
nhiều vườn tược

Cư xá Cao niên Footscray tọa lạc 
trong vườn nhiều cây cối, với các 
khu vực cỏ ngoài trời yên tĩnh và 
sân nhỏ an ninh.

Mỗi phòng đều nhìn ra vườn và có lối đi 
ra ngoài trời.

Tọa lạc trong khu vực yên tĩnh, gần 
Thương xá Highpoint West, Cư xá Cao 
niên Footscray có nhiều phương tiện 
chuyên chở công cộng, cả xe trem lẫn 
xe buýt và kết nối với ga xe lửa ‘thẳng 
đường’ đi đến thành phố.

Cư xá Cao niên Footscray có thể chăm 
sóc nội trú cho 60 người và được hình 
thành từ những mối liên hệ mật thiết với 
những người thụ hưởng trong khu vực 
này. Nơi cư ngụ có bầu không khí yên 
bình và thân thiện mà khách tới thăm cư 
xá thường xuyên nhận xét như vậy.

Kể từ khi Chương trình Công nhận Dịch 
vụ Chăm sóc Người cao niên ra đời, Cư 
xá Cao niên Footscray đã luôn duy trì tư 
cách được công nhận của mình.

Những năm dài phục vụ và nhân viên 
làm việc lâu năm đã giúp chúng tôi có 
thể chăm sóc người cao niên chu đáo. 
Triết lý chăm sóc của chúng tôi xoay 
quanh việc chăm sóc tận tâm, xuất sắc 
và được lựa chọn. Đối với chúng tôi mỗi 
cư dân là cá nhân có nhu cầu riêng về 
thể chất, tình cảm và quan điểm sống.

Nhu cầu chăm sóc thay đổi sẽ được đáp 
ứng một cách chuyên nghiệp từ lúc vào 
cư xá cho đến giai đoạn chăm sóc cuối 
đời.

Phòng ốc của chúng tôi
Cư xá Cao niên Footscray có cả phòng 
riêng lẫn phòng ở chung có ‘phòng tắm 
riêng’ nối liền với phòng ngủ. 

Tất cả các phòng đều nhìn ra vườn hoặc 
sân nhỏ và có cửa đi ra khu vực an ninh 
ngoài trời.

Các phòng được trang bị đầy đủ giường 
điện cao/thấp, tủ, bàn đặt cạnh giường 
bàn và hộc tủ có khóa.
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Nơi chốn sử dụng chung 
Chúng tôi có phòng ăn dành cho cư 
dân để ăn uống theo ý muốn và khu vực 
phòng khách dành cho cư dân giao du 
và giải trí.

Chúng tôi có khu vực mà gia đình và 
khách tới thăm có thể sử dụng nếu 
muốn tổ chức một số lễ lạc riêng tư như 
sinh nhật và ngày kỷ niệm.

Lối sống
Cư xá Cao niên Footscray có rất nhiều 
sinh hoạt để cư dân có thể có lối sống 
đầy đủ và không thụ động. Nhu cầu và 
sở thích cá nhân sẽ được xét đến khi lập 
kế hoạch sinh hoạt lối sống. Các sinh 
hoạt này bao gồm chương trình tập thể 
dục, trò chơi, kích thích để tăng cường 
đầu óc, chuyến đi chơi bằng xe buýt 
Royal Freemason, sinh hoạt văn hóa, lễ kỷ 
niệm hàng năm và rất nhiều mục giải trí 
và buổi hòa nhạc.

Trung tâm Trị liệu ban ngày
Cư xá Cao niên Footscray rất may mắn 
có Trung tâm Trị liệu ban ngày tại cơ 
sở, nhờ đó khách hàng sinh sống trong 
cộng đồng có thể sử dụng dịch vụ vật lý 
trị liệu, mát-xa và dịch vụ trị liệu đa dạng 
và cư dân cũng được sử dụng khu vực 
trị liệu ban ngày để sử dụng dịch vụ vật 
lý trị liệu, chương trình đối phó với đau 
nhức và các sinh hoạt. Điều này giúp cư 
dân duy trì mối liên hệ với những người 
vẫn còn sinh sống trong cộng đồng.

Tiêu chuẩn Chăm sóc Cao 
độ: Đặc điểm của Royal 
Freemasons

Royal Freemasons cam kết thực hiện 
theo kiểu mẫu dịch vụ chăm sóc chú 
trọng đến cá nhân. Chúng tôi cung cấp 
các tiện nghi tuyệt vời ngay tại cơ sở và 
dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ 24/24 do 
đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, thạo 
nghề phụ trách, bao gồm các y tá Cấp 
cao (Bậc 1). Cư dân tại Cư xá Cao niên 
Footscray có thể kỳ vọng được hưởng 
các tiêu chuẩn dịch vụ cao, vốn là đặc 
điểm của Royal Freemasons ngay từ 
lúc thành lập vào năm 1867. Đội ngũ 
nhân viên chăm sóc sức khỏe giàu kinh 
nghiệm dưới sự giám sát của các bác sĩ 
được đặc biệt đào tạo về lão khoa, bảo 
đảm rằng tất cả cư dân sẽ được chăm 
sóc riêng theo quy cách thực hành ngoại 
hạng. 

Dịch vụ Mạnh khỏe (Wellness Services) 
của chúng tôi gồm có đội ngũ nhân viên 
y tế bổ trợ chuyên dụng, bao gồm nhân 
viên vật lý trị liệu, nhân viên phục hồi 
chức năng và nhân viên âm nhạc trị liệu, 
cung cấp các chương trình hứng thú, 
giúp tất cả cư dân sinh hoạt độc lập và 
an sinh.

Thực đơn ngon mùa nào thức 
nấy
Thực đơn mùa nào thức nấy do đầu bếp nấu 
hàng ngày tại cư xá với ý kiến đóng góp của 
chuyên viên chế độ ăn uống của riêng Royal 
Freemasons. Thực đơn mỗi ngày mỗi khác trong 
khoảng thời gian bốn tuần và có nhiều loại thịt, 
rau và xà-lách, kèm các món tráng miệng ngon. 
Bữa ăn điển hình trong ngày có thể là:

Bữa ăn sáng
• Các loại nước trái tươi
• Mận hoặc Mứt Trái cây
• Cháo, Mễ cốc hoặc Ya-ua
•  Trứng mới nấu chín
• Bánh mì nướng với các món đã được bảo 

quản
• Trà, Cà phê hoặc Sô-cô-la Nóng

Bữa trưa
• Thịt bò kiểu xưa cũ & Xốt Mù tạt với khoai tây 

& Bắp cải hoặc
• Thịt Trừu Non Nướng, kèm rau theo mùa & 

Khoai tây Nướng
• Kem lạnh Chanh & Vani Thơm ngon hoặc
• Bánh Dứa Upside-Down, kèm Syrup Maple 

Canada

Bữa tối
• Cà chua & Súp Rau Thơm Tươi
• Món trứng chiên rau (Frittata), kèm xà-lách 

rau vườn, hoặc
• Mì ống (Penne) Gà & Nấm
• Món kem Trứng Sô-cô-la, kèm Dâu tây, hoặc
• Táo Crumble & Custard hoặc Cream 

Trái cây tươi luôn có sẵn cùng các loại nước trái 
cây, mước ngọt, Trà, Cà phê và Sô-cô-la Nóng 
vào bữa trưa và bữa tối.

Trà sáng, Trà chiều và Bữa ăn trước giờ đi ngủ 
bằng bánh ngọt hoặc pho-mát nhà làm và bánh 
quy cũng được phục vụ hàng ngày.

Bãi miễn trách nhiệm
Tài liệu này chính xác ở thời điểm 
ngày phát hành. Tuy nhiên, vì được 
viết theo cách “dễ đọc” nên không 
thể bảo đảm mỗi câu đều hoàn 
chỉnh, không sai sót.
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Centennial Lodge, Wantirna South  
Coppin Centre, Melbourne 
Darvall Lodge, Noble Park 
Elizabeth Gardens, Burwood 
Footscray Aged Care, Footscray 
Gregory Lodge, Flemington 
Monash Gardens, Mulgrave 
Springtime Sydenham, Sydenham

Royal Freemasons Ltd
ABN 52 082 106 821 Level 7, 580 St 
Kilda Road Melbourne Victoria 3004

Điện thoại (03) 8318 3900
royalfreemasons.org.au

Liên lạc Nhóm Tiếp nhận
Điện thoại: (03) 8318 3900  
từ 9 giờ sáng đến 4 giờ 30 chiều ngày 
thường
Fax: (03) 9521 3689
access@royalfreemasons.org.au

Căn hộ Cư xá Cao niên Cao cấp

Coppin Suites, Melbourne 


