
يتوفر هذا الدليل بع�ش لغات بما فيها:

العربية، والبورمية، والكانتونية، والكرواتية، والهولندية، والفارسية، والألمانية، 

والماندرين، والتاغالوغ والفيتنامية.

ن دليل رعاية المسن�ي

Arabic 
العربية



23

اليا ي أس�ت
الشيخوخة �ن

ي 
ي السن، قد يصبح من الصعب القيام بالأشياء ال�ت

كلما تقدمنا �ن
لية، والهتمام  ن كنا نجدها سهلة. تصبح المهام مثل الأعمال الم�ن
بالحديقة والتسوق أك�ث صعوبة. وقد نحتاج إىل استخدام أدوات 

. ي
مساعدة للتنقل، مثل عصي الم�ث

لحسن الحظ، هناك برامج تساعد عىل تقديم الدعم لك وأنت 
امج.  الية تكاليف هذه ال�ب ي السن. تدفع الحكومة الأس�ت

تتقدم �ن
ي التكاليف اعتماًدا 

ي بعض الأحيان قد تضطر إىل المساهمة �ن
لكن �ن

ي تحتاج إليها. يعتمد حجم المساهمة عىل 
عىل مدى المساعدة ال�ت

دخلك.

يجب أن يكون عمرك أك�ث من 65 عاًما. إذا كان عمرك أقل من 65 
عاًما، فقد تكون مؤهًل إذا كان لديك حالة دائمة تمنعك من عيش 

الًيا، ولكن قد  ي تريدها. ل تحتاج إىل أن تكون مواطًنا أس�ت
الحياة ال�ت

تك. المعاي�ي الرئيسية  تكون هناك بعض التكاليف اعتماًدا عىل تأش�ي
لك. ن ي م�ن

هي أنك بحاجة إىل بعض المساعدة للبقاء �ن

سيساعدك هذا الدليل عىل فهم خياراتك وكيف يمكنك الحصول 
عىل المساعدة.
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أنواع المساعدة
ل ز ي الم�ز

1. المساعدة �ز

ل اعتماًدا عىل احتياجاتك. قد تحتاج  ن ي الم�ن
تتنوع المساعدات �ن

ي التسوق والطبخ. أو قد تحتاج إىل دعم شخصي 
إىل مساعدة �ن

ن  للستحمام وارتداء الملبس. قد تحتاج إىل تعديلت لتحس�ي
ل. ن ي أنحاء الم�ن

سلمتك وحركتك �ن

ة المدى 2. مساعدة قص�ي

ي المستشفى، أو بعض 
قامة �ن ربما تحتاج إىل دعم بعد الإ

ي عطلة. يمكن أن 
المساعدة إذا كان مقدم رعايتك المعتاد �ن

ة المدى عىل التعامل مع اضطرابات  تساعدك الرعاية قص�ي
الحياة.

ز 3. دور رعاية المسن�ي

ي مرحلة تريد فيها المزيد من الدعم. ربما العيش 
قد تكون �ن

ل لم يعد كافًيا.  ن ي الم�ن
بشكل مستقل مع بعض المساعدة �ن

ي 
إذا كان هذا هو الحال، قد يكون الوقت قد حان للنظر �ن

. ن النتقال إىل دار رعاية المسن�ي
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)My Aged Care( ن ىلي رعاية المسن�ي
ي رعاية 

للوصول إىل الخدمات الحكومية، تحتاج إىل التسجيل �ن
 .)My Aged Care( ن ىلي المسن�ي

 يمكنك التصال عىل الرقم 422 200 1800 أو يمكنك التسجيل 
 myagedcare.gov.au نت عىل ن�ت ع�ب الإ

 My Aged Care اتصل بـ   

عىل الرقم 422 200 1800  

myagedcare.gov.au - نت ن�ت استخدم الإ  

ل  ن ي الم�ن
تيب وقت لزيارتك �ن بعد التسجيل، سيقوم شخص ب�ت

ي تحتاجها.
لمعرفة المزيد عن نوع المساعدة ال�ت

ية، تتوفر المعلومات أيًضا عىل موقع  ن نجل�ي إذا كنت ل تتحدث الإ
نت بـ 22 لغة. ن�ت My Aged Care عىل الإ

http://myagedcare.gov.au
http://myagedcare.gov.au
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التقييم
1. تقييم ع�ب الهاتف

ن الممولة  الخطوة الأوىل للحصول عىل خدمات رعاية المسن�ي
 My Aged( ن ىلي من الحكومة هي التصال برعاية المسن�ي

Care(. سيتحدث معك موظفو مركز التصال المّطلعون 
بشكل لطيف حول احتياجاتك وما إذا كنت بحاجة إىل تقييم 

وجًها لوجه.

2. التقييم وجًها لوجه

بعد أن تتصل بـ My Aged Care، قد تتم إحالتك لإجراء 
لك. ن ي م�ن

تقييم وجًها لوجه. يتم إجراء التقييمات شخصًيا �ن

3. بعد تقييمك

بعد تقييمك وجًها لوجه، ستكتشف إذا كنت مؤهًل للحصول 
ي تمّولها الحكومة - وإذا كان الأمر كذلك، ما 

عىل الخدمات ال�ت
ي يحق لك الحصول عليها. 

هي الخدمات ال�ت
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جمون الَفوريون الم�ت
 My Aged Care ية، يمكن أن توفر لك ن نجل�ي إذا كنت ل تتحدث الإ

جًما فوريًا مجانًا. م�ت

" و "أرابيك". ابق  بري�ت عندما تتصل بـ My Aged Care، قل "إن�ت
جم معك. عىل الهاتف وسيستحدث م�ت

جم فوري معك خلل جلسة تقييمك وجًها  يمكن أن يتواجد م�ت
لوجه.

ي نهاية هذا الدليل. أبرز البطاقة عندما 
جم �ن هناك بطاقة م�ت

جًما يتحدث لغتك. تستخدم الخدمات وسوف يجدون م�ت

جمة الخطية والفورية  يمكنك أيًضا أن تتصل بخدمة ال�ت
 )TIS National( عىل الرقم 450 131، وأن تقول لغتك وتنتظر 
جم فوري. يمكنك بعد ذلك طلب التحدث إىل أي وكالة أو  م�ت

جم. خدمة بواسطة الم�ت
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الدعم
اك صديق أو  ليس عليك القيام بهذه العملية وحدك. يمكنك إ�ث

مقدم رعاية أو أحد أفراد العائلة معك خلل العملية بأكملها.

إذا لم يكن لديك أي شخص لدعمك، فهناك خدمات يمكن أن 
تساعدك.

 ‘ ي
ن الوط�ن الية ’برنامج دعم رعاية المسن�ي تمّول الحكومة الأس�ت

)NACAP(، وهو يستقطب الدعم ويقدم معلومات مجانًا وبشكل 
ي تمّولها 

ن ال�ت مستقل و�ي لكبار السن عن خدمات رعاية المسن�ي
 )OPAN( ‘الية. ’شبكة استقطاب الدعم لكبار السن الحكومة الأس�ت

ي تقدم هذه الخدمات.
هي الجهة الوطنية ال�ت

اتصل بـ OPAN عىل الرقم 600 700 1800  

opan.com.au - نت ن�ت استخدم الإ  

http://opan.com.au
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ي
ضا�ن الدعم الإ

ن  لند، يمكنك أيًضا التصال ’بمستقطب الدعم للمسن�ي ن ي كوي�ن
�ن

عاقة‘ )ADA( للحصول عىل المعلومات، والتعليم  وذوي الإ
والدعم.

اتصل بـ ADA عىل الرقم 338 818 1800  

adaaustralia.com.au - نت ن�ت استخدم الإ  

ء يسبب الأذى أو الضيق، يمكنك التصال  ي
ي من أي �ث

إذا كنت تعا�ن
‘ )Elder Abuse( للحصول  ن ساءة معاملة المسن�ي بالخط الساخن ’لإ

عىل مساعدة مجانية ومجهولة و�ية.

ن عىل ساءة معاملة المسن�ي اتصل بالخط الساخن لإ   

الرقم 192 651 1300  

eapu.com.au - نت ن�ت استخدم الإ  

http://adaaustralia.com.au
http://eapu.com.au
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إذا كان لديك شكوى حول مزّود الخدمة لك ولم تكن راضًيا عن 
كيفية تقديم الخدمة، يمكنك التصال ’بلجنة جودة وسلمة رعاية 
ة. ‘ )Aged Care Quality & Safety Commission( مبا�ث ن المسن�ي

اتصل بـ ACQSC عىل الرقم 822 951 1800  

agedcarequality.gov.au - نت ن�ت استخدم الإ  

مساعدة لمقدمي الرعاية
إذا كنت مقدم رعاية، يمكنك الحصول عىل المساعدة والدعم من 

الحكومة ومنظمات أخرى.

ي من إعاقة، أو 
إذا كنت تساعد أحد أفراد الأ�ة أو صديق يعا�ن

، أو إدمان أو ضعف بسبب  مرض مزمن، أو الخرف، أو مرض عقىلي
.)Carer Gateway( ير غايتواي الشيخوخة، فيمكن أن تساعدك ك�ي

يمكن أن يكون مقدمو الرعاية من أفراد العائلة أو الأصدقاء، ويمكن 
ي 

انًا. يعت�ن أن يكونوا والدين، أو أولًدا، أو أنسباء، أو أجداًدا أو ج�ي
ي اليوم 

بعض مقدمي الرعاية بشخص آخر عىل مدار 24 ساعة �ن
ي بعضهم 

ن يعت�ن ي ح�ي
ي أنشطة المعيشة اليومية، �ن

ويساعدونه �ن

http://agedcarequality.gov.au
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ن إىل حد ما ولكنهم يحتاجون إىل المساعدة  الآخر بأشخاص مستقل�ي
ي بعض المهام اليومية.

�ن

 Carer Gateway اتصل بـ   
عىل الرقم 737 422 1800  

carergateway.gov.au - نت ن�ت استخدم الإ  

 

كيف يمكن أن تساعدك أنجليك�ي 
)Anglicare(

ي جميع المراحل؛ لدينا 
أنجليك�ي )Anglicare( هنا لدعمكم �ن

مجموعة من خدمات الدعم لمساعدتك. يمكن لموظفينا ذوي 
ي الخدمات 

ة مساعدتك ومساعدة عائلتك ومقدم الرعاية لك �ن الخ�ب
ي ذلك الرعاية المؤقتة، والدعم الصحي المرّكز، وخيارات 

بما �ن
الرعاية الروحية والرعوية.

رشاد لدينا تتمحور حول دعمك من خلل عملية  خدمة الستقبال والإ
التقدم بطلب للحصول عىل التمويل وتنظيم خدمات الرعاية. 
سنعمل معك لنفهم كيف تريد أن تكون حياتك، وما هو مهم 

بالنسبة لك وما تريد تحقيقه.

http://carergateway.gov.au
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 )Package Builder( ‘يمكنك أيًضا استخدام أداة ’إنشاء الحزم
لستكشاف خياراتك وبناء الحزمة الشخصية الخاصة بك مع جميع 

ي تحتاجها.
الخدمات ال�ت

اتصل بـ Anglicare عىل الرقم 610 610 1300  

anglicaresq.org.au - نت ن�ت استخدم الإ  

ملحظات
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http://anglicaresq.org.au
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Ar/20/GRA0194

اتصل بنا اليوم
anglicaresq.org.au  1300 610 610

I need an interpreter

I speak:  Arabic / 

The bearer of this card requires the assistance 
of an interpreter

العربية

http://anglicaresq.org.au

