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Cần đặt chỗ trước
Đường dẫn Zoom sẽ được gửi qua email cho quý vị trước 
buổi tập

Quét mã QR để đặt chỗ ngay  
hoặc gọi đến Helpline (Đường dây trợ giúp) 
NDSS theo số 1800 637 700

Tham gia 
MIỄN PHÍ

Diabetes NSW & ACT (Tổ chức về Bệnh Tiểu đường NSW và ACT) mời 
quý vị tham gia hội thảo trên mạng về chương trình giáo dục của chúng 
tôi, Tập thể dục an toàn tại nhà, được phát trực tiếp trực tuyến. Chương trình sẽ được 
thực hiện bởi một trong những chuyên gia y tế cùng với thông dịch viên của chúng tôi.

Hội thảo trên mạng này bao gồm một bài hướng dẫn ngắn và quý vị sẽ có cơ hội đặt 
câu hỏi vào cuối buổi.

TIẾNG VIỆT - TẬP THỂ DỤC AN TOÀN TẠI NHÀ  
Thứ Hai, ngày 30 tháng 5, lúc 10g sáng
Phù hợp cho người bị bệnh tiểu đường hoặc có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Suy nghĩ về việc bắt đầu thói quen tập thể dục tại nhà? Hội thảo trên mạng này sẽ giúp 
quý vị khám phá một số lưu ý quan trọng để tập thể dục an toàn tại nhà.

Hội thảo trên 
mạng Trực tuyến
Tiếng Việt - Tập thể dục 
an toàn tại nhà
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FREE to 
attend

Diabetes NSW & ACT would like to invite you to join us for our 
educational webinar, Exercising safely at home, streamed live 
online. It will be delivered by one of our health professionals and translated 
by our interpreter.

This webinar consists of a short presentation, and you will have the 
opportunity to ask questions at the end of the session.

VIETNAMESE - EXERCISING SAFELY AT HOME 
Monday 30 May, 10:00 AM
Suitable for people with diabetes or at risk of diabetes.

Thinking about starting a home exercise routine? This webinar will explore 
some important considerations for exercising safely at home.

Online Webinar
Vietnamese - Exercising 
safely at home


