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Ứng dụng COVIDSafe tiếng Ả Rập, tiếng Hoa Giản thể và tiếng Hoa
Truyền thống, tiếng Hàn và tiếng Việt
Ứng dụng COVIDSafe sẽ được cập nhật để có thêm 5 ngôn ngữ hầu giúp người dân Úc sử
dụng ứng dụng một cách tự tin hơn.
Tổng trưởng Y tế, Greg Hunt, cho biết cập nhật mới nhất cho ứng dụng này, có sẵn để tải
xuống vào ngày mai, ngày 3 tháng 7, sẽ bổ sung 5 ngôn ngữ phổ biến nhất trong các cộng
đồng đa dạng ở Úc.
Tổng trưởng Hunt phát biểu 'Những thay đổi này giúp người dân dễ dàng sử dụng ứng
dụng này hơn cho hơn 1,5 triệu người Úc nói tiếng Ả Rập, tiếng Quảng Đông, tiếng Quan
Thoại, tiếng Hàn và tiếng Việt'.
'Là một phần trong cam kết giúp đỡ các cộng đồng đa văn hóa, chúng tôi cũng đã cho dịch
các tờ thông tin và áp phích sang 63 ngôn ngữ và đã giao tiếp với các cộng đồng và nhà
lãnh đạo đa văn hóa khác nhau hơn 5.200 lần, kể cả hơn 900 lần ở Victoria.'
'Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu để bao gồm thêm các ngôn ngữ cho ứng dụng này và các đề
tài giúp đỡ vào các cập nhật mới trong tương lai.'
Tổng trưởng Dịch vụ Chính phủ, Stuart Robert, cho biết cập nhật nhất cho ứng dụng
COVIDSafe sẽ giúp mọi người có thể tải xuống và sử dụng ứng dụng bằng ngôn ngữ của
mình.

Tổng trưởng Robert nói thêm 'Đây sẽ là cập nhật lần thứ sáu cho ứng dụng này và các đề
tài giúp đỡ'.
'Chúng tôi khuyến khích mọi người hãy sử dụng ứng dụng COVIDSafe để cài đặt cập nhật
này và hưởng lợi từ những cải tiến này.'
Quyền Tổng trưởng Di trú, Quốc tịch, Dịch vụ Di dân và Đa văn hóa Alan Tudge cho biết,
người Úc, bất kể nguồn gốc, sẽ cố gắng hết sức giữ an toàn cho bản thân, gia đình và cộng
đồng của họ trong đại dịch COVID-19.
Ông Tudge cho biết 'Tôi xin công nhận các cộng đồng đa văn hóa của chúng ta, đã hết lòng
giúp đỡ chúng tôi phổ biến lời nhắn nhủ.'
'Không khác tất cả các người Úc, các cộng đồng đa văn hóa đã góp phần bảo đảm rằng
chúng ta có thể giảm đà bệnh lây lan và tiếp tục dẫn đầu thế giới về cách chúng ta đối phó
với coronavirus.'
Hơn 6,5 triệu người Úc đã tải xuống và đăng ký ứng dụng COVIDSafe và giúp nhanh
chóng ngăn chặn vi-rút lây lan trong cộng đồng.
Tất cả các người Úc đều nên tải ứng dụng COVIDSafe xuống, để giúp các cơ quan y tế có
thể thông báo nhanh chóng trong trường hợp đã tiếp xúc với COVID-19.
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