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Điều gì sẽ xảy ra sau khi một người thân yêu qua đời? 
Sau khi một người thân yêu qua đời, bác sĩ gia đình của quý vị có thể sẽ ký giấy chứng nhận xác nhận việc qua đời. Quý vị 
không thể sắp xếp tang lễ nếu bác sĩ gia đình chưa ký và cấp giấy chứng nhận này. 
Giám đốc tang lễ, hoặc người quản lý mọi việc cho người quá cố, sẽ sử dụng giấy chứng nhận để đăng ký khai tử với Cơ 
Quan Đăng Ký Khai Sinh, Khai Tử và Kết Hôn ở New South Wales.

Bác sĩ gia đình sẽ làm gì vào lúc này? 
Theo luật, bác sĩ gia đình của quý vị phải xác nhận danh tính của người quá cố, nguyên nhân và hoàn cảnh qua đời.
Bác sĩ gia đình của quý vị cũng phải hoàn tất Giấy Chứng Nhận Y Tế Về Nguyên Nhân Tử Vong hoặc báo cáo sự việc cho 
quan tòa nghiệm thi. Quan tòa nghiệm thi cần được báo cáo nếu người quá cố:

• tử vong do bạo lực hoặc không tự nhiên
• đột tử, không rõ nguyên nhân
• tử vong trong hoàn cảnh đáng ngờ hoặc bất thường

Nếu trường hợp tử vong được báo cáo cho quan tòa nghiệm thi, bác sĩ gia đình sẽ cung cấp cho quý vị thông tin về quy 
trình và các dịch vụ hỗ trợ. Giấy chứng nhận này cũng được gửi đến Cục Thống Kê Úc và được sử dụng để phân tích và lập 
kế hoạch sức khỏe cộng đồng. 
Bác sĩ gia đình cũng có thể hoàn tất Giấy Chứng Nhận Hỏa Táng nếu cần thiết. 

Bác sĩ gia đình sẽ làm gì sau đó?
Có thể bác sĩ gia đình sẽ muốn gặp quý vị để trò chuyện về cảm nhận của quý vị và xem liệu quý vị có cần hỗ trợ thêm để 
kiểm soát cảm xúc của mình không. Bác sĩ gia đình cũng có thể:

• Giải thích cho quý vị về quá trình vượt qua nỗi đau và những phản ứng thường gặp 
• Đưa ra lời khuyên về thuốc men nếu quý vị đang đau khổ tột độ
• Giúp người thân và bạn bè thân thiết có được các dịch vụ hỗ trợ

Bác sĩ gia đình của quý vị cũng có thể giới thiệu để quý vị được tư vấn tâm lý nếu quý vị cần có người tâm sự.

Tôi có thể làm gì? 
Ngay sau khi một người thân yêu qua đời, quý vị cần thực hiện một số bước nhất định. Quý vị sẽ cần xem xét:

• Sắp xếp tang lễ
• Di chúc và các hợp đồng bảo hiểm
• Thông báo cho những người có liên quan
• Hỗ trợ tài chính
• Hỗ trợ cho họ hàng – bao gồm tư vấn tâm lý

Tờ Thông Tin Về Quy Trình Y Tế
Cập nhật vào Tháng Bảy 2020Sau khi một người thân 

yêu qua đời

Quý vị cần thông tin gì từ tôi? 

Tôi cần phải làm gì bây giờ?

Tôi phải làm gì với giấy chứng nhận?

Tôi nên nói gì với gia đình và bạn bè của mình?

Tôi cần thông báo cho ai?

Tôi nên hỏi bác sĩ của mình những gì?



Thông �n này dành cho người đã được bác sĩ chẩn đoán bệnh. 
Nó không được soạn ra để dùng chẩn đoán bệnh hoặc thay 
thế cho việc chăm sóc y tế đang �ếp diễn

Các tờ thông �n thuộc Danh Mục Tài 
Nguyên Y Tế (Health Resource 
Directory) được sự chuẩn y của Ủy 
Ban Tư Vấn Cộng Đồng thuộc Mạng 
Lưới Y Tế Cơ Bản Tây Nam Sydney 
(South Western Sydney PHN’s 
Community Advisory Commi�ee) và 
của các bác sĩ gia đình tại địa phương

Có những dịch vụ hỗ trợ nào?
Hỗ trợ khủng hoảng

• beyondblue: điện thoại 1300 224 636
• Lifeline: điện thoại 13 11 14 (24 giờ)

Dành cho trẻ em và thanh thiếu niên
• Trung Tâm Quốc Gia về Đau Buồn Tuổi Thơ (National Centre for Childhood Grief) — tư vấn tâm lý và các nhóm dành 

cho trẻ em: điện thoại 1300 654 556
• Căng tin (Canteen) — tư vấn qua điện thoại, trực tuyến và trực tiếp cho cá nhân và theo nhóm cho thanh thiếu niên từ 

12-25 tuổi mắc bệnh ung thư hoặc đã mất một thành viên trong gia đình vì bệnh ung thư: điện thoại 1800 835 932
Dành cho người trưởng thành

• Trung Tâm Úc về Đau Buồn và Mất Mát (Australian Centre for Grief and Bereavement) — các nhóm tư vấn tâm lý và hỗ 
trợ: điện thoại 1800 642 066

• Trung Tâm Chăm Sóc về Mất Người Thân (Bereavement Care Centre) — tư vấn tâm lý và hỗ trợ: điện thoại 9869 3330
• Những Người Bạn Thương Cảm NSW (Compassionate Friends NSW) — nhóm hỗ trợ đồng cảnh ngộ: 1800 671 621 
• Hỗ Trợ Đau Buồn thuộc Quỹ Tài Trợ Bệnh Bạch Cầu (Leukaemia Foundation Grief Support) — các nhóm tư vấn tâm lý 

và hỗ trợ cho những người mất người thân vì bệnh ung thư máu: điện thoại 1800 620 420
• Sands — hỗ trợ các trường hợp sẩy thai, thai chết lưu và tử vong sơ sinh: điện thoại 1300 072 637
• Solace Australia — các nhóm dành cho những người góa chồng, góa vợ: điện thoại 9519 2820
• Quỹ Tài Trợ Tìm Kiếm Cuộc Sống (Quest for Life Foundation) — những khóa tu cho những người đang đau buồn: điện 

thoại 1300 941 488
Dành cho mọi lứa tuổi

• Hiệp Hội Quốc Gia về Mất Mát và Đau Buồn (National Association for Loss and Grief) — tư vấn tâm lý: điện thoại 6882 
9222

• Dịch Vụ Chăm Sóc về Mất Người Thân Vùng Cao Nguyên Phía Nam (Southern Highlands Bereavement Care Service) — 
tư vấn cho các cá nhân, gia đình, thanh thiếu niên và trẻ em: điện thoại 4862 1701

Hỗ trợ trực tuyến
Vui lòng xem tờ thông tin Sức Khỏe Điện Tử về Đau Buồn và Mất Mát để biết chi tiết về các dịch vụ hỗ trợ trực tuyến

Chuyên khoa tư
Vui lòng nói chuyện với bác sĩ gia đình của quý vị để được giới thiệu đến một nhà tâm lý học hoặc cố vấn tư.

Tôi có thể tìm hiểu thêm ở đâu?
• Khu Vực Y Tế Địa Phương Tây Nam Sydney: swslhd.health.nsw.gov.au

• Hiểu Được Đau Buồn
• Thích ứng với những ngày kỷ niệm, lễ kỷ niệm tôn giáo và những dịp đặc biệt
• Trẻ Em và Đau Buồn — thông tin dành cho những người chăm sóc

• Bộ Dịch Vụ Nhân Sinh — phải làm gì sau khi một người qua đời: humanservices.gov.au 
• Tòa Nghiệm Thi NSW — sơ đồ quy trình nghiệm thi: coroners.justice.nsw.gov.au
• Các Dịch Vụ NSW — qua đời và mất người thân: service.nsw.gov.au

Sau khi một người thân yêu qua đời

https://www.beyondblue.org.au/
https://www.lifeline.org.au/
https://www.childhoodgrief.org.au/
https://www.canteen.org.au/home/how-we-help/counselling-and-individual-support/
https://www.grief.org.au/ACGB/Bereavement_Support/ACGB/Bereavement_Support/Bereavement_Support.aspx?hkey=6d7b78f6-7d1b-408e-abe0-b417d5be15bf
https://www.bereavementcare.com.au/services_adults.htm
http://www.tcfnsw.org.au/
https://www.leukaemia.org.au/how-we-can-help/grief-support-services/
https://www.sands.org.au/
http://www.solace.org.au/nsw/
https://www.questforlife.com.au/
https://www.nalag.org.au/griefsupport
https://www.shbcs.org.au/
https://swsproject.healthpathways.org.au/Portals/31/factsheets/E-health%20grief.pdf
https://swsproject.healthpathways.org.au/Portals/31/factsheets/E-health%20grief.pdf
http://swslhd.health.nsw.gov.au
https://www.swslhd.health.nsw.gov.au/cancer/pdf/Understanding%20grief%200214%20final.pdf
https://www.swslhd.health.nsw.gov.au/cancer/pdf/Coping%20with%20anniversaries%200214%20final.pdf
https://www.swslhd.health.nsw.gov.au/cancer/pdf/Children%20&%20Grief%200214%20final.pdf
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/subjects/death-and-bereavement
http://www.coroners.justice.nsw.gov.au/Pages/what_happens_process/first_steps/map_process.aspx
https://www.service.nsw.gov.au/guide/death-and-bereavement

