
 

 )تابع( المتاحة الخدمات

للرفاھیة طرق خمس   

 بسیطة طرق  خمس كیف تعلم
 على تساعدك أن یمكن اإلجراءات

 اإلجھاد مع أفضل بشكل التعامل
 سعادة وأكثر أطول لفترة والعیش
 !وصحة 

 'الطرق الخمس محاولة' للجمیع یمكن
 .الدراسة  أثناء أو العمل أو المنزل في

 ط��قة الرعا�ة الخاصة بك 
 أو التدریب حول أھداف تحقیق في الراغبین الرعایة لمقدمي برنامج
 .العمل أو التطوعي العمل أو التعلیم

 األسئلة المتداولة
ن أو   ي الوصول إ� رعا�ة المسنني

ي الحصول   NDIS�مكنىن
هل �مكنىن

 ؟ Carers SAع� الدعم من 

 مقدم علیھ یحصل قد الذي الحالي الدعم تكملة إلى خدماتنا تھدف! نعم
 .الرعایة

ي الوصول إ� 
لينك. هل �مكنىن أتل�ت دفعة مقدم الرعا�ة سن�ت

 ؟ Carers SAالخدمات من خالل 

 ومقدمي سنترلینك مدفوعات على یحصلون الذین الرعایة مقدمي! نعم
 على ونقادر سواء حد علىھم  ، یحصلون علیھا ال الذین الرعایة

 . Carers SA الرعایة  مقدمي من الدعم على الحصول

ي الحصول ع�  
أنا ال أع�ش مع الشخص الذي أهتم به هل �مكنىن

 ؟ SACarersالدعم من مقد�ي الرعا�ة  

 األشخاص/  الشخص مع یعیشون ال أو الرعایة مقدمو یعیش قد! نعم
 .الدعم على الحصول بإمكانھم یزال وال یرعونھم الذین

 
 
 
 
 
 
 

 تموهقدم الذي االستثنائي الدعم  على  أشكركم أن أود"

 أنوه أن أود. الصعبة األوقات بعض خالل  لي

 و  رأفة األكثر ھم الذین مبموظفیك
 صادفتھم وتعاطفاً من أي أناس أخرین 

ي إحداث  كل هذا إّن  
ي  ساهم �ف

ي ح�ايت
ا �ف فرقا كب�ي

ي و��احة شد�دة،  
 ". ملطف منظمتك  لقد غمريف

 لوسي
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األسترالیة  الحكومة مبادرة 
 

1800 422 737 : على الرقم المجاني  لالتصال   
info@carerssa.com.au 
www.carerssa.com.au 

Carers SA 
ال�امقد�ي الرعا  ي جنوب أس�ت

�ة �ن  
ھنا من أجلكم نحن   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

مبادرة الحكومة األسترالیة 

 الدعم بخدمات                              الرعایة مقدمي ربط      
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الشخص�ة والدعم  إذا كنت تقدم الرعا�ة  
و / أو المساعدة للعائلة أو األصدقاء الذين 

 لديهم
 إعاقة  •
 عقلي مرض •
 الخرف  •
 مزمنة  صحیة حالة •

 مرض عضال  •

 أو  المخدرات أو بالكحول متعلقة شكلةم •
 العمر  بسبب ضعیف شخص •

نت مقدم الرعا�ة و�مكنك الوصول إ�  أ إذن
ي تقدم

مقد�ي الرعا�ة  ها خدمات الدعم الىت
SACarers  

 ملتزمون نحن Carers SA في
 مثلك ،  الرعایة مقدمي مع بالتواصل

 .الھامة  والخدمات الدعم لتقدیم ،  تماما

 موظفین مع الوالیة مستوى على منظمة نحن
 مدینة أدالید وضواحیھا  أنحاء جمیع في مقرھم

 .والنائیة الریفیة أسترالیا جنوبومناطق  

CARERS SA جنوب في الرعایة مقدمي لدعم الرئیسیة المنظمة ھي 
 مستوى على نحن. المحلي الرعایة مقدمل مزودالبوابة ال وھي أسترالیا
 .أسترالیا جنوب في الرعایة مقدمي لدعم الرئیسیة والمنظمة الوالیة

 موثوقة ونصائح ودعم خدمات لتقدیم وطنیا نھجا الرعایة مقدمي بوابة تقدم
.أسترالیا في المأجورین غیر الرعایة ميلمقد  

 الخدمات المتاحة
 تخط�ط دعم مقد�ي الرعا�ة

 حتى بك الخاص الرعایة دور  حول فریقنا أعضاء أحد مع تحدث
 .لك أفضل فائدة ذات تكون قد التي الخدمات تحدید من معا نتمكن

ي 
 خدمة الدعم الموجه الوظ��ن

 أن یمكن الذي الدعم وكذلك ةیوفرد متنوعة الرعایة مقدم احتیاجات
 .نقدمھ

 : ن  �مكن تقد�م الدعم ب�حدى ط��قتني

 :مثل  والخدمات شیاءلأل استخدامھا یمكن التي واحدة لمرة العملي الدعم

 لمساعدة محمول كمبیوتر جھاز  أي الصغیرة األصول مواد شراء •
 العاملة.  القوى إلى العودة أو الدراسة مع الرعایة مقدم

 أو 

 خدمات من مجموعة نحو موجھة   •
 :مثل  العملي الدعم

 في( لھا المخطط للراحة تمویل >
 )السكن أو المنزل

 التنظیف  خدمات >
 التسوق  في المساعدة >
 طبخ  >
نفقة   دفع مثل النقل في المساعدة >

 المواعید إلى للنقل أجرة سیارة
 التسوق  أو الطبیة

 اإلرشاد النفسي
 

 في مسائل  الرعایة مقدمي دعم
 .والرفاه النفسیة الصحة

 كنت  إذا لدینا االستشارة خدمة تتوفر
, القلق مع صعوبات من تعاني

 بسبب االكتئاب أو اإلجھاد
 نقدم. بك الخاصة الرعایة دور

 جلسات ست إلى یصل ما
 الجلسات ھذه تتوفر. استشاریة

 عبر الوالیة أنحاء جمیع في
اً  وجھجلسات  وأ الھاتف
 لوجھ. 

 مجموعات األقران
 .اآلخرین الرعایة  مقدمي مع الرعایة مقدمي ربط

 أعضاء أحد تسھیل بفضل. مثلك اآلخرین الرعایة مقدمي قابل
 والتركیز الخبرات لتبادل الفرصة األقران مجموعات تمنحك فریقنا، 

 الرعایة مقدمي وتمكین ودعم ربط إلى تھدف مختلفة مواضیع على
 .الیومیة حیاتھم في

 التدر�ب 
 .الشخصیة الرعایة فأھدا  وتحقیق تحدید

 الھدف لتحدید فریقنا أعضاء أحد مع  من شخص لشخص العمل
 .حیاتك في إیجابي تغییر لخلق تحقیقھ ترید الذي الشخصي

 الرعا�ة المؤقتة الطارئة
 أو عاجل حدث خالل بك الخاص الرعایة دور من الراحة لك یتیح مما
 .لھ  مخطط غیر

 كنت سواء. وقت يأ في تحدث أن یمكن الحوادث أن نعلم نحن
 وبین بینك العالقة أصبحت  أو لحادث تعرضت أو مریضا

 .آمنة غیر بھ تھتم الذي الشخص
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