
    

Tư vấn chăm sóc một người tàn tật 

hoặc người già bằng ngôn ngữ tiếng 

Việt 

NEUVONTAA OMAISHOITOASIOISSA   

  VIETNAMIKSI 

Bạn có chăm sóc một người tàn tật hoặc người già ở nhà không? 

POLLI là một hiệp hội mà trợ giúp và tư vấn bạn và người mà 

bạn chăm sóc. Chúng tôi cung cấp tư vấn ngôn ngữ tiếng Việt và 

hướng dẫn liên quan đến người mà bạn chăm sóc ở nhà. Thứ 

hai hàng tuần, tại 17-18 giờ bạn có thể gọi cho Caroline, sinh 

viên chăm sóc người già ở Trường Đại học Metropolia. Các cuộc 

gọi là một mức giá cuộc gọi bình thường. 

Số điện thoại là = 046 550 1652 

Yhdistyksemme tarjoaa ohjausta ja neuvontaa läheisille, jotka 
hoitavat kotona vammaista tai vakavasti sairastunutta 
läheistään, ikäihmistä tai erityislasta.  

Vietnaminkielinen neuvontapuhelin omaishoitoasioista on 
avoinna maanantaisin klo 17.00 - 18.00.  Neuvontaa tarjoaa 
vapaaehtoinen Caroline, geronomiopiskelija Metropolia-
ammattikorkeakoulusta. (Puhelu on normaalipuhelun hintainen.) 

 

        Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 
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