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LIÊN LẠC
ĐƯỜNG DÂY
HỖ TRỢ

1800 857 221

EMAIL

btaa@shout.org.au

WEBSITE

btaa.org.au

ĐỊA CHỈ GỬI THƯ

BTAA
PO Box 717
Mawson ACT 2607

FACEBOOK

Brain Tumour Alliance Australia

LINKEDIN

btaa.org.au

TWITTER

@BrainTumourAA

HIẾN TẶNG
www.btaa.org.au/donations (có biên nhận ngay)
KHẤU TRỪ
TRỰC TIẾP

Số BSB: 062 900
Số tài khoản (account): 1060 3153
Email btaa@shout.org.au
để yêu cầu một biên nhận thuế.

GỬI BẰNG
CHI PHIẾU

BTAA
PO Box 717
MAWSON ACT 2617

Brain Tumour Alliance Australia
là một tổ chức tình nguyện chăm
sóc cho các bệnh nhân u não, gia
đình và người chăm sóc họ.

Sứ mệnh của chúng tôi là:

HỖ TRỢ
THÔNG TRI
KẾT NỐI
ĐẠI DIỆN

BTAA.org.au
Đường dây Hỗ trợ

1800 857 221

“Hãy nói chuyện với một người biết rõ về hành
trình phải trải qua khi bị u não”

The Brain Tumour Alliance Australia (Hiệp Hội Liên
Minh U Não Úc) là tổ chức quốc gia cung cấp sự hỗ

GIA NHẬP
Để trở thành một hội viên, hãy đăng ký qua
mạng, hay điện thoại 1800 857 221.

trợ và bênh vực quyền lợi của quý vị.
Chúng tôi giúp đỡ những bệnh nhân, gia đình và
người chăm sóc qua các dịch vụ hỗ trợ và mạng lưới
của chúng tôi, các ấn bản và cuộc họp của chúng tôi,
và chúng tôi sẽ đại diện quý vị nói lên những điều lo
ngại và nhu cầu của quý vị.
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GIỚI THIỆU BTAA
Brain Tumour Alliance Australia (BTAA, Hiệp Hội
Liên Minh U Não Úc) là một tổ chức phi lợi nhuận
được điều hành bởi những
người tình nguyện.
Chúng tôi hỗ trợ tất cả người
dân Úc bị ảnh hưởng bởi
u não qua các dịch vụ, tài
nguyên thông tin và
dự án.
Chẩn đoán u não có thể đem lại những thử thách rất
lớn cho cả người bị chẩn đoán với u não lẫn gia đình
họ và những hỗ trợ khác.
Cảm giác thường gặp là bị choáng ngợp, bối rối và cô
đơn. BTAA sẵn sàng để giúp đỡ quý vị và gia đình.

CÔNG VIỆC CỦA
CHÚNG TÔI
HỖ TRỢ
Chúng tôi cung cấp cho bệnh nhân, người chăm
sóc và gia đình họ sự hỗ trợ. Dịch vụ được cung cấp
7 ngày trong tuần qua số 1800 857 221 (cú gọi
miễn phí).

THÔNG TRI
Chúng tôi soạn viết và phân phối thông tin đáng tin
cậy bằng nhiều dạng khác nhau.
Thông tin có thể giúp quý vị trong việc quyết định
về sự chăm sóc và điều trị.

KẾT NỐI
Liên lạc BTAA hôm nay để được

Chúng tôi kết nối những trong cộng đồng u não và
các tổ chức trong cộng đồng này, làm vững mạnh các
nhóm liên minh hỗ trợ bệnh nhân.
Sự cộng tác này là phần chính yếu cho việc truyền đạt
những thông điệp nhất quán đến các nhóm người sử
dụng dịch vụ y tế và cộng đồng u não.

•

Sự hỗ trợ qua điện thoại

•

Tập thông tin miễn phí, liên quan đến khoa
nhi và người lớn

•

Các bản tin dạng in và bằng điện tử

•

Các bản tin cập nhật ở Úc bằng điện tử

•

Thông tin về một nhóm hỗ trợ gần nhà quý vị

Chúng tôi đại diện cho bệnh nhân u não, gia đình họ
và người chăm sóc, và vận động vì quyền lợi của họ.

•

Một bản tạp chí thường niên của International
Brain Tumour Alliance (IBTA, Hiệp Hội Liên Minh
U Não Quốc Tế) và các bản tin cập nhật thường
xuyên bằng điện tử của tạp chí

Chúng tôi làm việc này bằng cách tham gia trong
nhiều tổ chức tận tụy trong việc cải thiện lĩnh vực
chăm sóc y tế và nghiên cứu.

ĐẠI DIỆN

ỦNG HỘ BTAA
BTAA kêu gọi và đón nhận những hội viên mới.
Hãy nghĩ đến việc tham gia vì chúng tôi cần sự giúp đỡ
của quý vị để nâng cao nhận thức và tiếp tục cung cấp sự
hỗ trợ và chăm sóc.
Có rất nhiều cách để ủng hộ BTAA, bao gồm:

•

Trở thành một hội viên

•

Tổ chức các cuộc gây quỹ

•

Hiến tặng tiền

•

Nâng cao nhận thức bằng cách phân phối các tờ
thông tin và nơ

•

Chọn BTAA là Everyday Hero (Người Hùng
Thường Nhật)

•

Tham gia chương trình ‘Walk Around the World
for Brain Tumours’ (‘Đi Bộ Vòng Quanh Thế Giới
vì U Não’)

•

Đóng góp vào một chương trình hiến tặng tại
nơi làm việc

•

Hiến tặng cho Đám tang hay Tưởng niệm

BTAA là một tổ chức từ thiện có đăng ký. Mọi số
tiền hiến tặng trên $2 đều được khấu trừ thuế.
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