
Ai có thể sử dụng 

các dịch vụ này? 

Thông tin quan trọng Hội đoàn Vận chuyển 

Cộng đồng 

Leichhardt Marrickville  

 Dịch vụ vận chuyển của chúng tôi cung 

cấp dịch vụ đưa đón tận nhà, hoạt động 

như một dịch vụ taxi và cả xe buýt. 

 Quý vị có thể chọn điểm đón cụ thể, ví dụ 

như từ nhà của quý vị hoặc từ một trong 

những điểm dừng cố định (có vai trò như 

một trạm xe buýt). 

 Quý vị có thể yêu cầu bất kỳ điểm đến 

nào trong khu vực địa phương của quý vị, 

kể cả bệnh viện RPA. 

 Tại Marrickville, xe đưa đón Jetstream 

hoạt động vào các ngày thứ Tư hàng 

tuần. Xe TigeRider Leichhardt hoạt động 

vào thứ Ba và thứ Sáu hàng tuần. Những 

dịch vụ này hoạt động trên đường từ 8:30 

sáng - 3:30 chiều. Chi phí là $2 cho mọi 

chuyến đi trong ngày trên các dịch vụ này. 

 Khi quý vị biết ngày giờ hẹn của mình, xin 

mời quý vị điện thoại cho văn phòng ngay 

lập tức để giữ chỗ. 

 Hầu hết các dịch vụ đều có khả năng trợ 

giúp hành khách. Xe chuyên chở xe lăn 

cũng có sẵn, nhưng cần phải đặt trước. 

 Có thể thỏa thuận lệ phí nếu quý vị đang 

gặp phải khó khăn tài chính. 

 Các dịch vụ này dành riêng cho những cư dân 

hội đủ điều kiện hiện đang ngụ tại khu vực thành 

phố Marrickville và Leichhardt. 

 Tất cả các dịch vụ đều yêu cầu phải có một buổi 

đánh giá nhanh chóng qua điện thoại để xác định 

việc hội đủ điều kiện trước khi nhận bất kỳ dịch 

vụ nào. 

 Nói chung, các dịch vụ dành cho những người 

lớn tuổi, hoặc những người bị bệnh hoặc khuyết 

tật khiến việc đi lại bình thường trở nên khó 

khăn. Người chăm sóc được đi theo miễn phí. 

 Các dịch vụ này được thiết kế để giúp những 

người không lái hoặc không biết lái xe, không thể 
nhờ bạn bè/thân nhân sắp xếp việc đi lại, không 
thể sử dụng phương tiện giao thông công cộng 
hoặc không đủ khả năng đi taxi. 

Đôi nét về Hệ thống Vận chuyển Cộng đồng 

Leichhardt Marrickville  

Các dịch vụ đều do Hội đoàn Vận chuyển Cộng đồng 
Leichhardt Marrickville tổ chức và điều hành. Hội đoàn 
cung cấp dịch vụ trong cả hai khu vực Marrickville và 
Leichhardt. 

 
Hội đoàn Vận chuyển Cộng đồng Leichhardt Marrickville 
là một tổ chức tại cộng đồng, cung cấp dịch vụ cộng 
đồng phi lợi nhuận. Đề án này được cộng đồng điều 
hành độc lập và phục vụ vì cộng đồng. 

 
Hội đoàn Vận chuyển Cộng đồng Leichhardt Marrickville 
được Chính phủ Liên bang, Chăm Sóc Gia đình và 
Cộng Đồng (HACC) và Chương trình Vận chuyển Cộng 
đồng NSW đồng tài trợ. 

Hội đoàn Vận chuyển Cộng đồng Leichhardt 

Marrickville 

  Unit C, 6 Carrington Rd, Marrickville NSW 2204 

Đt :  9558 6800,   Fax:  9558 8292 

  Web: www.lctg.net.au 

  Email: admin@lctg.net.au 

‘Vận chuyển An toàn & Quan tâm’ 

Hướng dẫn Ngắn gọn 

về các Dịch vụ 

CÁC DỊCH VỤ DÀNH CHO CƯ DÂN  

KHU VỰC THÀNH PHỐ LEICHHARDT & MARRICKVILLE 
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Các cuộc hẹn 

Quý vị cần được chở đến một cuộc hẹn y 

tế? Quý vị cần đi bệnh viện hoặc thăm bạn 

trong nhà dưỡng lão? Taxi thì quá mắc mà 

xe buýt thì lại không được? 

Chúng tôi có nhiều tài xế được đào tạo tốt 

sẽ giúp quý vị đi từ nhà ra đến xe, chở quý vị 

đến nơi cần đến và sau đó giúp quý vị xuống 

xe tại đích đến của quý vị. Khi quý vị đã sẵn 

sàng, quý vị (hoặc nhân viên tiếp tân) chỉ 

cần điện thoại văn phòng chúng tôi là chúng 

tôi sẽ đến đón quý vị cho chuyến trở về. 

Chúng tôi có thể đưa quý vị đến bất kỳ nơi 

nào trong khu vực đô thị Sydney. Chi phí tùy 

thuộc vào việc điểm đến cách nhà quý vị bao 

xa và giờ hẹn của quý vị. 

Với Hệ Vận chuyển Cá nhân, áp dụng chi 

phí tiêu chuẩn cho chuyến một chiều và khứ 

hồi ($5 một chiều và $8 khứ hồi). Với Hệ 

Vận chuyển Linh hoạt, phí thay đổi tùy thuộc 

khoảng cách và giờ giấc của chuyến đi.  

Mua sắm 

Nếu sống trong khu vực Leichhardt thì quý 

vị có thể biết Hệ thống Vận chuyển Cộng đồng 

Leichhardt Marrickville cung cấp dịch vụ mua 

sắm đưa đón tận nhà. 

Các dịch vụ bao gồm: 

 2 dịch vụ mua sắm mỗi tuần đến Market-

Place tại Leichhardt. 

 Một chuyến đến Chợ Cá vào thứ Sáu đầu 

tiên hàng tháng trong đó có cả chuyến đến 

IGA và Norton Plaza. 

Chúng tôi đến tận nhà để đưa đón quý vị. 

Chi phí cho cả chuyến đi chỉ có $5. 

Nếu quý vị sống trong khu vực Marrickville: 

Hệ thống Vận chuyển Cộng đồng Leichhardt 

Marrickville cung cấp một chuyến đến Chợ Cá 

vào thứ Sáu đầu tiên hàng tháng trong đó có 

cả chuyến đến IGA và Norton Plaza. Chi phí là 

$5 cho cả chuyến đi.  

Giao tế Xã hội/ Đi chơi Mua sắm 

Thích ra khỏi nhà và có thể đi tham quan, có thể 

gồm cả ăn trưa? Tới một câu lạc bộ hoặc đi săn 

hàng giá rẻ, nhưng lại không thể ra khỏi nhà? 

Hãy thử dùng dịch vụ Giao tế Xã hội hai lần hàng 

tháng hoặc dịch vụ Đi chơi Mua sắm hàng tháng 

của chúng tôi. Chúng tôi đi nhiều nơi - vườn cây, 

các chuyến tham quan ngắm cảnh, các sự kiện 

đặc biệt, các trung tâm mua sắm, câu lạc bộ và 

còn nhiều hơn nữa. Chúng tôi thậm chí đến tận 

nhà đón quý vị và đưa về vào cuối ngày. 

Chi phí cũng không đắt. Chi phí vận chuyển là $8 

mỗi chuyến và hầu hết các chuyến đi chơi đều kéo 

dài gần hết ngày. Chi phí bổ sung bao gồm bữa 

trưa trong ngày và lệ phí không thường xuyên vào 

cổng ở một số nơi cụ thể. Nếu có lệ phí vào cổng 

thì chúng sẽ được nêu trong Lịch Đi chơi gửi đến 

cho quý vị. Chúng tôi cố gắng lựa chọn những 

điểm đến có giá trị cao nhất. 

Nếu có quan tâm thì mời quý vị gọi văn phòng 

chúng tôi và chúng tôi sẽ gửi cho quý vị Lịch đi 

chơi hiện hành với mọi chi tiết, gồm cả chi phí các 

chuyến đi chơi cụ thể.  


