
Xin chào đón quý vị đến với Tờ Thông tin về Nhà Hát  
 
Giới thiệu 
 
Xin chào đón quý vị đến với tờ thông tin về Melbourne Recital Centre. 
 
Tại Melbourne Recital Centre, chúng tôi cam kết sự dễ dàng tiếp cận 
cho tất cả mọi người.  
 
Chúng tôi muốn quý vị thưởng thức buổi thăm nhà hát của mình và để 
buổi thăm của quý vị được dễ dàng và thoải mái.  
 
Mục lục 
 
Mục lục của tờ thông tin này bao gồm; 
• Cách đi đến Melbourne Recital Centre 
• Thông tin về khả năng dễ tiếp cận cho tất cả mọi người 
• Mua vé 
• Lối tới Elisabeth Murdoch Hall  
• Lối tới Primrose Potter Salon  
• Lối tới Phòng vệ sinh và các Lầu; và 
• Làm thế nào nếu quý vị có các câu hỏi hay cần sự giúp đỡ? 
 
Cách đi đến Melbourne Recital Centre 
 
Nếu quý vị đi bằng xe điện từ Flinders Street Station, hãy lên tuyến xe 
điện số 1 từ South Melbourne rồi xuống tại trạm dừng dễ lên, xuống, 
số 17 trên Sturt Street. 
 
Nhà Hát có một lối vào gần bến xe điện trên Sturt Street. 
 
Còn có khu vực thả khách trên Sturt Street dành cho khách đến Nhà 
Hát bằng xe hơi.   
 
 
Thông tin về khả năng Dễ Tiếp cận cho Tất cả mọi Người 
 
Trên mỗi Lầu của Nhà Hát, chỉ dẫn về các dịch vụ chính, được trình 
bày bằng chữ nổi Braille. 
 
Chúng tôi chào đón tất cả khách có động vật giúp đỡ, được cơ quan 
đăng bạ chứng nhận, như chó dẫn đường. 
 



Xin bảo đảm là khi mua vé, quý vị cho chúng tôi biết nếu quý vị có 
động vật giúp đỡ. 
 
Chúng tôi còn chấp nhận Companion Card cho các khách có khuyết 
tật, những người cần sự hỗ trợ của người chăm sóc khi tham dự sự 
kiện. 
 
Xin quý vị xuất trình Companion Card hợp lệ của mình khi đặt vé.  
 
Mua Vé 
 
Quý vị có thể đích thân tới Phòng Bán Vé trong Đại Sảnh Tầng Trệt để 
mua vé. Phòng Bán Vé mở cửa từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, từ thứ 
Hai đến thứ Sáu và trong hai giờ đồng hồ trước giờ biểu diễn. 
 
Vé cũng có thể mua qua điện thoại bằng cách gọi số 03 9699 3333 
hoặc bằng cách gửi thư điện tử tới địa chỉ 
boxoffice@melbournerecital.com.au  
 
Khách cũng có thể muốn đặt vé trực tuyến bằng cách truy cập trang 
mạng của chúng tôi tại địa chỉ www.melbournerecital.com.au 
 
Lối tới Elisabeth Murdoch Hall  
 
Elisabeth Murdoch Hall được chia thành hai tầng. Stalls là tầng dưới. 
Và Circle là tầng trên và trông như bao lơn.  
 
Lối tới Stalls là từ Lầu 1, sử dụng các cửa thính phòng số 1, số 2 & số 
3.  
 
Nếu quý vị không thể sử dụng được thang bộ, thì hàng ghế tốt nhất để 
đặt chỗ trong Stalls là Hàng U. 
 
Lối tới Circle là từ Lầu 2, sử dụng các cửa thính phòng số 5 & số 6. 
Nếu quý vị không thể sử dụng được thang bộ, thì hàng ghế tốt nhất để 
đặt chỗ trong Circle là Hàng A. 
 
Các chỗ dành cho xe lăn được bố trí trong Stalls Hàng U và trong 
Upper East Wing của Circle, tất cả đều có chỗ ngồi cho Người Đi 
Cùng. 
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Lối tới Primrose Potter Salon 
 
Primrose Potter Salon là không gian chỗ ngồi linh hoạt, sàn bằng 
phẳng, được bố trí trên Tầng Trệt và chỉ có một lối vào thính phòng. 
 
Tất cả các sự kiện trong khu vực này là dành cho tất cả mọi người, 
nghĩa là quý vị có thể ngồi ở bất kỳ chỗ nào mình thích. 
 
Đối với hầu hết các sự kiện, Primrose Potter Salon không có thang bộ. 
Các chỗ ngồi ở lối đi giữa các dãy, sẽ có chỗ để tay, trong khi các chỗ 
ngồi khác sẽ không có. 
 
Có các chỗ cho xe lăn trong các khu vực không hạn chế tầm nhìn của 
các khán giả khác. 
 
Khi mua vé, xin quý vị bảo đảm là quý vị cho Phòng Bán Vé biết về bất 
kỳ đỏi hỏi tiếp cận đặc biệt nào. 
 
Lối tới Phòng vệ sinh và các Lầu 
 
Quý vị sẽ thấy phòng vệ sinh cho nam giới và phụ nữ trên tầng trệt và 
trên lầu 2.  Trên lầu 1, có một phòng vệ sinh dễ dàng tiếp cận, dành 
cho tất cả mọi người, mà ai cũng có thể sử dụng. 
 
Quý vị có thể tới Tầng Trệt, Lầu 1 và Lầu 2 bằng thang bộ và thang 
máy. 
 
Tầng Trệt và Lầu 1 còn được kết nối bằng một thang cuốn. 
 
Làm thế nào nếu quý vị có các câu hỏi hay cần sự giúp đỡ? 
 
Chúng tôi muốn trải nghiệm của quý vị về Melbourne Recital Centre 
được thoải mái hết mức có thể. 
 
Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, mong quý vị nhớ là những người dẫn chỗ 
và nhóm nhân viên của Phòng Bán Vé của chúng tôi luôn sẵn sàng 
giúp đỡ. 
 
Nếu muốn nói chuyện với nhóm dịch vụ khách hàng, xin quý vị gọi số 
03 9699 3333. 

 

Chúng tôi mong chờ được chào đón quý vị tới Melbourne Recital 
Centre. 


