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Những Lựa Chọn Lối Sống 
Ưu Thế Tăng Thêm

• Cuộc đời của quý vị • Lối sống của qúy vị • Sự lựa chọn của quý vị

Sự hỗ trợ cá nhân, uyển chuyển cho những người cao tuổi trên căn bản trả 
một phí tổn cho dịch vụ được cung ứng vào lúc và ở nơi mà qúy vị muốn!

Đưa ra quyết định của chính quý vị về các loại dịch vụ mà quý vị chọn để tiếp 
nhận và trả phí tổn, vào lúc nào, ở đâu và các dịch vụ đó được cung cấp như thế 
nào. Phí tổn cạnh tranh - không cần phải khai báo thông tin tài chính cá nhân.

Các dịch vụ có thể bao gồm sự hỗ trợ trong nhà, sự chăm sóc cá nhân, quan hệ 
bằng hữu, hộ dưỡng tại gia, chăm sóc thay thế để người chăm sóc chính có thời 
gian nghỉ ngơi và giúp đỡ trong sinh hoạt mua sắm hay tham dự các cuộc hẹn.

Dịch vụ Lifestyle Choices Plus (Những Lựa Chọn Lối Sống Ưu Thế Tăng Thêm) 
của Cơ Quan Resthaven sẵn có theo yêu cầu (không mất thời gian chờ đợi) cho 
những người cao tuổi:

• muốn lựa chọn và trả phí tổn cho các dịch vụ và sự hỗ trợ mà chính họ muốn 
hoặc

• cần những dịch vụ trong một thời gian ngắn, trong khi   đang chờ đợi sự sẵn 
có của dịch vụ hỗ trợ được chính phủ trợ cấp hoặc

• cần các dịch vụ để thêm vào sự hỗ trợ được cung cấp qua các chương trình trợ 
cấp của chính phủ.

Sẵn có trên toàn khu vực đô thị Adelaide, các vùng Adelaide Hills, Bán Đảo Fleurieu, 
Murraylands, Gawler, Riverland và toàn vùng duyên hải Limestone Coast.
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