�صحيفة امل�ساعدة الرابعة

�أين تذهب للم�ساعدة (فيكتوريا)
�صحيفة امل�ساعدة هذه ت�رشح �أين يذهب الأ�شخا�ص الذين ب�إمكان باركين�سون فيكتوريا �أن توفر تفا�صيل اجلل�سات
املقبلة.
لديهم مر�ض باركين�سون وعائالتهم واملعتنون بهم
للح�صول على امل�ساعدة والدعم واملعلومات يف فيكتوريا.
�إىل اين تذهب طلبا للم�ساعدة يف احلياة اليومية
وهي �أي�ض ًا تعطي معلومات حول �أين تذهب طلبا للم�ساعدة
عيادات ا�ضطراب احلركة تقدم الربامج املتخ�ص�صة
باللغة العربية.
وامل�شورة لتعليم الأ�شخا�ص الذين لديهم باركين�سون طرق
باركين�سون هو حالة ت�ؤثر على احلركة .وهو ي�ؤثر �أ�سا�س ًا ادارة حياتهم اليومية .باركين�سون فيكتوريا ميكن �أن تبلغك
على الأ�شخا�ص الذين تزيد �أعمارهم عن  60عاما ولكن
ما �إذا كانت هناك عيادة طبية تعمل يف منطقتك.
ميكن ان ي�ؤثر على البالغني من �أي عمر .يتطور باركين�سون
مركز العي�ش امل�ستقل يقدم املعلومات وامل�شورة ب�ش�أن
ببطء وقد ت�ستغرق الأعرا�ض �سنوات عديدة قبل �أن تبد�أ
امل�ساعدات واملعدات التي ميكن ان ت�ساعد يف الأن�شطة
يف الت�سبب مب�شاكل كبرية يف احلياة اليومية .وعندما
تفعل ذلك ،ف�إن كثري من هذه االعرا�ض ميكن التعامل معها اليومية ،مثل �صناديق االنذار للأدوية و�أدوات املائدة
ال�سهلة اال�ستخدام.
بالعالج والدعم.
هاتف1300 885 886 :
www.ilcaustralia.org.au
اىل �أين تذهب للمعلومات والدعم ملر�ض باركين�سون
دائرة اخلدمات االن�سانية وخدمات الإعاقة تقدم
باركين�سون فيكتوريا لديها �إخت�صا�صيون يف جمال
معلومات عن الدعم املجتمعي واخلدمات لذوي الإعاقة
ال�صحة ميكنهم تقدمي الدعم واملعلومات عرب الهاتف �أو
و�أ�رسهم يف منطقتك .املعلومات متوفرة يف كثري من اللغات
�شخ�صيا .املعلومات متوفرة يف العديد من اللغات كما �أن
املجتمعية.
خدمة الرتجمة املجانية متوفرة.
هاتف �إ�ستيعاب الإعاقة واال�ستجابة.1800 783 783 :
جمموعات دعم باركين�سون تتواجد يف معظم املناطق
للتحدث مع �شخ�ص يف لغتك ات�صل على هاتف.131 450 :
احل�رضية والريفية .ب�إمكان الأ�شخا�ص الذين لديهم
باركين�سون وكذلك افراد اال�رسة ومقدمي الرعاية احل�صول الإعاقة اونالين هو موقع على �شبكة االنرتنت يحتوي
على امل�ساعدة عرب الإلتقاء والتحدث مع الآخرين الذين
على معلومات للأ�شخا�ص الذين لديهم �إعاقة  ،مبا يف ذلك
ميرون عرب جتارب مماثلة.
معلومات يف خمتلف اللغات.
قم بزيارةwww.disability.vic.gov.au :
باركين�سون فيكتوريا ب�إمكانها ان ت�ساعدكم على الإت�صال
مبجموعتكم املحلية.
�سنرتلينك تقدم الدعم املايل للأ�شخا�ص املحتاجني ،مبا يف
جمموعة دعم باركين�سون للأ�صغر �سناً توفر املعلومات ذلك الأ�شخا�ص الذين لديهم �إعاقة وطالبي العمل.
والدعم لال�شخا�ص الذين جرى ت�شخي�صهم يف �سن
هاتف :ات�صل ب�سنرتلينك على  .132 717للتحدث مع
�سنرتلينك يف لغات غري اللغة االنكليزية ات�صل على هاتف:
مبكرة .ويعترب �أمرا م�ساعدا معرفة ا�شخا�ص �آخرين مع
باركين�سون ممن يتعاملون مع ق�ضايا مثل تربية الأطفال او 131 202
الذهاب اىل العمل.
امل�ؤ�س�سات املحلية ميكن �أن ت�ساعد اي�ض ًا ،مبا يف ذلك:
ملزيد من املعلومات يرجى االت�صال مب�ؤ�س�سة باركين�سون • البلديات املحلية /مناطق احلكم املحلي
فيكتوريا
• مراكز ال�صحة املجتمعية
• منازل اجلوار
جمموعات باركين�سون للتثقيف واجلل�سات
املعلوماتية تعقد لقاءات من وقت لآخر يف �أنحاء ملبورن • خدمات الرتفيه والراحة
وريف فيكتوريا.
• مراكز موارد املهاجرين

املعلومات والدعم :باركين�سون ا�سرتاليا

1800 644 189
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مركز الكومنولوث لتوفري الراحة ملقدمي الرعاية
�إىل اين تذهب طلبا للم�ساعدة عندما تتزايد
�إحتياجات الرعاية
ميكنه �أن ي�ساعد مقدمي الرعاية على �أخذ فرتة راحة
اثناء قيام ال�شخ�ص الذي يرعونه بامل�شاركة يف االن�شطة
هناك العديد من اخلدمات التى ت�ساعد النا�س على
الإجتماعية والرتفيهية .ميكن ان تتم الراحة يف املنزل �أو يف
الإ�ستمرار بالعي�ش يف منازلهم ،كلما يكربون يف ال�سن �أو
املجتمع �أو يف مرفق �سكني.
تزيد �إحتياجات رعايتهم .وت�شمل اخلدمات:
•	امل�ساعدة يف العناية ال�شخ�صية ،مثل اال�ستحمام و�إرتداء هاتف :مركز الكومنولوث لتوفري الراحة ملقدمي الرعاية:
1800 059 059
املالب�س والأكل
�سنرتلينك :معظم النا�س الذين يقدمون الرعاية ل�شخ�ص
•	خدمات تو�صيل الوجبات اىل املنازل وغريها من
ما يف املنزل ميكن ان يتلقون امل�ساعدة املالية مع م�ستحقات
اخلدمات الغذائية
الرعاية .بع�ض مقدمي الرعاية قد يكونوا م�ؤهلني للح�صول
•	امل�ساعدة املنزلية للم�ساعدة يف االعمال املنزلية والغ�سيل على دفعة الرعاية.
والت�سوق.
هاتف :ات�صل بدائرة �سنرتلينك على  .132 717للتحدث
ميكن �أن تقدم هذه اخلدمات من خالل املجال�س املحلية،
مع �سنرتلينك يف لغات غري اللغة االنكليزية ات�صل على
واملراكز ال�صحية املجتمعية ،وامل�ؤ�س�سات املجتمعية
هاتف131 202 :
ومقدمي خدمات الرعايه للكبار املعتمدة .كما ميكن �أن تقدم
اىل اين تذهب للح�صول على م�ساعدة �إ�ضافية يف
اي�ضا من قبل �شخ�ص يتحدث لغتك.
لغتك
للح�صول على معلومات حول احل�صول على امل�ساعدة
متعددة الثقافات
يف منطقتك ،قم باالت�صال مبركز الكومنولث لكريلينك
.Carelink: 1800 052 222
هيئة العمل ب�ش�أن الإعاقة يف املجتمعات
‘�صفحة الكبار’ ’ ‘Age Pageهي يف مقدمة دليل الهاتف االثنية( )ADECتقدم االن�شطة االجتماعية يف لغات
وحتتوي اي�ض ًا على تفا�صيل االت�صال للكثري من اخلدمات خمتلفة لدعم اال�شخا�ص الذين لديهم �إعاقة ومقدمي الرعاية
يف بع�ض املناطق يف ملبورن .هاتف(03) 9480 1666 :
التي ميكن �أن ت�ساعد النا�س عندما يكربون.
اىل اين تذهب للح�صول على م�ساعدة ملقدمي الرعاية اخلدمات االجتماعية العربية يف فيكتوريا :تقدم الربامج
واخلدمات مل�ساعدة النا�س من اجلاليات الناطقة بالعربية.
اال�شخا�ص الذين يقدمون الرعاية ل�شخ�ص لديه باركين�سون
هاتف(03) 9309 0055 :
بحاجة اىل م�ساعدة ودعم اي�ضا .وهناك اخلدمات التي
ميكن ان ت�ساعد مقدمي الرعاية.
اجلالية العربية:
www.vass.org.au
م�ؤ�س�سة مقدمي الرعاية فيكتوريا ميكنها ان توفر
املعلومات والن�صائح وور�ش العمل التعليمية وتقدمي
امل�شورة ملقدمي الرعاية ال�صحية ،مبا يف ذلك خدمات
الرعاية وامل�ستحقات .املعلومات متوفرة اي�ضا يف لغات
للمزيد من املعلومات والدعم �إت�صلوا
�أخرى.
بباركين�سون ا�سرتاليا1800 644 189 :
هاتف .1800 242 636 :للتحدث مع م�ؤ�س�سة مقدمي
للتحدث معنا يف لغة غري اللغة االنكليزية
الرعاية فيكتوريا يف لغتك هاتف .131 450 :
هاتف 131 450 :و�أطلبوا مرتجم يف لغتكم
ليو�صلكم مع باركين�سون ا�سرتاليا يف واليتكم �أو
�إقليمكم .هذه اخلدمة جمانية.
هذه ال�صحيفة و�صحائف �أخرى متوفرة يف
جمموعة وا�سعة من اللغات املجتمعية� .إت�صلوا بنا
هذا املن�شور من انتاج باركين�سون فيكتوريا مع دعم ال�صندوق
�أو قوموا بتحميلها من موقعنا على االنرتنت.
اخلريي لرئي�س البلدية.
باركين�سون فيكتوريا غري م�س�ؤولة عن اي خط�أ او حذف يف هذا
املن�شور.
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