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“ Công trình xây dựng Viện Dưỡng Lão Việt
Nam - Brimbank là do công sức đóng góp của
các hội viên, nhân viên, thiện nguyện viên, thành
viên trong các ban chấp hành tiền nhiệm cũng
như đương nhiệm, đồng thời cùng với sự hỗ trợ
của các cấp chính quyền liên bang và tiểu bang,
nhằm cung ứng một cơ sở chăm sóc tiện nghi và
hoàn hảo nhất cho cộng đồng người cao niên
Việt Nam tại tiểu bang Victoria.”
- Hội trưởng Trần Văn Quản - OAM

Viễn kiến và Nhiệm vụ của IERA-VIC:
Viện Dưỡng Lão Việt Nam là sự lựa chọn đầu tiên
của cộng đồng người Việt về dịch vụ chăm sóc
người cao niên tại tiểu bang Victoria.
 Đề cao phong cách sống theo truyền thống văn
hóa Việt.
 Cung cấp dịch vụ chăm sóc toàn diện cho giới cao
niên.
 Mang lại sự chăm sóc với chất lượng cao nhất phù
hợp với nhu cầu của từng cá nhân.
 Quản trị tài chính chặt chẽ để đầu tư vào các dịch
vụ chăm sóc người cao niên trong tương lai.
 Nơi bảo đảm cho nhân viên niềm tự hào và lòng
nhiệt huyết.
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Khởi sự công trình xây dựng trị giá
13 triệu 500 ngàn Úc-kim.
Địa đểm: góc đường Cairnlea Drive và Nobel
Banks Drive, vùng Cairnlea, Victoria 3023

Thành quả
Khái quát về IERA-VIC
Hội Cao Niên Tỵ Nạn Đông Dương - Victoria (IERA-VIC) là
một tổ chức không vụ lợi, không thuộc bất cứ đảng phái
chính trị nào, được sáng lập vào tháng 3/1981 và được công
nhận là Hội đoàn có tính pháp lý chính thức và hoạt động
công khai (Incorporated) từ tháng 6/1987.
Mục đích khởi đầu của Hội chỉ nhằm giúp đỡ người cao
niên Việt Nam sớm hội nhập vào xã hội đa văn hóa Úc-đạilợi, đồng thời bảo tồn di sản văn hóa gốc của mình.
Chỉ một thời gian không lâu sau, IERA là hội đoàn đầu tiên
nhận tài trợ từ chính phủ tiểu bang và chính quyền liên bang
cung cấp nhiều dịch vụ chăm sóc người cao niên Vệt Nam.
Hiện nay, Hội đang cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức
khỏe người cao niên cùng với các hỗ trợ thiết thực và các
sinh hoạt tập thể hữu ích cho cộng đồng cao niên Việt nam.
Ngoài ra hiện có 6 chi hội hoạt động trong các khu vực phía
Bắc và Tây Melbourne tạo điều kiện cho các hội viên thường
xuyên sinh hoạt hàng tuần nhằm duy trì sức khỏe thể chất
lẫn tinh thần, duy trì cuộc sống tự lập.

Mục tiêu


Phổ biến các thông tin hữu ích về nhiều lãnh vực, giới
thiệu các dịch vụ và tư vấn hỗ trợ người cao niên.



Tạo cơ hội cho người Việt cao niên thực thi quyền bình
đẳng để tiếp cận, hợp tác với các cộng đồng sắc tộc
khác nhằm hòa nhập với xã hội đa văn hóa Úc.



Bênh vực, đại diện quyền lợi của giới cao niên trong các
lãnh vực chính trị, y-tế, giáo dục, an sinh xã hội v.v...



Chú trọng và phát triển lãnh vực chăm sóc người cao
niên và khuyết tật tiếp tục duy trì cuộc sống tự lập tại tư
gia, và trong cộng đồng.



Phát triển, duy trì và không ngừng cải tiến dịch vụ chăm
sóc người cao niên tại các Viện Dưỡng Lão do Hội điều
hành.

IERA đang nhận tài trợ từ chính quyền tiểu bang và chính phủ
liên bang điều hành chương trình PAG (Planned Activity
Groups) thuộc dịch vụ Chăm sóc Người Cao niên Tại Nhà và
Trong Cộng Đồng (Home And Community Care).
Chương trình PAG hoạt động liện tục từ năm 1990 cho đến
nay. Hiện có 5 trung tâm PAG chăm sóc người cao niên ban
ngày ở khu vực phía Bắc và phía Tây Melbourne.
Cư xá Cao Niên Việt Nam Mekong là cơ sở chăm sóc đầu
tiên và duy nhất của người Việt do Hội thành lập vào năm 1995
với 32 phòng, cung cấp dịch vụ chăm sóc loại thấp cho giới cao
niên Việt nam.
Viện Dưỡng Lão Việt Nam Mekong: Năm 2008, nhận tài trợ
từ Bộ Y-tế và Cao Niên Liên bang, phát triển cư xá Mekong trở
thành Viện Dưỡng Lão Việt Nam Mekong, khánh thành vào
tháng 3/2010 với 65 phòng, cung cấp dịch vụ chăm sóc toàn
diện cho giới cao niên từ loại thấp đến cao và cho cả những
người trong tình trạng đãng trí.

Nỗ lực phát triển
Hiện nay IERA-VIC đang xúc tiến công trình xây dựng thêm
một viện dưỡng lão mới tại khu vực Cairnlea thuộc Hội đồng
Thành phố Brimbank.
Đây là một công trình xây dựng quy mô với phí tổn lên đến
13,5 triệu Úc-kim, dự định khởi công xây dựng vào tháng
9/2014 và dự trù hoàn tất cuối năm 2015.
Viện Dưỡng Lão mới sẽ được đặt tên là Viện Dưỡng Lão Việt
Nam ở Brimbank với 60 phòng khang trang, tiện nghi cùng với
những trang bị tối tân, tọa lạc trên một khu đất rộng lớn cùng
với một đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, cung cấp một dịch
vụ chăm sóc hoàn hảo nhất cho giới cao niên Việt Nam tại tiểu
bang Victoria.

Tiến trình xây dựng VDL Brimbank
Ngày 21/8/2014 chính thức cử hành lễ động thổ.
Tháng 9/2014 nhà thầu tiến hành xây dựng.
Theo kế hoạch công trình sẽ kéo dài trong 14 tháng.
Dự trù cuối năm 2015 cử hành lễ khánh thành Viện
Dưỡng Lão Việt Nam tại Cairnlea - Brimbank.

Gây quỹ hỗ trợ công trình xây dựng
Trị giá toàn bộ công trình xây dựng Viện Dưỡng Lão Việt
Nam - Brimbank là 13 triệu 500 ngàn Úc kim. Trong đó,
chính phủ tài trợ 8 triệu Úc kim và cho mượn 3 triệu Úc Kim
với lãi suất thấp.
Để hoàn thành công trình xây dựng này, Hội Cao Niên Tỵ
Nạn Đông Dương phải gây quỹ để đóng góp 2 triệu 500
ngàn Úc kim. Trong suốt thời gian xây dựng, Hội sẽ tổ chức
và kêu gọi sự đóng góp tài chánh một cách rộng rãi.
Ước mong được sự hỗ trợ của toàn thể hội viên và thân
hữu.

Không ngừng nỗ lực phục vụ
Hội đã và đang tiếp tục các chương trình huấn luyện
chuyên môn cho các nhân viên, cùng lúc tuyển mộ thêm
những nhân viên mới để bảo đảm các cư trú viên sẽ nhận
được một sự chăm sóc hoàn hảo nhất.
Đồng thời, thể theo nguyện vọng của toàn thể Hội viên và
người cao niên tại Victoria, Hội Cao Niên Tỵ Nạn Đông
Dương đang cố gắng vận động và xin chính phủ gia tăng
các ngân khoản tài trợ, để cung cấp thêm các dịch vụ chăm
sóc thiết thực và phù hợp với nhu cầu ngày càng gia tăng
của giới cao niên Việt Nam.

Contact Us
IERA-VIC
8 Trott Place, East Keilor, VIC 3033
(03) 9331 5560
info@iera.org.au
Visit us on the web: www.iera.org.au
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