
Get there 
with care.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ vận 
chuyển cộng đồng ở vùng Inner 
West đầy sức sống của Sydney.

Giúp quý vị đến nơi quý vị cần 
đến.

For more information 
please call our friendly staff 
on 9558 6800.

Or visit our website at 
connectinnerwest.org.au

Vận chuyển cộng đồng là một 
dịch vụ vận chuyển tận cửa.

We assist older people and people with disability 
who need help getting out and about. 

Chúng tôi hỗ trợ những người cao niên và người 
khuyết tật cần được giúp đỡ tới lui đây đó.

Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm mua sắm tận 
cửa, vận chuyển cá nhân và trung gian cũng như 
các cuộc đi chơi theo nhóm.

Chúng tôi giúp mọi người sinh hoạt độc lập và 
sống một cuộc sống năng động trong cộng đồng 
địa phương của mình bằng cách cung cấp các 
dịch vụ vận chuyển an toàn và đáng tin cậy.

Chúng tôi cung cấp một dịch vụ thân thiện và 
phổ quát cho mọi người. Chúng tôi tôn vinh sự 
đa dạng của vùng inner West dưới tất cả mọi hình 
thức bao gồm đa dạng văn hóa, đa dạng tôn giáo, 
khuynh hướng tình dục và bản sắc giới tính.

About Connect: Inner West
Connect: Innner West Community Transport Group 
Inc. là một dịch vụ phi lợi nhuận vốn đã cung cấp 
các dịch vụ vận chuyển từ năm 1983. Chúng tôi 
tin tưởng vào sự tiếp cận bình đẳng để mọi người 
có thể sử dụng các phương tiện và dịch vụ vận 
chuyển mà họ cần.

Các dịch vụ của chúng tôi dành cho những người 
cao niên cần được giúp đỡ tới lui đây đó, người 
khuyết tật và bất kỳ những ai không thể sử dụng 
phương tiện giao thông công cộng bình thường 
và được xem là ‘bị thiệt thòi về phương tiện vận 
chuyển’.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ vận chuyển cho 
những người sống ở các Khu Vực Chính Quyền Địa 
Phương Leichhardt và Marrickville cũ (nay là một 
phần của Hội Đồng Nội Thành Miền Tây). Các khu 
vực này bao gồm các vùng ngoại ô Annandale, 
Balmain, Birchgrove, Leichhardt, Lilyfield, Rozelle, 
một phần của Camperdown và Newtown, Dulwich 
Hill, Enmore, Lewisham, Marrickville, Petersham, 
Stanmore, Sydenham và Tempe.

Connect: Innner West Community Transport Group 
thừa nhận các dân tộc Gadigal và Wangal của quốc 
gia Eora, những người giám hộ truyền thống của 
vùng đất này và tôn trọng các vị cao niên cả trong 
quá khứ lẫn hiện tại.



Phương tiện vận chuyển cá nhân

Nếu quý vị cần gặp bác sĩ hoặc có bất kỳ cuộc hẹn 
nào khác bao gồm các buổi hội họp xã giao, chúng 
tôi có thể giúp đỡ.

Các nhân viên đã qua huấn luyện của chúng tôi sẽ 
giúp quý vị từ nhà ra xe nếu quý vị cần. Họ sẽ chở 
quý vị đến nơi quý vị cần đến và sau đó giúp đỡ 
quý vị từ xe khi đến nơi. Sau khi xong, quý vị chỉ 
cần gọi điện thoại cho văn phòng của chúng tôi là 
chúng tôi sẽ đến đón quý vị về nhà.

Mua sắm

Connect: Inner West cung cấp nhiều dịch vụ mua 
sắm tận cửa. Các tài xế và phụ tá xe buýt của chúng 
tôi sẽ giúp quý vị tận cửa với hàng tạp phẩm của 
quý vị.

Mua sắm tại Chợ Leichhardt 
Chúng tôi điều hành một dịch vụ mua sắm vào thứ 
Tư cho cư dân Leichhardt, Lilyfield và Annandale. 
Dịch vụ tận cửa này hoạt động hàng tuần.

Chúng tôi điều hành một dịch vụ mua sắm vào thứ 
năm cho cư dân Leichhardt, Balmain, Rozelle và 
Birchgrove. Dịch vụ tận cửa này hoạt động hàng 
tuần.

Mua sắm tại Marrickville Metro 
Chúng tôi điều hành một dịch vụ mua sắm vào thứ 
Năm cho cư dân ở phía nam đường Parramatta 
Road. Dịch vụ tận cửa này hoạt động hàng tuần.

Dịch vụ vận chuyển con thoi 
Dịch vụ vận chuyển con thoi của chúng tôi giống 
như một sự giao thoa giữa xe taxi và dịch vụ xe buýt. 
Chúng tôi cung cấp dịch vụ vận chuyển tận cửa để 
giúp quý vị tới lui đây đó trong cộng đồng. 

Quý vị có thể chọn được đón tại một địa điểm cụ thể 
chẳng như nhà của quý vị hoặc tại một trong những 
điểm dừng cố định trên các tuyến đường của chúng 
tôi. Các nhân viên của chúng tôi giúp đỡ quý vị tận 
cửa nếu quý vị yêu cầu.

Quý vị có thể yêu cầu đi tới bất kỳ điểm đến nào 
trong khu vực địa phương của mình.

•  Tại Marrickville, dịch vụ con thoi JetStream hoạt 
động vào các ngày thứ Tư.

•  Dịch vụ con thoi Leichhardt TigeRider hoạt động 
vào các Thứ Ba và Thứ Sáu.

Các dịch vụ này hoạt động trên đường từ 8g30 sáng 
tới 3g30 chiều.

Dòng Chữ In Nhỏ
Các dịch vụ của chúng tôi được tài trợ dưới Chương 
Trình Hỗ Trợ Tại Gia Liên Bang (CHSP) và Chương Trình 
Vận Chuyển Cộng Đồng NSW (CTP). Mỗi chương trình 
có các yêu cầu về tiêu chuẩn hội đủ khác nhau.

Đối với những người từ 65 tuổi trở lên, quý vị sẽ cần 
liên lạc với MyAgedCare qua số 1800 200 422 để xác 
định tiêu chuẩn hội đủ của mình. Nếu quý vị dưới 65 
tuổi, hãy gọi cho văn phòng của chúng tôi.

Khách hàng phải trả một khoản phí cho việc sử dụng 
các dịch vụ vận chuyển cộng đồng. Xin liên lạc với 
văn phòng hoặc xem trang mạng của chúng tôi để 
biết những chi tiết này.

Chúng tôi có các loại xe có thể vận chuyển những 
khách hàng sử dụng xe lăn. Nếu quý vị có một người 
chăm sóc, họ cũng có thể đi cùng.

Những chuyến đi chơi xã giao/mua sắm

Chúng tôi có một lịch xã giao thú vị để giúp quý vị 
khám phá Sydney và các vùng lân cận. Chúng tôi có 
nhiều chuyến xe buýt đến các địa điểm như vườn 
ươm, công viên, viện bảo tàng, nhà hàng và các buổi 
trình diễn. Chúng tôi cũng ghé thăm các trung tâm 
mua sắm khác nhau quanh Sydney bao gồm các 
cửa hàng của nhà máy, cửa hàng đồ gia dụng và các 
điểm đến như Ikea và chợ cộng đồng.

Chúng tôi đón quý vị từ nhà và đưa quý vị trở lại 
vào cuối ngày. Các tài xế và phụ tá xe buýt có thể 
giúp quý vị lên và xuống xe buýt nếu cần. Hầu hết 
các chuyến đi chơi kéo dài cả ngày và có sẵn vài lần 
trong tháng.


