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AI ĐIỀU HÀNH CHƯƠNG TRÌNH NÀY? 

Chương trình này do Sustainability Victoria, cơ quan công 
quyền điều hành, nhằm mục đích hỗ trợ người dân Victoria 
tiết kiệm điện ga trong đời sống hàng ngày của họ.

TÔI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH NÀY 
BẰNG CÁCH NÀO? 

Gọi điện thoại cho chúng tôi qua số 1800 330 655 để tìm 
hiểu xem quý vị có hội đủ điều kiện tham gia Chương trình 
Nhà ở Mạnh khỏe Victoria hay không.

HOẶC

Điền chi tiết và gửi lại phần xé rời đã trả bưu phí của tài liệu 
này và chúng tôi sẽ gọi lại cho quý vị. 

MUỐN BIẾT THÊM THÔNG TIN 

 sustainability.vic.gov.au/healthyhomes

Đối tác Thực hiện cho Chương trình Nhà ở Mạnh khỏe của Chính phủ Victoria

Moreland Energy Foundation Limited
1800 330 655 (Reference: H)
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Chúng tôi đang m

ời 200 hộ gia đình hội đủ điều kiện hiện cư ngụ 
trong địa phận các hội đồng thành phố dưới đây bày tỏ ý m

uốn 
tham

 gia Chương trình này.
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Chúng tôi đang m
ời 800 hộ gia đình hội đủ điều kiện hiện cư ngụ 

trong địa phận các hội đồng thành phố dưới đây bày tỏ ý m
uốn 

tham
 gia Chương trình này.

Lưu ý: N
gay khi đã có đủ số gia đình cần thiết để tham

 gia Chương trình này tại m
ỗi vùng thì chúng 

tôi sẽ không nhận thêm
 gia đình nào nữa tại vùng đó.

Đ
ịa chỉ phát thư:

PO
 Box 276
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Không cần dán tem
 

nếu gửi trong nước Ú
c

CHƯƠNG TRÌNH NHÀ Ở  
MẠNH KHỎE VICTORIA

LUÔN ẤM ÁP, LUÔN KHỎE MẠNH.
Nộp đơn xin nâng cấp nhà ở miễn phí để tiết kiệm 
năng lượng và giữ ấm. 

Chính phủ Tiểu bang Victoria hiện nâng cấp miễn 
phí cho các hộ gia đình hội đủ điều kiện để bớt tốn 
điện ga và giúp họ cảm thấy thoải mái và có sức 
khỏe tốt hơn vào mùa đông.  
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CHƯƠNG TRÌNH NHÀ Ở MẠNH 
KHỎE VICTORIA LÀ GÌ? 

Chương trình Nhà ở Mạnh khỏe Victoria nâng cấp nhà ở 
miễn phí cho các hộ gia đình thu nhập thấp, có ít nhất 
một người cần sử dụng dịch vụ hỗ trợ chăm sóc tại nhà 
hoặc hiện bị vấn đề sức khoẻ.

Chương trình này được Chính Phủ Tiểu bang Victoria tài 
trợ và sẽ đánh giá các lợi ích về sức khoẻ và khoản tiết 
kiệm tiền điện ga do việc làm cho nhà cửa thoải mái hơn 
khi thời tiết lạnh hơn.

NẾU THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH NÀY, TÔI 
SẼ ĐƯỢC HƯỞNG NHỮNG GÌ?
Nếu được chọn, nhà quý vị sẽ được nâng cấp trị giá tới 
3500 đô-la do thợ chuyên nghiệp gắn lắp một cách an 
toàn để tiết kiệm năng lượng và giữ hơi ấm.

Ngoài ra nhân viên liên lạc năng lượng sẽ tới nhà quý vị 
2-3 lần và gọi điện thoại 2-3 lần để:

 › Cùng quý vị xác định nhu cầu năng 
lượng của quý vị trong mùa đông

 › Giúp quý vị tìm hợp đồng năng lượng giá rẻ hơn

 › Thu thập dữ liệu về các loại năng lượng quý vị 
sử dụng và sức khoẻ (khi quý vị đồng ý).

Muốn biết chi tiết về những ngày chiêu mộ, xin quý vị 
truy cập www.sustainability.vic.gov.au/healthyhomes

TÔI CÓ HỘI ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI CHƯƠNG 
TRÌNH NÀY KHÔNG?

Để hội đủ điều kiện tham gia dự án nghiên cứu này, quý 
vị cần phải từ 18 tuổi trở lên, đã cư ngụ tại căn nhà hiện 
tại của mình từ một năm trở lên và cư ngụ ở vùng phía tây 
Melbourne hoặc Goulburn Valley và:

 › có bất kỳ thẻ giảm giá nào do Liên bang cấp như 
được liệt kê dưới đây và đang sử dụng các dịch vụ 
hỗ trợ chăm sóc tại nhà, cung cấp qua trung gian 
hội đồng thành phố địa phương hoặc tổ chức cộng 
đồng, và định cư ngụ tại nhà quý vị từ 2 năm trở lên

HOẶC

 ›  có bất kỳ thẻ giảm giá nào do Liên bang cấp như được 
liệt kê dưới đây và tham gia Chương trình Độc lập Sức 
khoẻ/Chương trình Chăm sóc Phức tạp của Chính phủ 
Victoria, và định cư ngụ tại nhà quý vị từ 2 năm trở lên

HOẶC 

 ›  có bất kỳ thẻ giảm giá nào do Liên bang cấp như 
được liệt kê dưới đây và bị bệnh hô hấp kinh niên, 
và dự định cư ngụ tại nhà quý vị từ 2 năm trở lên.

Những người có các loại thẻ giảm giá do Liên bang cấp sau 
đây sẽ hội đủ điều kiện tham gia dự án nghiên cứu này: Thẻ 
Chăm sóc Sức khỏe Centrelink; Thẻ Giảm Giá Người Lãnh 
Tiền cấp dưỡng Centrelink hoặc DVA; hay (DVA) Gold Card – 
Liên quan đến mọi vấn đề sức khỏe. 

ĐĂNG KÝ Ý MUỐN CỦA QUÝ VỊ

Xin viết rõ rằng BẰNG CHỮ HOA

Tên  

Số Unit   Số nhà   Tên đường  

Khu vực dân cư    Mã vùng (Bưu chính)  

Điện thoại nhà  

Điện thoại di động  

Địa chỉ email  

Giờ giấc thuận tiện nhất để gọi điện thoại cho quý vị:

 Sáng  Chiều

Thông cáo về Thu thập Thông tin Bảo mật

Sustainability Victoria thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của quý vị nhằm mục đích điều hành chương trình nâng cấp nhà ở này và theo đúng Đạo 
luật Bảo vệ Dữ liệu và Bảo mật năm 2014 và Tuyên bố về Quyền riêng tư của chúng tôi. Văn kiện này được phổ biến tại www.sustainability.vic.gov.au/privacy. Nếu 
muốn xóa tên mình trong danh sách gửi thư của chúng tôi, xin quý vị viết thư gửi đến cho chúng tôi: privacy@sustainability.vic.gov.au
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