác Cộng Đồng 

trong vùng của bạn 
(An Invitation to join your 

local Community  
Participation Network)  

Mọi người cộng tác sẽ được huấn luyện và 
định hướng và có một Điều Hợp Viên Cộng 
Tác Cộng Đồng hướng dẫn và hỗ trợ các thành 
viên nắm được vai trò của mình  
 Tai sao bạn nên làm một thành viên Cộng tác Cộng đồng? 
(Why should you become a Commu-
nity Participant?) 
 
Các lợi ích quan trọng gồm: 
• nói lên tiếng nói của cộng đồng tại bệnh 

viện địa phương 
• trở thành một bộ phận quan trọng trong 

công tác soạn thảo và thực hiện kế hoạch 
của bệnh viện  

• xây dựng hợp tác giữa người trong cộng 
đồng và bệnh viện 

• kết họp vào mạng lưới làm việc chung với 
người đồng sở nguyện 

• học nhiều kỹ năng mới nhờ các huấn 
luyện có phẩm chất cao và rất nhiều hỗ 
trợ 

• tác động tích cực trên các quyết định của 
bệnh viện 

Hỗ trợ cho Người Cộng tác Cộng 
đồng (Support for Community  Participa-
tion Members) 

Fairfield Hospital 

Mrs Robyn El-Khair 
Community Participation Manager 
(Trưởng Ban Cộng Tác Cộng Đồng) 
 

Điện thoại: 
[02] 9616 8830 
 
Email:  
Robyn.el-khair@sswahs.nsw.gov.au 
 
Địa chỉ 
Fairfield Hospital 
Cnr Prairievale Rd and Polding St 
Prairiewood NSW 2176 
 

LIÊN LẠC (CONTACT) 

“Cùng hợp tác chung để  đạt được  
sự săn sóc y tế tốt hơn” 

(“Together we achieve better health-
care”) 

VIETNAMESEVIETNAMESEVIETNAMESEVIETNAMESE    



Bạn có thể làm nên thay đổi bằng cách gia 
nhập vào Mạng Lưới Cộng Tác Cộng Đồng 
địa phương của bạn tại Bệnh viện Fairfield 
để có cơ hội: 
 

• nêu lên các nhu cầu y tế và các vấn đề 
của địa phương với nhân viên và ban 
điều hành của Bệnh viện 

 
• góp phần vào việc lập kế hoạch, phát 

triển, thực hiện và đánh giá các dịch vụ 
y tế 

 
• cổ động và cải thiện y tế của cộng đồng 

địa phương 
 
• làm việc với nhân viên bệnh viện bênh 

vực cho cộng đồng để các dịch vụ y tế 
đáp ứng tốt hơn với các nhu cầu của 
cộng đồng 

 
 

 

Quan tâm đến y tế và tương lai của cộng đồng của bạn? 
(Concerned about the health and future of 
your community?) Vai trò của các thành viên Cộng tác Cộng 

đồng là: 
 
• gạch nối giữa cộng đồng địa phương và 

bệnh viện 
• góp phần vào các dự án và các sáng 

kiến mới của bệnh viện  
• làm thành viên của một ủy bạn mà họ 

chú ý trong bệnh viện 
• cổ động làm các hoạt động trong địa 

phương về các vấn đề mà địa phương 
cho là quan trọng 

• nói chuyện với người trong các nhóm 
của họ và tìm biết các vấn đề địa 
phương ảnh hưởng đến sức khoẻ của  
họ  

•  làm việc cộng tác với nhân viên bệnh 
viện để cải thiện phẩm chất và thực 
hành các dịch vụ y tế 

Cộng tác Cộng đồng Làm việc ra sao? (How does Community Partici-
pation Work?)         

Mọi người đều có thể được đề cử. Chúng tôi 
đang tìm kiếm những người: 

 
• quan tâm đến các vấn đề y tế 
 
• hiểu biết cộng đồng địa phương 
 
• đã từng là bệnh nhân và từng được săn 

sóc y tế trước đây 
 
• muốn hỗ trợ cho bệnh viện địa phương 
 
• có kỹ năng truyền thông tốt 
 
• có thời giờ để tham gia các buổi họp 

của mạng lưới (mỗi tháng) 
 
• là thổ dân hoặc người Hải đảo Torres 

Strait hoặc người sắc tộc hoặc người bị 
khuyết tật  

 
• Là thường trú nhân trong Vùng Chính 

Quyền Địa Phương Fairfield 

Ai nên làm thành viên trong Mạng lưới Cộng tác Cộng đồng? (Who should be on a Community 
Participation Network?) 


