
Tôi có thể lấy Bộ Hồ Sơ và Mẫu 
Đơn của Sắp Đặt Chăm Sóc 
theo Nguyện Vọng ở đâu?
Quý vị có thể tải về miễn phí Bộ Hồ Sơ  
và Mẫu Đơn của Sắp Đặt Chăm Sóc theo  
Nguyện Vọng trên mạng tại địa chỉ:  
www.advancecaredirectives.sa.gov.au 

Quý vị cũng có thể điền vào phiên bản giao diện 
của Mẫu Đơn trên mạng, nó sẽ hướng dẫn quý vị 
từng bước thực hiện.

Quý vị có thể yêu cầu phiên bản in trên giấy của 
Mẫu Đơn và Bộ Hồ Sơ gửi đến cho mình khi truy 
cập tại trang web của Sắp Đặt Chăm Sóc theo 
Nguyện Vọng hay khi gọi điện thoại cho Service 
SA số 13 23 24 trong giờ làm việc.

Biết thêm chi tiết
Trang web của Sắp Đặt Chăm Sóc theo Nguyện 
Vọng có thông tin thêm, các tờ thông tin chi tiết, 
dữ liệu và các đường dẫn giúp quý vị điền Mẫu 
Đơn Sắp Đặt Chăm Sóc theo Nguyện Vọng của 
quý vị.

Truy cập  
www.advancecaredirectives.sa.gov.au và 
viết xuống những sự chọn lựa cho sức khỏe và 
tương lai của quý vị.

Hội Đồng Dịch Vụ Pháp Lý có thể tư vấn và làm 
chứng cho Mẫu Đơn Sắp Đặt Chăm Sóc theo 
Nguyện Vọng của quý vị.

Điện thoại
1300 366 424

Trang web 
www.lsc.sa.gov.au

Hãy chọn lựa rõ ràng 
ước muốn cho việc 
chăm sóc ngay hôm nay, 
phòng khi ngày mai quý 
vị không làm được.
Sự Sắp Đặt Chăm Sóc theo Nguyện Vọng giúp 
những người chăm sóc cho quý vị hiểu rõ ràng 
nhu cầu và ước muốn của quý vị trong trường 
hợp quý vị không còn khả năng tự mình truyền 
đạt nữa.

Ước muốn của quý vị  cho việc chăm 
sóc trong tương lai
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Có thể có lúc quý vị không thể 
quyết định hay truyền đạt rõ  
ràng được để bày tỏ ước muốn 
của mình về việc quý vị muốn 
được chăm sóc hay chữa trị  
như thế nào.

Có thể có nhiều lý do bao gồm:

•  tai nạn hay một cơn bệnh tâm thần

• mất trí nhớ hay trường hợp tương tự

• tai biết nặng đột ngột hay

• bởi vì quý vị bất tỉnh hoặc trong cơn hôn mê.

Chuyện này có thể xảy ra ở bất cứ lứa tuổi nào 
hay giai đoạn nào trong cuộc đời.  Nếu nó xảy ra 
quý vị muốn các quyết định sẽ được thực hiện 
cho mình như thế nào về việc chăm sóc sức khỏe 
lâu dài, sắp xếp ăn ở và các vấn đề cá nhân khác?  
Và quý vị muốn ai sẽ quyết định cho mình?

Bộ Hồ Sơ có những gì?
Bộ Hồ Sơ có Mẫu Đơn Sắp Xếp Chăm Sóc theo 
Nguyện Vọng và sự hướng dẫn từng bước cung 
cấp tất cả những gì quý vị cần để điền Mẫu Đơn 
Sắp Xếp Chăm Sóc theo Nguyện Vọng.

Bao gồm: thông tin ví dụ, thông tin cho Người 
Quyết Định Dự Bị, nhân chứng và thông dịch viên, 
tờ thông tin cụ thể, các thông tin khác và các 
đường dẫn.

Advance Care Directive Form

Part 1: Personal details
Name: ______________________________________________________  

(Full name of person giving Advance Care Directive)Date of birth: ____/ ___ / _____
Part 2a: Appointing Substitute Decision-MakersI appoint: ___________________________________________________

(Name of appointed Substitute Decision-Maker)Ph: _________________________ ☎ Date of birth: ___ / ___ / _____I, __________________________________________________________
(Name of appointed Substitute Decision-Maker)am over 18 years old, and I understand and accept my role and the 

responsibilities of being a Substitute Decision-Maker as set out in the 
Substitute Decision-Maker Guidelines.
Signed: _______________________________ Date:  ___ / ____/ ____
 (Signature of appointed Substitute Decision-Maker)AND

I appoint: ___________________________________________________
(Name of appointed Substitute Decision-Maker)Ph:  ________________________ ☎ Date of birth: ___ / ___ / _____I, __________________________________________________________

(Name of appointed Substitute Decision-Maker)am over 18 years old, and I understand and accept my role and the 
responsibilities of being a Substitute Decision-Maker as set out in the 
Substitute Decision-Maker Guidelines.
Signed: _______________________________ Date:  ___ / ____/ ____

 (Signature of appointed Substitute Decision-Maker)

Your initial Witness initial
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Part 2a  (continued over page)

By completing this Advance Care Directive you can choose to:
1. Appoint one or more Substitute Decision-Makers and/or
2.  Write down your values and wishes to guide decisions about your future 

health care, living arrangements and other personal matters and/or
3.  Write down healthcare you do not want in particular circumstances.

Part 1
You must fill in  
this Part.

Part 2a
Only fill in this Part if you want  
to appoint one or more Substitute Decision-Makers.

Your Substitute Decision-Maker fills in this 
section. g

Your Substitute Decision-Maker fills in this 
section. g

If you did not fill in any of this Part please draw a line diagonally across it.

Advance Care Directive DIY Kit

Make your future health 

and life choices known.

This do-it-yourself Kit contains: 

• Advance Care Directive Form 

• Step-by-Step Guide 

• General Information

Sắp Xếp Chăm Sóc theo 
Nguyện Vọng 
Sắp Xếp Chăm Sóc theo Nguyện Vọng mới này là 
một bước tiến quan trọng trong việc lập kế hoạch 
chăm sóc sức khỏe của quý vị.

Sắp Xếp Chăm Sóc theo Nguyện Vọng mới này 
thay thế Ủy Quyền Giám Hộ, Ủy Quyền Y Tế và Sắp 
Đặt Dự Tính Trước đang hiện có bằng một Mẫu 
Đơn Sắp Xếp Chăm Sóc theo Nguyện Vọng.

Nó sẽ cho phép tôi làm gì?
Sắp Xếp Chăm Sóc theo Nguyện Vọng mới này 
cho phép quý vị:

• viết xuống những ước muốn của mình, sở 
thích, và hướng dẫn về việc chăm sóc sức khỏe 
trong tương lai, kết thúc cuộc đời, sự sắp xếp 
ăn ở và các vấn đề cá nhân và/hoặc

• chỉ định một hoặc nhiều Người Quyết Định Dự 
Bị để thực hiện các quyết định thay cho mình, 
nếu quý vị không tự mình thực hiện được.

Tại sao tôi nên có nó?
Nó sẽ cho quý vị sự yên tâm là những người chăm 
sóc cho quý vị sẽ biết quý vị muốn gì, khi quý vị 
không thể tự mình quyết định hay truyền đạt 
những ước muốn, giá trị của mình.


