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Thủ tục đặt hẹn sửa chữa và 
bảo trì thiết bị của quý vị 

How to book repairs and maintain your equipment Vietnamese 

Yêu cầu sửa chữa  

Quý vị có thể yêu cầu sửa chữa trực tuyến hoặc qua điện thoại. Xin quý vị chuẩn bị sẵn tên họ, 

ngày sinh và số Khách hàng Hội Đủ Điều kiện (Consumer Eligibility – CE). 

 Yêu cầu sửa chữa trực tuyến 

Sửa chữa trực tuyến nhanh vâ chtnh xác. Muốn yéu cầu sửa chữa trực tuyến: 

 Truy cập www.enable.health.nsw.gov.au vâ chọn nõt trén bảng khách hâng hoặc người ké đơn 

 Đăng nhập bằng chi tiết của quý vị (Tén Khách hâng, Ngây sinh, Số Khách hâng) 

 Bấm vâo mục ,Equipment-

 Tum thiết bị cần sửa chữa 

 Chọn ,Repair- trong danh sách hiển thị bén cạnh thiết bị cần sửa chữa vâ bấm vâo ,Go- 

 Hoân tất biểu mẫu trực tuyến để yéu cầu sửa chữa. 

  Yêu cầu sửa chữa qua điện thoại 

  

  

 

 

 

    

    

     

 

   

 

 

  

   

 

 

Hoặc xin quý vị lién lạc với chõng tòi qua số 1800 362 253 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 9 giờ sáng đến 5 giờ 

chiều (trừ ngây lễ). Xin quý vị xem thòng tin dưới đãy về cách giải quyết nhu cầu sửa chữa khẩn cấp trong 

những giờ nây. 

Kế hoạch dự phòng  

Lập kế hoạch dự phông để giải quyết hữu hiệu nhất đối với sinh hoạt hàng ngày của quý vị trong 

khi thiết bị của quý vị đang được sửa chữa. Chuyên viên trị liệu hoặc nhân viên phụ trách của quý 

vị cũng có thể giúp quý vị thực hiện việc này nếu cần hỗ trợ. 

 Gói sửa chữa khẩn cấp 

Hãy sẵn sâng cho sự cố trong cộng đồng hoặc sau giờ lâm việc bằng cách cy kế hoạch dự phzng. 

	 Hãy hỏi nơi sửa chữa thường lệ của quý vị nếu họ cy dịch vụ khẩn cấp sau giờ lâm việc, hãy lưu số 
điện thoại của họ để quý vị cy thể lién lạc thẳng với họ sau giờ lâm việc. EnableNSW sẽ sắp xếp trả chi 

pht cho còng việc sửa chữa khi quý vị gọi điện thoại cho chõng tòi vâo ngây lâm việc tiếp theo. 

	 Biết tén thiết bị của quý vị, bao gồm thương hiệu vâ kiểu để thợ sửa chữa cy thể nhanh chyng giõp đỡ. 

	 Cy người lién lạc khẩn cấp (người chăm syc, thãn nhãn, bạn bè) biết kế hoạch dự phzng của quý vị vâ 
cy thể cy mặt ngoâi giờ lâm việc hoặc trong cộng đồng. 
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 	 Quý vị, người chăm syc vâ người lién lạc khẩn cấp nén biết các đặc điểm khẩn cấp về thiết bị của quý  
vị. Yéu cầu người ké đơn của quý vị cho quý vị được huấn luyện về thiết bị của munh vâ cách sử dụng 

các đặc điểm nây:  

o  Cần trục  - nõt bấm khẩn cấp thấp hơn  

o  Xe lăn điện  - đổi sang chế độ người sử dụng điều khiển  

o  Nệm điện - chế độ vận chuyển khi bị cõp điện,  kiểm tra van CPR đã được đyng lại.  

 	 Mang theo ruột vỏ xe dự phzng cho xe lăn của munh khi quý vị đi ra ngoâi. Quý vị cy thể lién lạc với cửa 
tiệm xe đạp hoặc dịch vụ hỗ trợ bén đường để giõp thay ruột vỏ xe của quý vị.  

 	 Nếu thiết bị sắp  hết hạn sử dụng hoặc khòng czn phö hợp nữa, quý vị hãy lién lạc với người ké đơn 
của quý vị để thảo luận về các loại thiết bị vâ nộp đơn xin thiết bị thay thế.  

 

Sự cố trong cộng đồng  

Nếu bị trục trặc giữa đường, quý vị hãy cố gắng đi về nhà bằng phương tiện đi lại khác. Nếu không 

thể về nhà được, quý vị hãy đi đến một nơi an toàn và EnableNSW sẽ cố gắng sắp xếp thợ sửa 

chữa đến với quý vị. 

Bảo trì thiết bị  của quý vị   

Thiết bị của quý vị sẽ tt khi bị hư/hỏng nếu ny được lau chöi vâ bảo tru thường xuyén. 

	 Hãy đọc hướng dẫn sử dụng của nhâ cung cấp 

	 Lau chöi vâ chăm syc đõng cách cho các thiết bị đã nhận được vâ thường xuyén kiểm tra thiết bị của 
quý vị 

	 Báo cáo các vấn đề bị hư hỏng sớm trước khi chõng trở thânh vấn đề lớn 

	 Sạc xe lăn điện vâ cần trục đõng cách để tránh cần phải thay thế bunh điện 

	 Thường xuyén vặn chặt ốc vâ bu-lòng bị lỏng ra 

	 Lién lạc với người ké đơn của quý vị để đăng ký xin thiết bị mới khi thiết bị sắp hết tuổi thọ hoặc khòng 
czn phö hợp nữa. 

 

Liên lạc với chúng tôi  

Gọi điện thoại: 1800 362 253 9:00 sáng-5:00 chiều vâo ngây thường 

Bưu điện: Locked Mail Bag 5270 Parramatta NSW 2124 

Email: enable@health.nsw.gov.au 

Trang mạng: www.enable.health.nsw.gov.au 
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