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خدمات مواظبين ) Alfred Healthصحت
آلفرد(

Please let us know if you require an interpreter.
Alfred Health Carer Services has access to telephone
interpreters through TIS National and ATIS.

خدمتی برای مواظبين
حمايت از مواظبين و مواظب جايگزين ) 24ساعتی(
کليات
خدمات مواظبين صحت آلفرد ) (Alfred Health Carer Servicesحمايت ھای عملی و احساسی در اختيار مواظبين در سراسر محالت
جنوب شرقی ملبورن و مورنينگتون پنينسوال ) (Mornington Peninsulaقرار می دھد .ھمچنين با خدمات مردمی مختلف کار می کند تا به
آنھا در حمايت از مواظبين کمک شود.
اين خدمت بخشی از )Commonwealth Respite and Carelink Centresمراکز مواظب چايگزين و ارتباط مواظبتی کامنولث( در
سطح ملی است و تمويل آن توسط حکومت کامنولت و حکومت ايالتی ويکتوريا انجام شده است.
ما از چه کسانی حمايت می کنيم
ما از مواظبين حمايت می کنيم .مواظب کسی است که از اعضای فاميل و دوستانی که معيوبيت ،تکليف روانی و يا مرض فراموشی -
dementiaدارند يا سالمندی فرتوت ھستند به طور رايگان مواظبت می نمايد .اين حمايت شخص را قادر می سازد تا در خانه اش زندگی
نمايد .مواظبين از ھر طبقه اجتماعی ،و قومی و در ھر سنی ھستند.
مواظبين ممکن است چند ساعت در ھفته و يا ھر روز مواظبت نمايند .برخی از مواظبين استحقاق مددمعاش دولتی دارند .سايرين به شغلی
مصروف ھستند و يا عايدات خصوصی دارند .مواظبت از ديگری می تواند پيچيده و پر زحمت باشد و مواظب ممکن است از راه ھای
مختلفی به مساعدت و حمايت ضرورت داشته داشته باشد تا اطمينان حاصل شود که صحت و رفاه خودش ھم تأمين باشد.

مادر کامالً فرتوت است .وقتی که پدر به شفاخانه رفت ،ما بايد ترتيبی می داديم تا يک نفر سريع به حمايت مادر بپردازد .وقتی
پدر از شفاخانه برآمد ،او را به يک مددکار مسلکی حمايت از مواظب معرفی کردند و او به پدر کمک کرد تا به امور نظم بدھد.
اکنون به ھردو ،ھم پدر و ھم مادر تا حدودی کمک می شود و گاه به گاه ھم استراحت دارند.
پسر من مبتال به آتيزم ) (autismاست که از نظر انکشاف )تکامل( عقب ماندگی ھمه جانبه دارد .وقتی که ما از کوينزلند به اينجا
کوچ کرديم نمی دانستم که از کجا برای يافتن خدمات محلی شروع نمايم .کارمندان ( Alfred Health Carer Servicesخدمات
مواظبين صحت آلفرد( به ما کمک کردند تا وضع را جور کنيم.
مواظبت از مواظبين
نقش يک مواظب می تواند از نظر بدنی و احساسی طاقت فرسا باشد .استراحت منظم از کار مواظبت می تواند فراغتی باشد .يک استراحت
می تواند برای شخصی که مورد مواظبت ھم ھست سودمند باشد .اين می توانند تجربيات نوی را توصيه کرده و چيزی باشد که شخص چشم
به راه آن ھم باشد .اين دوران ھای وقفه و استراحت اغلب مراقب جايگزين respite -نام دارند و ما می توانيم کمک کنيم تا ترتيب آن را
بدھيد.

حمايت از مواظب
افراد مسلکی حامی مواظب می توانند به شما مساعدت نمايند تا بين مواظبت از خودتان و مواظبت از ديگران توازنی برقرار نمائيد .مواظبت از
يک نفر در خانه می تواند پيچيده و پر زحمت باشد .کارمندان ما وضعيت ھای خاص مواظبت را درک می نمايند .آنھا ضرورت ھای فرھنگی
و چالش ھايی را که مواظبين با آنھا روبرو ھستند را می فھمند.
آنھا کارمندان مسلکی صحی ھستند )مددکار اجتماعی ،مواظبت از سالمندان ،روانشناسی و متفقين صحت /پيراپزشکان( که می توانند مالقات با
شما و صحبت راجع به حل مسائل را ترتيب دھند .آنھا می دانند که وضعيت ھر فرد با ديگری تفاوت دارد .و ممکن است به شما کمک کنند تا
يک مواظب جايگزينrespite -را پالن ريزی کنيد و با ساير خدمات ارتباط برقرار نمائيد .ممکن است پيشنھاداتی ھم راجع به رفاه حال
خودتان داشته باشند .حتی صحبت کردن با ديگری )درد دل کردن( راجع به وضعيتی که داريد ممکن است مفيد باشد .برای کسانی که در انواع
مختلف وضعيت ھای مواظبت ھستند خدمات متنوعی موجود می باشد.
ما با شما ھمراھی می کنيم
برخی از تصميم ھايی که شما به حيث مواظب می گيريد ممکن است آسان نباشد ،ولی نبايد احساس بکنيد که وضع از اختيار شما به در شده و يا
زير فشار ھستيد .ما می توانيم به شما کمک کنيم تا راه حل ھايتان را بررسی نمائيد.
اگر من به علت زبان و فرھنگ خود ضروريات خاصی داشته باشم چه؟
ما از مواظبين با سوابق متنوع حمايت می کنيم .می توانيم ترتيبی بدھيم تا با کمک يک ترجمان با شما تيلفونی يا حضوری صحبت کنيم.
بسياری از منابع ما به زبان ھايی به غير از انگليسی در دسترس می باشند .می توانيم تماس شما را با گروپ ھايی در جامعه بر قرار کنيم که از
مواظبين با فرھنگ ھای متفاوت حمايت می نمايند.

با( Alfred Health Carer Servicesخدمات مواظبين آلفرد( تماس بگيريد
تيلفون رايگان *1800 052 222
* )اين تيلفون رايگان است مگر اينکه با موبايل زنگ زده شود(

خدمات ترجمانی با درخواست مھيا می شوند و يا به
)Telephone Interpreter Serviceخدمات ترجمان تيلفونی( شماره  131 450زنگ بزنيد
راه حل برای کسانی که ناشنوا ھستند و يا کاھش شنوايی يا بينايی دارند:
) National Relay Serviceخدمات بازپخش سراسری( 1800 555 660
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Alfred Health Carer Services
FREECALL * 1800 052 222
)Carer Support and Respite (24 Hours
www.carersouth.org.au
*Freecall except from mobile phones

