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30 Hallstrom Place 

WETHERILL PARK 
:العنوان  

:الهاتف  1500 8717 (02)  
:الفاكس 2141 9725 (02)        
info@agedcc.org.au  البريد

: اإللكتروني  

 
 

 فرع تابع لمركز المجتمع في كبرماتا
 

 

 

 

:للحصول على معلومات إضافية، اتصل  
 

 خدمة رعاية المجتمع متعدد الثقافات
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 اذا كنت بحاجة إلى مترجم، اتصل ب

13 14 50 

أخبرهم باللغة التي تتحدث بها وإطلب منهم اإلتصال 

 ب

 خدمة رعاية المجتمع متعدد الثقافات

87171500 على الرقم  

 
 
 
 
 

 وقسم إعاقة دائرة الصحة والتقدم في العمرتقوم 
.المسنين والرعاية المنزلية بتمويل هذه الخدمة  

 

 الدعم اإلجتماعً
 

برنامج الدعم اإلجتماعً هو برنامج ممول من أجل 
تقدٌم خدمة الرعاٌة المنزلٌة والرعاٌة فً المجتمع 

والتً هً أساسا موجهة لتلبٌة حاجة الفرد لإلتصال 
اإلجتماعً عن طرٌق تقدٌم صحبة، وهذه تكون إما 
داخل البٌئة المنزلٌة أو عند الحصول على الخدمات 

ٌقدم الدعم اإلجتماعً على أساس فرد . المجتمعٌة
مع فرد أو فً مجموعة صغٌرة تجمعهم اهتمامات 

.مشتركة داخل تلك المجموعة  
 

ٌهدف الدعم اإلجتماعً الى زٌادة قدرة الفرد 
لإلستمرار فً العٌش فً المنزل بصورة مستقلة، و 
ٌهدف كذلك إلى المساعدة فً تلبٌة حاجة الفرد الى 

.اإلتصال اإلجتماعً  
 

ٌفرض على هؤالء الذٌن ٌتلقون الدعم اإلجتماعً 
عند الظروف .  فً الساعة$4.00رسماً قدره 

 ساعات من المساعدة فً 3العادٌة، كل زبون ٌتلقى 
.االسبوع  

 

هؤالء الذٌن فً حاجة الى الحصول على الخدمة 
هذه، علٌهم إحالة أنفسهم الى البرنامج أو بإمكان 

عائالتهم أو اصدقائهم، موظفً المجتمع، أخصائٌون 
فً الحقل الصحً أو مقدمً خدماٍت أخرى القٌام 

.بذلك  
 
 

   MCCS   لدى 
:هيئة وموظفون الدعم يتحدثون اللغات التالية  

العربٌة، االشورٌة، البوسنٌة، الصٌنٌة، الكرواتٌة، 
الفلبٌنٌة، الهندٌة، الخمٌرٌة، الالوٌة، المقدونٌة، 

.السربٌة، االسبانٌة، الفٌتناوٌة، و لغاٍت اثنٌة أخرى  
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  (CACP)   رعاٌة المسن فً المجتمعخدمة برنامج

 تقّدم فً منزل الفرد من قبل موظف دعم المسن الذي
ٌتحدث لغة ذلك الفرد والذي ٌقوم بزٌارة الزبون مرتٌن 

مقدمو الخدمة سوف . إلى ثالثة مرات فً اإلسبوع
ٌعملون مع الزبون وأعضاء العائلة إلعداد خطة رعاٌة 

.تلبً احتٌاجات الزبون  
 

ٌَّم بصورة لٌس  هناك رسم ثابت للخدمة ألن كل حالة تق
. من تقاعد الفرد%17.5الحد األعلى للرسوم هو . فردٌة  

 

 برنامج مد الرعاٌة للمسنٌن فً منازلهم 
(EACH) 

 

برنامج مد  دائرة الصحة والتقدم فً العمر بتموٌل قوم ت
(EACH) بهدف تقدٌم   الرعاٌة للمسنٌن فً منازلهم

 خدمة مساعدة منزلٌة على مستوى عالً لدعم المسنٌن
الزبائن الذٌن . فً العدٌد من احتٌاجات الرعاٌة الكبٌرة

 ٌحصلون على هذه الخدمة ٌتطلبون مساعدة تصل إلى 
مستوى المساعدة المقدمة فً دار المسنٌن ولكن ٌفضلون 

.البقاء فً منازلهم ألطول مدة ممكنة  
 

 (EACH)  لتلقً برنامج مد الرعاٌة للمسنٌن فً منازلهم
.الفرد من قبل فرٌق تقٌم رعاٌة المسنٌنٌجب أن ٌتم تقٌم   

كما هو الحال مع خدمة برنامج رعاٌة المسنٌن فً 
،(CACP) المجتمع   

لٌس هناك رسم ثابت للخدمة ألن كل حالة تقٌم بصورة 
.من تقاعد الفرد% 17.5الحد األعلى للرسوم هو . فردٌة  

 

: التقٌمات الرجاء اإلتصال بلغرض  
 

(RIC)مركز المعلومات واإلحاالت 
مساءً  4 – صباحاً 10اإلثنٌن إلى الجمعة   

 
1800 455 511 

  المؤقتةالرعاٌة 
 

 (HACC)   والمجتمعٌقوم برنامج الرعاٌة فً المنزل
 بتموٌل خدمة الرعاٌة المؤقتة والتً تساعد مقدمً 

الرعاٌة للمجتمعات من خلفٌات ثقافٌة ولغوٌة متنوعة  عن 
 للمسنٌن (CALD) طرٌق تقدٌم رعاٌة مؤقتة فً المنزل
واألفراد ذوي اإلعاقات الجسدٌة والذهنٌة الذٌن ٌعتنون 

تقّدم الرعاٌة المؤقتة فً منزل الزبون عندما ال ٌكون . بهم
.مقدم الرعاٌة موجوداً   

 
 ٌحتاج إلى الرعاٌة المؤقتة ٌمكن أن ٌتم إحالته إلى أي فرد

سوف تقبل جمٌع اإلحاالت من مقّدمً الرعاٌة .  البرنامج
أنفسهم، عائالتهم أو أصدقائهم، موظفً المجتمع، 

.أخصائٌن فً الحقل الصحً، أو مقدمً خدمات آخرى  

 
عندما ٌعتبر الفرد مؤهالً للخدمة وفً حالة توافر شواغر، 
سوف ٌتم تقٌم الزبون وٌتم إعداد خطة رعاٌة مناسبة من 

قبل موظف العالقات وتقٌم الرعاٌة المؤقتة قبل البدء 
.بتقدٌم الخدمة  

 
الذٌن ٌتلقون الرعاٌة المؤقتة فً البٌت هوالء سٌطلب من 

. فً الساعة الواحدة$3.00المساهمة بمبلغ   

     
:ٌمكن أن تكون خدمة الرعاٌة المؤقتة  

 

 تخفيف األزمات/ خدمة طارئة 

 ط لها  رعاية مؤقتة على مدى قصير/ مخطَّ

 رعاية مؤقتة مستمرة/ طويلة المدى 
 

 

 خدمة رعاٌة المجتمع متعدد الثقافات
 

 MCCSهً جزء من مركز المجتمع فً كبرماتا، 
.قائمة على خدمة المجتمع وال تعمل من أجل األرباح  

 
خدمة رعاٌة مباشرة للمسنٌن الضعفاء، األفراد التقدم 

ذوي اإلعاقات ومقّدمً الرعاٌة لهم من خلفٌات ثقافٌة 
(CALD)ولغوٌة     متنوعة

. تحقٌق هذا من خالل أربعة برامج مختلفةوٌتم   
 

 برنامج رعاٌة المسنٌن فً المجتمع (CACP) 

  برنامج مد الرعاٌة للمسنٌن فً منازلهم (EACH) 

  الرعاٌة المؤقتة للمجتمعات من خلفٌات ثقافٌة ولغوٌة
 (CALD)متنوعة 

 ًالدعم اإلجتماع 

 
تقّدم البرامج األربعة خدمات لألفراد الذٌن ٌعٌشون فً 

مناطق الحكومة المحلٌة فً كل من لٌفربول، فٌرفٌلد 
.وبانكستاون  

 

 برنامج رعاٌة المسنٌن فً المجتمع
(CACP) 

برنامج دائرة الصحة والتقدم فً العمر بتموٌل  قوم ت
رعاٌة المسنٌن فً المجتمع بهدف توفٌر بدٌل عن دار 
رعاٌة المسنٌن، ولهذا تساعد الزبائن ذوي احتٌاجات 
.رعاٌة معقدة على البقاء فً منازلهم ألطول مدة ممكنة  

 
،(CACP) تلقً خدمة برنامج رعاٌة المسنٌن فً المجتمعل  

.عادة ما ٌتم إعداد تقٌم ٌقوم به فرٌق تقٌم رعاٌة المسنٌن   
 


