Đinh Tấn Khương
Nếu bạn chọn Mỹ để định cư thì có nghĩa là bạn đang đi tìm một “cơ hội”. Bởi vì nước Mỹ được gọi là vùng
đất của cơ hội. Sống và làm việc tại Mỹ, bạn có thể đạt được những địa vị cao trong xã hội. Nhưng để
đạt được giấc mơ đó thì bạn cần phải luôn học hỏi, tư duy và phấn đấu liên tục. Nếu bạn đứng yên thì có
nghĩa là bạn đang bị thụt lùi. Chính vì vậy mà bạn phải “đấu tranh” cho đến khi mà bạn không còn sức lực
nữa.
Nếu bạn chọn Úc để định cư thì có nghĩa là bạn đang đi tìm một sự “an nhàn”. Sống và làm việc tại Úc không
phải bon chen nhiều. Vì cho dù bạn có muốn bon chen đi nữa thì cũng không có cơ hội để đạt được những
chức vị cao. Nước Úc bảo thủ hơn nước Mỹ nhiều. Nước Mỹ không cần biết bạn đến từ đâu và thuộc thành
phần giai cấp nào cũng như không quan tâm đến màu da của bạn, miễn là bạn phục vụ cho nước Mỹ. Chính
vì thế mà nước Mỹ biết quí trọng và sẵn sàng cất nhắc những người có thực tài.

Nói như thế không có nghĩa là ở Úc bạn sẽ
không đạt được học vị cao! Người Việt tại Úc
có tỷ lệ tốt nghiệp đại học khá cao. Trong số đó
có rất nhiều bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ, luật sư,
kinh tế, kế toán, kỷ sư … Nhiều gia đình Việt
Nam tại Úc có một vài bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ..
thì không phải là hiếm.
Tại Úc bạn vẩn có nhiều cơ hội thành công.
Nhưng so với nước Mỹ thì người Việt tại Úc ít
có điều kiện tiến xa và nổi danh hơn. Người
dân Úc bản xứ chuộng cuộc sống an nhàn
(đồng nghĩa với lè phè).

Nước Úc đất rộng người thưa (nguyên một
châu lớn mà chỉ có chừng 22 triệu dân). Nước
Úc được đãi ngộ với nhiều tài nguyên thiên
nhiên và khí hậu không mấy khắc nghiệt. Úc
được đánh giá là một trong những quốc gia có
cuộc sống “hạnh phúc” nhất so với những quốc
gia khác trên toàn thế giới.
Giáo dục, y tế và an sinh xã hội là những điểm
nổi bật của nước Úc.
GIÁO DỤ :
Giáo dục tại Úc, từ mẫu giáo đến hết bậc trung học đều được miễn phí (ngoại trừ trường tư, nhưng chính phủ
cũng phải phụ cấp cho các trường tư thục ).
Riêng đại học thì phải vay một phần tiền học phí (chừng vài ngàn dollars mỗi năm, nhiều ít là tùy theo ngành
học). Số tiền vay mượn nầy sẽ bị đòi lại một khi đã đi làm có mức lương quy định.
Sau khi ra trường mà không tìm được việc làm hay là làm việc với một mức lương thấp thì sẽ không bị đòi lại
một xu nào cả.
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Tất cả mọi người dân Úc đều được cấp một tấm thẻ, gọi là Medicare. Thẻ này được cấp cho mỗi gia đình hay
là cho từng cá nhân riêng lẻ. Khi bị bệnh thì chỉ cần đưa thẻ Medicare là được bác sĩ gia đình khám bệnh miễn
phí.

Có một vài nơi và một số bác sĩ gia đình tính tiền khám bệnh cao hơn số tiền qui định được trả bằng thẻ
Medicare. Trong trường hợp nầy thì người bệnh phải trả số tiền sai biệt. Vùng có nhiều người Việt sinh sống
thì bác sĩ thường chỉ thu khám phí qua thẻ Medicare mà thôi.
Nếu cần gặp bác sĩ chuyên khoa thì phần lớn người bệnh phải trả một lệ phí sai biệt.
Thường thì những người nghỉ hưu sẽ không phải trả số tiền sai biệt đó hoặc là được trả ít hơn so với những
bệnh nhân thuộc các diện khác.
Tuy nhiên chính phủ có chương trình giúp đỡ qua “mạng lưới an toàn” : Nếu tất cả mọi thành viên trong gia
đình đã trả đủ 500 dollars cho số tiền sai biệt, thì kể từ đó Medicare sẽ bồi hoàn toàn bộ số tiền mà mình sẽ
trả cho bác sĩ chuyên khoa trong những lần gặp sau đó. Sự bồi hoàn nầy chỉ kéo dài cho đến ngày cuối của
năm đó mà thôi. Qua năm sau thì được lập lại như cũ.
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Những người thất nghiệp hay nghỉ hưu hoặc là những người có nguồn thu nhập thấp thì sẽ được cấp một thẻ
mua thuốc giảm giá. Người có thẻ mua thuốc giảm giá nầy, sau khi gặp bác sĩ và được ghi toa thuốc. Người
nầy sẽ đến tiệm thuốc tây (tùy mình chọn) để mua thuốc.
Những món thuốc được trợ giá thì người có thẻ giảm giá chỉ phải trả có $5.90 cho mỗi món thuốc, cho dù giá
thực của nó có thể lên đến từ vài chục hay vài trăm dollars (cũng có những món thuốc với giá bán vài ngàn
dollars, chẳng hạn như những món thuốc trị bệnh ung thư). Số tiền chênh lệch sẽ được chính phủ bồi hoàn
cho tiệm thuốc sau.
Những người không có thẻ giảm giá thì chỉ phải trả tối đa cho mỗi món thuốc là $30.00 (có nghĩa là những
người nầy vẫn được trợ giá nhưng phải trả nhiều hơn so với những người có thẻ giảm giá ).
Chính vì vậy mà có một số than phiền là tại Úc, những người có thu nhập thấp thì được ưu đãi hơn là những
người có thu nhập cao!?
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Khi mua thuốc người bệnh yêu cầu pharmacy lập thẻ “mạng lưới an toàn” cho gia đình mình. Mỗi món thuốc
trợ giá có toa bác sĩ thì được lưu giữ trong thẻ “Safty Net”. Một khi tổng số tiền mua thuốc có trợ giá của tất cả
mọi thành viên trong gia đình đã vượt quá 52 món cho những gia đình có thẻ giảm giá (Health Care Card,
Pension Card) hoặc là vượt quá $500.00 đối với những gia đình có lợi tức cao, thì kể từ đó những người trong
cùng gia đình này sẽ không phải trả một xu nào nữa cho những món thuốc có trợ giá mà được bác sĩ ghi
toa. Chương trình miễn giá nầy (khi đạt đỉnh mạng lưới an toàn) sẽ chấm dứt vào ngày cuối của năm đó. Năm
sau thì lại bắt đầu như cũ.
Nếu phải nhập bệnh viên (công lập) thì tất cả mọi chi phí khám bệnh, xét nghiệm, điều trị…đều được miễn cho
tất cả mọi người dân Úc.
N INH XÃ HỘI:
Những người không kiếm được việc làm hay là đang có việc làm mà bị cho nghỉ việc thì sẽ được lãnh tiền phụ
cấp an sinh (chừng 300.00 dollars mỗi tuần cho mỗi người lớn cùng gia đình, con nít thì ít hơn). Tiền phụ cấp
nầy sẽ bị cắt một khi đã tìm được việc làm. Nếu chưa có việc làm thì vẫn được lãnh tiếp cho đến tuổi về hưu
(chừng đó sẽ chuyển qua lĩnh tiền hưu, tiền hưu sẽ cao hơn tiền thất nghiệp).
Những người bị bệnh kinh niên mà không làm việc được hay là đang đi làm mà bị bệnh phải nghỉ việc thì sẽ
được phụ cấp tiền bệnh. Tiền phụ cấp nầy cao hơn là tiền thất nghiệp và được lãnh suốt đời.
Nếu đến tuổi già mà không có quỹ hưu trí cao theo quy định thì được lãnh tiền hưu trí của bộ An Sinh Xã Hội
(khoảng 350 dollars mỗi tuần cho một người) và nhiều thứ tiền phụ cấp về điện, nước, phụ phí di chuyển...
khác nữa.

Những người thất nghiệp còn được trợ giúp thêm tiền để thuê nhà ở. Cũng còn được xét cấp nhà chính phủ
với giá thuê rất thấp.
Có nhiều thứ phụ cấp khác dành cho người khuyết tật, bệnh kinh niên, người già …
Phụ cấp chăm sóc người bệnh, người khuyết tật.. khá cao.
Bạn sẽ nhận được 5 ngàn dollars cho mỗi đứa con mà bạn mới sanh ra. Nếu bạn thất nghiệp thì sẽ được lãnh
tiền phụ cấp an sinh xã hội cho đứa con ngay sau khi sanh, cùng với nhiều phụ cấp khác dành cho cha mẹ
nuôi con.
Người ta thường nói, ở Úc khó có cơ hội làm giàu nhưng cũng khó bị đói khổ.
Đinh Tấn Khương

(Australia )
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