للمزيد من املعلومات عن مجموعة برامجنا أو لطلب املشورة أو
الدعم أو اإلحاالت اتصل بـ  Carer Lineبني الساعة  9صبا ًحا و5
مسا ًء أيام اإلثنني إىل الجمعة.

*CARER LINE 1800 242 636
*مكاملة مجانية إالّ إذا أُجريَت من هواتف موبايل.
تنطبق أجور هواتف املوبايل.

إذا احتجت إىل مرتجم خطي أو شفهي ميكنك استعامل خدمتنا بواسطة الخدمة
الوطنية للرتجمة الخطية والشفهية ( )TISعىل الرقم .131 450

Delivery Address:
PO Box 785
NORTH SYDNEY NSW 2059

أسرتاليا مث ّمنة وداعمة لجميع
مقدمي الرعاية
ّ

أصم أو لديك إعاقة يف السمع أو النطق ،اتصل بنا بواسطة الخدمة
إذا كنت ًّ
الوطنية لتوصيل املكاملات .للمزيد من املعلومات زُر املوقع

نبذة عن Carers NSW

 Carers NSWهي املؤسسة الرئيسية ملقدّمي الرعاية يف نيو ساوث ويلز.
ونحن موجودون ملساعدة جميع مقدّمي الرعاية ،ومنهم مقدّمو الرعاية
كل أنحاء نيو ساوث ويلز .نقدّم الدعم واملشورة إىل مقدّمي
الشباب ،يف ّ
املتخصصة .وميكننا أيضً ا
الرعاية عرب مجموعة برامجنا وأنواع دعمنا
ّ
تقديم معلومات عن األساليب املرتكزة عىل الشخص والتمويل املع ّد فرديًا
ومبادرات أخرى.

يل أن أشرتك للحصول عىل خدمات Carers NSW؟
هل ع ّ
ال ،ليس عليك أن تشرتك ليك تحصل عىل خدماتنا مع أن االشرتاك يؤ ّهلك
كل شهرين وآخر املعلومات
للحصول عىل نرشتنا اإلخبارية التي تصدر ّ
ملقدّمي الرعاية ودعوات لحضور مناسبات خاصة وإبداء الرأي يف تو ّجه
 Carers NSWاملستقبيل.

اتصل بنا

No stamp required
if posted in Australia

تتلقّى  Carers NSWالتمويل من حكومة  NSWوالحكومة األسرتالية

هل تقوم برعاية أحد أفراد العائلة
أو أحد األصدقاء؟

تدعم  Carers NSWمقدّمي الرعاية عن طريق مجموعة من الربامج
املتخصصة .نقدّم التعليم والتدريب ملقدّمي الرعاية
وأنواع الدعم
ّ
ومؤسسات تقديم الخدمات وخدمات اإلرشاد واإلحاالت واملعلومات
واملوارد و .NDIS Support Coordination

اتصل بنا

www.carersnsw.org.au

إذا كنت تعتني بأحد أفراد العائلة أو صديق لديه إعاقة
أو مرض عقيل أو اعتامد عىل املخدرات أو الكحول أو حالة
مزمنة أو مرض يؤدي إىل املوت أو ضعف شديد فإنك تكون
مقدّ م رعاية.

ما هو الدعم املتوفّر عن طريق Carers NSW؟

www.relayservice.gov.au

Level 10, 213 Miller Street, North Sydney NSW 2060
PO Box 785, North Sydney NSW 2059
P 02 9280 4744 F 02 9280 4755
)Carer Line 1800 242 636 (free call
contact@carersnsw.org.au

Carers NSW
Reply Paid 88594
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من هو مقدّ م الرعاية؟

Level 10, 213 Miller Street, North Sydney NSW 2060
PO Box 785, North Sydney NSW 2059
P 02 9280 4744 F 02 9280 4755
)Carer Line 1800 242 636 (free call
contact@carersnsw.org.au

خط مقدّ مي الرعاية 1800 242 636
Carer Line
CARER
LINE1800
1800242
242636
636

www.carersnsw.org.au
ARE YOU CARING FOR A FAMILY
?MEMBER OR FRIEND

تتلقّى  Carers NSWالتمويل من حكومة  NSWوالحكومة األسرتالية

Arabic

برامجنا
نقوم بإدارة مجموعة من الربامج واملبادرات التي مت ّولها الحكومة ملقدّمي
الرعاية.

خط مقدّ مي الرعاية
يعمل لدى خط مقدّمي الرعاية ( Carer Support Officersموظفون
لدعم مقدّمي الرعاية) مد ّربون ويستطيعون تزويدك باملعلومات والدعم
العاطفي واإلحاالت .كام أنهم يستطيعون املساعدة عىل وصل مقّدمي
الرعاية وعائالتهم مبجموعات دعم مقدّمي الرعاية يف نيو ساوث ويلز.
ميكنك االتصال بخط مقدّمي الرعاية عىل الرقم 636 242 1800

االثنني إىل الجمعة 9 ،صبا ًحا  5 -مسا ًء
الخدمة مجان ّية من خطوط الهاتف األرضية الثابتة.

National Carer Counselling Program

(الربنامج الوطني إلرشاد مقدّ مي الرعاية)

يعرض ( Carers NSWمؤسسة مقدّمي الرعاية يف نيو ساوث ويلز)
الكثري من أنواع اإلرشاد والدعم العاطفي املختلفة ليك تتمكّن من
الحديث عن أشياء مع شخص يتف ّهم الوضع.
يستطيع مرشدونا تقديم الدعم:
• عرب الهاتف
• وج ًها لوجه
• عرب اإلنرتنت
• فرديًا
• كعائلة
• يف مجموعة
ندير أيضً ا مجموعات إرشاد عالجي تستكشف التأثري العاطفي للرعاية،
مم يسمح للمشاركني إخبار بعضهم بعضً ا بتجاربهم يف بيئة آمنة.
ّ
كل أنحاء نيو ساوث ويلز.
متخصصني يف ّ
لدى  Carers NSWشبكة مرشدين
ّ
Mental Health Respite: Carer Support

(االسرتاحة املؤقّتة من رعاية الصحة العقلية :دعم مقدّ مي الرعاية)

متخص ًصا ملقدّمي الرعاية لألشخاص الذين لديهم أمراض
دعم
ّ
نقدّم ً
عقلية وذلك بتوفري االسرتاحة املؤقّتة والتعليم واألنشطة الرتفيهية
واإلرشادات واملنارصة .ونقوم بتقديم هذه الخدمات يف ( LGAsمناطق
حكومات محلية) محدّدة يف جنوب رشق سيدين ومنطقة الهنرت.

االشرتاك يف CARERS NSW

( Support Coordinationتنسيق دعم) NDIS

(النظام الوطني لتأمني اإلعاقة)

بصفتها مؤسسة تقديم خدمة مس ّجلة لدى  NDISلتقديم تنسيق الدعم،
تتول رعايته
تستطيع  Carers NSWمساعدتك إذا كان هناك شخص ّ
تلقّى خطة  NDISتض ّم ميزانية لتنسيق الدعم.
يقدّم تنسيق دعم  NDISلك أنت وللشخص الذي تتوىل رعايته املساعدة
ليك تعرف عن  NDISوالعمل من خالله وفهمه بصورة أفضل ،باإلضافة
إىل وصل الخدمات وتنسيقها وتخطيط امليزانيات.
منسقي دعم محليني يف  Coffs Harbourو  Dubboوسيدين،
بواسطة ّ
تتول
تستطيع  Carers NSWالعمل معك لضامن حصول الشخص الذي ّ
رعايته عىل أقىص ما ميكن من خطة  NDISالخاصة به.

هل يف عائلتك مشارك يف رعاية  icareملدى الحياة؟ تعمل wecare

مع أفراد العائلة املشاركني يف رعاية  icareملدى الحياة لزيادة معرفتهم
ومرونتهم ورفاههم يف أي وقت ،أو بعد إصابة الشخص ،أو بعد تشخيص
تتول  wecareبرنامجني
وجود مرض ناجم عن الغبار متعلق بالعملّ .
هام ’برنامج تعليم مقدّمي الرعاية بالتوجيه‘ ألفراد العائلة البالغني ،ويت ّم
تقدميه عىل اساس ست إىل مثان جلسات توجيه يقدّم فيها املعلومات
والدعم لتعزيز إسرتاتيجيات التح ّمل ،و’برنامج األطفال واليافعني‘ ألفراد
العائلة من سن  5سنوات (سن الدخول إىل املدرسة) إىل  18سنة .يص َّمم
الربنامج حسب احتياجات األطفال واليافعني ويهدف إىل دعمهم للوصول
إىل أهدافهم وتحقيق ما يحلمون به.

كم يكلّف؟
االشرتاك مجاين ملقدّمي الرعاية ومجموعات دعم مقدّمي الرعاية
واألفراد .أما املنظامت االجتامعية ومؤسسات تقديم الخدمات والرشكات
رسم لالشرتاك.
واملؤسسات األخرى فتدفع ً

اشرتك!

 Carers NSWهي املؤسسة الرئيسية لجميع مقدّ مي
الرعاية يف نيو ساوث ويلز .واالشرتاك مجاين ملقدّ مي الرعاية
ومجموعات دعم مقدّ مي الرعاية.
Carer support group

Title:
Last name:

ما هي فوائد االشرتاك؟

First name:

يؤ ّهلك االشرتاك ملا ييل:
كل شهرين وهي ( Carers Newsأخبار
•	نرشتنا اإلخبارية التي تصدر ّ
مقدّمي الرعاية)
• آخر املعلومات ملقدّمي الرعاية
• دعوات إىل مناسبات ومنتديات خاصة
• رسوم تسجيل مخفّضة لحضور مؤمترات تنظمها Carers News
جه املستقبيل لـ Carers News
• أبدء الرأي يف التو ّ

Address:
Suburb:
State:
Postcode:
Phone:
Email:

ما هو سبب أهمية االشرتاك؟
كل أنحاء نيو ساوث ويلز.
متثل  Carers Newsجميع مقدّمي الرعاية يف ّ
بوجود عدد كبري من األعضاء تتوفر لدينا قاعدة مدعومة بأدلّة لسياستنا
وأعامل املنارصة التي نقوم بها .وهذا يساعدنا عىل إرشاد الحكومة
وأصحاب املصلحة اآلخرين بشأن القضايا التي ته ّمك.

Signature:
;The following questions are optional
Are you from a Culturally and Linguistically Diverse
?background
No

No

(برنامج مقدّ مي الرعاية الشباب)

www.youngcarersnsw.org.au

Yes

Are you from an Aboriginal and / or Torres Strait
?Islander background

Young Carer Program

ميكّن ( Carers NSW Young Carer Programبرنامج مقدّمي الرعاية
الشباب لدى مؤسسة مقدّمي الرعاية يف نيو ساوث ويلز) مقدّمي الرعاية
الشباب ( 25سنة وأصغر) من الوصول إىل:
• معلومات محدّدة وإحاالت إىل الخدمات
• موقع إلكرتوين تفاعيل ونرشات إخبارية
• اإلرشاد والدعم
• وفرص أخرى.
ملعرفة املزيد عن  Young Carer Programزُر املوقع:

Individual

Carer

Yes

?Do you identify as LGBTI+
No

Yes

?Do you have a disability
No

Yes

وقص الورقة حيث الخط املنقّط وإعادتها
يُرجى ملء تفاصيلك باللغة اإلنكليزيةّ ،
بالربيد إىل  ،Carers Newsوال يحتاج األمر لطابع بريدي.
لالطّالع عىل بيان الخصوصية وحقوق املشرتكني ومسؤولياتهم يُرجى االتصال بـ
 Carers Newsعىل الرقم  9280 4744أو
 membership@carersnsw.org.auأو زُر موقعنا
www.carersnsw.org.au

