
Quý vị được mời tham gia với chúng 
tôi buổi giáo dục MIỄN PHÍ về bệnh 

tiểu đường ở Chester Hill

Cho những người mắc bệnh tiểu đường loại 1 và loại 2. Buổi học này sẽ được  
thực hiện bằng tiếng Việt

Tất cả chúng ta đều biết tập thể dục rất tốt cho sức khỏe và đặc biệt quan trọng đối với 
những người mắc bệnh tiểu đường - nhưng rất khó để biết bắt đầu từ đâu hoặc làm 
thế nào để duy trì động lực. Buổi hội thảo này sẽ hỗ trợ và nâng cao năng lực để quý 
vị thực hiện bước đầu tiên trong việc biến tập thể dục thành một phần trong thói quen 
của quý vị. 

Trong thời gian 3 giờ này, quý vị sẽ: 
• Tìm hiểu về những tác động tích cực mà tập thể dục có thể có đối với mức  

đường huyết 
• Xác định điều gì có thể ngăn quý vị hoạt động nhiều hơn 
• Viết ra kế hoạch từng bước của riêng quý vị 

READY SET GO, LET’S MOVE (HÃY SẴN 
SÀNG BẮT ĐẦU, HÃY CHUYỂN ĐỘNG)

Ngày: Thứ Hai, ngày 20 tháng 6 năm 2022
Giờ: 9:30 sáng cho đến 12:30 trưa
Chi phí: MIỄN PHÍ cho người đăng ký NDSS
Địa điểm: Chester Hill Community Centre, 25 

Chester Hill Road, Chester Hill

The NDSS Agent in NSW and ACT is Diabetes NSW & ACT

Đặt chỗ là điều cần thiết khi các chỗ rất hạn chế.
Để đăng ký, hãy gọi Đường dây trợ giúp NDSS theo số 1800 
637 700 hoặc đặt chỗ trực tuyến ngay bây giờ tại events.
ndss.com.au
VUI LÒNG CHUẨN BỊ SẴN THẺ NDSS KHI ĐẶT CHỖ.

Dịch vụ Thông và Phiên dịch: 13 14 50



You’re invited to join us for FREE 
diabetes education in Chester Hill

For people living with type 1 and type 2 diabetes 
This session will be delivered in Vietnamese

We all know exercise is good for our health, and it is especially important for 
people living with diabetes - but it can be difficult to know where to start or how 
to stay motivated. This workshop will support and empower you to take the first 
step in making exercise a part of your routine. 

During this 3 hour session, you will: 
• Learn about the positive effects exercise can have on blood glucose levels 
• Identify what could be stopping you from being more active 
• Write up your own step-by-step plan 

READY SET GO, LET’S MOVE

Date: Monday, 20 June 2022
Time: 9:30am until 12:30pm
Cost: FREE for NDSS registrants
Location: Chester Hill Community Centre, 25 

Chester Hill Road, Chester Hill

The NDSS Agent in NSW and ACT is Diabetes NSW & ACT

Bookings are essential as spaces are very limited.
To register call the NDSS Helpline on 1800 637 700 
or book online now at events.ndss.com.au
PLEASE HAVE YOUR NDSS CARD READY WHEN BOOKING.

Translating and Interpreting Service: 13 14 50


