
دعم القائمين على الرعاية

أترعى شخصا ما بلغ الخامسة والستين أو أكثر؟

رعاية كبار السن

Arabic

SUPPORTING CARERS



تكون  قد  إضافي  دعم  إلى  يحتاج  فصار  العمر  به  تقدم  رعاية شخص 
صعبة ومليئة بالتحديات في بعض الأحيان، لذا من الأمور الأكثر أهمية 
بالنسبة للقائم على رعاية شخص ما هو أن يعتني بنفسه. كل قائم على 
الرعاية يحتاج للصحبة. كل قائم على الرعاية يحتاج للنصح. كل قائم على 

الرعاية يحتاج  للدعم. 

تم وضع هذا الكتيب لمساعدة القائمين على الرعاية في اكتساب فهم 
أعمق لماهية أن يصبح الشخص قائما على رعاية غيره وكيف يمكنه أن يجد 

الصحبة والنصح والدعم والمساعدة عندما يحتاج إليهم.

يسرد هذا الكتيب قصة ماريا التي تعتني بطوني، فنتابع مسيرتهما لنرى 
كيف استطاعت ماريا السعي بحثا عن الصحبة والنصح والدعم بهدف 

العتناء بنفسها كي تصبح مقدمة أفضل للرعاية لطوني.

القائم على الرعاية شخص يساعد أو يدعم فردا من أسرته أو صديقا له 
يحتاج إلى المساعدة،  وقد يكون هذا الشخص مسنا واهنا، بالغا أو طفال 
يعاني من إعاقة ما أو شخصا يتعافى من مرض طويل أو من حادث أصابه. 
الرعاية من أي سن أو خلفية ثقافية ودينية،  القائم على  يجوز أن يكون 

فرعاية أحبائنا أمر طبيعي للغاية.

نود أن نتقدم بالشكر لكل مقدمي الرعاية لمساهماتهم في تطوير هذا المورد. ومقدمو 
الرعاية الذين تم تصويرهم في هذا الكتيب هم أعضاء في برنامج دعم القائمين على 

الرعاية التابع ل MCCI، واستخدمت صورهم بغرض التوضيح فقط ل غير.

 أترعى  شخصا ما
 بلغ  الخامسة والستين  أو  أكثر من العمر؟



7 كل قائم على الرعاية يحتاج للصحبة    
11 كل قائم على الرعاية يحتاج للنصح     

 17 كل قائم على الرعاية يحتاج  للدعم     

المحتويات 
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رحلة ماريا

ماريا   و   طوني

 Carer Gateway تتصل بهيئتي 
Carers NSW أو

كل قائم على الرعاية 
يحتاج للنصح

3

تبدأ ماريا في حضور 
مجموعة دعم محلية 
للقائمين على الرعاية

كل قائم على الرعاية 
يحتاج للصحبة

2

 تتصل بجمعية 
My Aged Care

كل قائم على الرعاية 
يحتاج  للدعم 

4

تعتني ماريا بزوجها الذي 
تعدى 65 من عمره

مقدمة رعاية
1
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ماريا وطوني زوجان 
كبار السن

كلما كبر طوني في السن 
احتاج إلى مساعدة أكبر

تساعده ماريا في القيام من 
يواء إليه سريره والإ

تساعده على الستحمام

تحضر الطعام

تأخذه إلى 
الطبيب

تستمتع ماريا برعاية طوني ولكنها متعبة،
وليس لديها ما يكفي من الوقت لتعتني بنفسها وتشعر أحيانا بالوحدة. 

ماريا وطوني
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كل قائم على الرعاية 1
يحتاج للصحبة
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القائم على الرعاية شخص مثل ماريا يساعد أو يدعم فردا من أسرته أو صديقا له يحتاج إلى المساعدة،  وقد 
يكون هذا الشخص مسنا واهنا، بالغا أو طفال يعاني من إعاقة ما أو شخصا يتعافى من مرض طويل أو من 
حادث أصابه. يجوز أن يكون القائم على الرعاية والدا أو قريبا آخر أو صديقا يرعى شخصا ما لعدة ساعات 

في الأسبوع أو يوميا طوال النهار. يجوز أن يكون القائم على الرعاية من أي سن أو خلفية ثقافية ودينية.

رحلة ماريا

Carers NSW أو Carer Gateway تتصل بهيئتي

كل قائم على الرعاية 
يحتاج للنصح

3

تبدأ ماريا في حضور 
مجموعة دعم محلية 
للقائمين على الرعاية

كل قائم على الرعاية 
يحتاج  للصحبة

2

 تتصل بجمعية 
My Aged Care

كل قائم على الرعاية 
يحتاج  للدعم 

4

تعتني ماريا بزوجها الذي 
تعدى 65 من عمره

مقدمة رعاية

1

ماريا   و   طوني
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أتشعر بأنك متعب ووحيد ومجهد أو بأنك تطوق إلى الصحبة؟ مرت ماريا بكل هذه المشاعر، وتفكر 
حاليا في طلب المساعدة لذا قررت أت تنضم إلى مجموعة دعم القائمين على الرعاية المحلية. 

 هذه المجموعات مكان آمن للتشارك بقصتك، لن يتم الحكم عليك 
فيها وسيتم االحتفاظ بمعلوماتك فيها سرية وخصوصية.

كل قائم على الرعاية 
يحتاج للصحبة

مجموعة دعم القائمين على الرعاية

1

2

3

4

5

6

قائمون على الرعاية يتحدثون بلغتك

مكان آمن يحافظ على 
خصوصيتك

احصل على المعلومات

احصل على الموارد

قابل غيرك ممن
 لهم تجارب مماثلة

اطرح أسئلة أو 
استمع فقط

احصل على 
المساعدة

رفه عن نفسك واسترح

7

8
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كل قائم على الرعاية 2
يحتاج للنصح
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يمكن أن يكون البحث عن النصح محبطا، لعدم معرفتك أين تبدأ؟ تقابل ماريا في مجموعة دعم القائمين 
على الرعاية غيرها من الأشخاص الذين يرعون غيرهم ويواجهون تحديات مماثلة لما تواجهه فتتعلم من 

تجاربهم. 

النصح

تبدأ ماريا في حضور 
مجموعة دعم محلية 
للقائمين على الرعاية

كل قائم على الرعاية 
يحتاج للصحبة

2

 تتصل بجمعية 
My Aged Care

كل قائم على الرعاية 
يحتاج للدعم 

4

تعتني ماريا بزوجها الذي 
تعدى 65 من عمره

مقدمة رعاية

1

 Carer Gateway تتصل بهيئتي
Carers NSW أو

كل قائم على الرعاية يحتاج النصح

3

ماريا   و   طوني
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كل قائم على الرعاية 
يحتاج للنصح

الأسئلة التي عليك طرحها

ما هي الخدمات المتاحة في منطقتي للقائمين على الرعاية؟	 
ما هي حقوقي بصفتي قائم على الرعاية؟	 
كيف أتحدث مع العاملين في مجال الصحة؟	 
هل يمكنني الحصول على دعم مالي؟	 
كيف يمكنني ترتيب بعض الوقت لنفسي؟ 	 
أين يمكنني الحصول على استشارات قانونية؟	 

يشير القائمون على الرعاية الأخرين على ماريا بأن تتصل بهيئتي Carer Gateway وCarers NSW، فبوسعهم 
أن يمدوها بالمعلومات حول الخدمات والدعم المتاحين للقائمين على الرعاية. تشعر ماريا بالرتياح إذ بات 
الخطية  الترجمة  بلغتها بمساعدة خدمة  التحدث  بلغتها، كما تستطيع  الموارد  الحصول على  في وسعها 

.)TIS( والشفهية

 CARER GATEWAY تتصل ماريا بهيئة

مكالمة مجانية على الرقم 737 422 1800
الثنين إلى الجمعة من 8 صباحا إلى 6 مساء
www.carergateway.gov.au :الموقع

 CARERS NSW تتصل ماريا بهيئة

مكالمة مجانية على الرقم 636 242 1800
 الثنين إلى الجمعة من 9 صباحا إلى 5 مساء 

www.carersnsw.org.au :الموقع

نجليزية؟  ما الوضع إن لم أكن أجيد الإ
اتصل هاتفيا بخدمات الترجمة الخطية والفورية 
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 المشورة 

يساور القلق ماريا دائما بشأنها وشأن طوني، فقد تقدم بها السن هي أيضا وتحاول أن تخفي عن أسرتها بأن 
تعبها يزداد حدة لأنها ل تريدهم أن يقلقوا. تقترح مجموعة دعم القائمين على الرعاية التي انضمت لها 

ماريا أن التحدث مع مرشد يتفهم ظروفها قد يفيدها بعض الشيء.

وظيفة المرشد هو أن يستمع إليك دون أن يصدر أحكاما وأن يرشدك إلى طريقة التعامل مع المشكالت،  
وكلما زادت معرفته بمشاعرك كلما أصبح سهال عليه أن يساعدك. 

خاص وسري

يمكن أن تساعدك خدمات مشورة 
القائمين على الرعاية في دورك 

كمقدم رعاية

تقليل الجهاد
1

تحسين مهارات التالؤم

2

 التعامل الأفضل مع 
الأوضاع الصعبة

3

تحسين العالقات الشخصية
4

اتصل بـ My Aged Care على الرقم 422 200 1800

شكرا على 
استماعك 
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ماريا قلقة من أن يكون طوني قد أصيب بالخرف، فقد تغيرت تصرفاته وأصبح من الصعب عليه أن يتذكر 
أن تستعد لحتمال  ماريا  تريد  تبدل من ذي قبل.  أكثر  الأمور بشكل متزايد ومزاجه  الأمور وتختلط عليه 

احتياج طوني إلى مساعدة إضافية في المستقبل. 

تحدث مع طبيبك الخاص	 

اتصل بخط مساعدة مرضى الخرف الوطني على الرقم 500 100 1800	 

 ما هو مرض الخرف؟  يصف مصطلح الخرف )dementia( مجموعة من الأعراض تسببها اضطرابات تؤثر على 
الدماغ.  وهناك عدة أشكال مختلفة من مرض الخرف لكل منها أسبابه الخاصة به. يؤثر الخرف على التفكير 

والسلوك والقدرة على أداء المهام اليومية )هيئة الزهايمر أستراليا(. 

يمكن أن يصيب الخرف أي شخص ولكنه أكثر شيوعا في من تعدوا سن الخامسة والستين.

بينما كان طوني يتعافى في المستشفى من سقوطه في المنزل أخبرت ماريا الممرضات بأنها كانت قلقة بشأن 
قيامها برعايته في المنزل لوحدها.  قام فريق تقييم رعاية المسّنين )ACAT( بتقييم طوني وقرر بأنه مستحق 

للحصول على الرعاية النتقالية بعد خروجه من المستشفى. 

ما هي الرعاية االنتقالية؟

تقدم الرعاية النتقالية دعما لفترة قصيرة لكبار السن المتعافين بعد إقامتهم في المستشفى.  يجب أن 
يقوم فريق تقييم رعاية المسّنين )ACAT( بتقييمك أثناء مكوثك في المستشفى، ويمكن أن تقدم الرعاية 
في المستشفى أو في دار للرعاية الصحية أو في المنزل  وذلك لفترة تصل إلى 12 أسبوعا يمكن تمديدها 

حتى 18 أسبوعا.  

تشتمل مجموعة الخدمات المتضمنة في الرعاية النتقالية التالي: 

عالج خفيف مثل العالج الطبيعي )التمارين الرياضية، التحرك، القوة والتوازن( وعالج الأقدام	 

الحصول على عاملة اجتماعية	 

دعم تمريضي للرعاية السريرية، كالعناية بالجروح مثال	 

 الرعاية الشخصية. 	 

 مرض الخرف 

الرعاية النتقالية
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كل قائم على 3
الرعاية يحتاج للدعم 
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رحلة ماريا

تبدأ ماريا في حضور 
مجموعة دعم محلية 
للقائمين على الرعاية

كل قائم على الرعاية 
يحتاج للصحبة

2

 تتصل بجمعية 
My Aged Care

كل قائم على الرعاية 
يحتاج  للدعم 

4

تعتني ماريا بزوجها الذي 
تعدى 65 من عمره

مقدمة رعاية

1

 Carer Gateway تتصل بهيئتي
Carers NSW أو

كل قائم على الرعاية 
يحتاج النصح

3

ماريا   و   طوني
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قررت ماريا الحصول على بعض المساعدة، وهي ل تحتاج سوى لبعض الدعم القليل الذي ييسر مهامها 
اليومية. وهي تدرك بأن القائم على الرعاية الذي يعتني بنفسه يقدم رعاية أفضل، لذا فهي تقوم بذلك من 

أجلها ومن أجل طوني. وعلى ماريا أن تتصل بهيئة My Aged Care للحصول على المساعدة.

رحلة ماريا
MY AGED CARE مع

My Aged Care  هي نقطة الدخول التي تدير كل الخدمات الممولة من قبل 
الحكومة للأشخاص الذين تعدوا سن الخامسة والستين  والقائمين على رعايتهم.

*المكالمات إلى الهواتف التي تبدأ برقم 1800 مجانية من الهواتف الأرضية كما تقدم معظم شركات الهواتف الجوالة 
الأسترالية مكالمات مجانية أيضا إلى الهواتف التي تبدأ برقم 1800. راجع شركة الجوال الخاصة بك.

تتصل ماريا بـ MY AGED CARE  للحصول 
على المساعدة 

 مكالمة مجانية  200 422 1800
www.myagedcare.gov.au

My Aged Care

اختر خدمتكتقييم الأهلية

الدعم المقدمخيارات الخدمات
 My Aged Care اتصل بـ

لشرح الأمر لهم

 My Aged Care ستحاول
فهم أوضاعك وقد تحيلك إلى 
الخدمات. قد يحتاج القائم 
بالتقييم لزيارتك في منزلك 

للتعرف أكثر على احتياجاتك. 

 بعدما تختار الخدمة التي 
تناسبك سيحيلك القائم على 

 التقييم أو يساعدك على اتخاذ 
الخطوة التالية. 

سيعرض عليك القائم بالتقييم 
قليمية  من خدمات التقييم الإ

)RAS( أو من فريق تقييم 
رعاية المسنين )ACAT( خيارات 

الخدمات المتاحة.

سيتصل بك مقدم الخدمات 
للتفاوض بشأنها.  وسوف تحتاج 
يجاد مقدم خدمات تختاره  لإ

بالنسبة لمجموعة خدمات الرعاية 
راحة المنزلية.  المنزلية أو الإ
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راحة خدمات الإ
راحة أمرا  في بعض الأحيان يحتاج القائمون على الرعاية إلى أخذ قسط من الراحة وقد تكون خدمات الإ

يساعد كل من ماريا وطوني.

راحة التي تم التخطيط لها؟ ما هي الإ

راحة قد ال تكون إال  غالبا ما يقلق القائمون على الرعاية بشأن ترك الشخص الذي يهتمون به. االإ
لفترات قصيرة وقد تكون االستراحات المنتظمة مهمة بالنسبة لك بصفتك قائما على رعاية غيرك.

راحة  مركز الكومنولث لالإ
ورابطة الرعاية

1800 052 222

راحة في حالت الطوارْي الإ
)بعد ساعات الدوام( 

1800 059 059

 حالت الطوارئ!  ماذا يحدث إذا مرض القائم على الرعاية أو أدخل المستشفى وأصبح غير 
قادرا على تقديم الرعاية؟ ماذا يحدث في الأزمات أو عند حدوث وفاة في الأسرة يتطلب 

تواجد القائم على الرعاية في مكان آخر؟

راحة في المراكز:تقوم المراكز الأهلية والمنظمات المحلية يترتيب فعاليات ونشاطات، 	  الإ
كمجموعات دعم القائمين على الرعاية مثال، حيث يلتقي الناس ببعضهم البعض اجتماعيا.

راحة بدار الرعاية:قضاء فترة قصيرة في دار للرعاية.	  الإ

فترات استراحة قصيرة - عدة ساعات في اليوم:تقدم في المنازل والمراكز النهارية.	 

 فترات استراحة أطول - ليوم أو طوال الليل أو عطلة نهاية الأسبوع أو لعدة أسابيع: 	 
تقدمها المراكز النهارية ودور المبات ودور الرعاية.

راحة في المنزل:يقوم عامل رعاية بالعتناء بالشخص في منزله أو يرتب لخروجه للترفيه. ويمكن 	  الإ
راحة المنزلية بين العشية وضحاها. أن تقدم الإ
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خطط 
للمستقبل 

التخطيط للرعاية مسبقاً

ما نوع الرعاية والعالج الطبي 
اللذين أريدهما؟

الوصية

 من سيحصل 
على ميراثي؟

التوكيل العام

من سيتخذ القرارات بشأن 
شؤوني المالية إن لم 

أستطع أنا ذلك؟

التوكيل الدائم 

من سيتخذ القرارات بشأن 
صحتي وترتيبات سكني إن 

لم استطع أنا اتخاذها؟

خطط للمستقبل 
قد تتغير الحياة بسرعة مع تقدمنا في السن. يساور القلق ماريا بشأنها وشأن طوني. التخطيط للمستقبل 
والتخطيط  الوقت لالستعداد  تقضية  أن  إل  الأمر،  ننسى  أن  السهل  الجهاد. فمن  يقلل من  أن  من شأنه 

للمستقبل أمر هام.
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كل قائم على الرعاية يحتاج للصحبة

هناك العديد من مجموعات دعم القائمين على الرعاية في منطقة إيالوارا. يرجى التصال بمجلس إيالوارا 
للجاليات المتعددة ثقافيا )MCCI( وسوف نقوم بإحالتك إلى منظماتك ومقدمي الخدمات في منطقتك.

كل قائم على الرعاية يحتاج للنصح

جهات التصال

مجلس إيالوارا للجاليات المتعددة ثقافيا

Corrimal St., Wollongong NSW 2500 117

www.mcci.org.au

02 4226 3146

1800 422 737

www.carergateway.gov.au

 Carer Gateway

1800 242 636

www.carersnsw.org.au

Carers NSW

1800 242 636

www.carersaustralia.com.au

رشاد القائمين على الرعاية  البرنامج الوطني لإ

1800 100 500

www.fightdementia.org.au/helpline

هيئة الزهايمر أستراليا 

1800 424 079
www.seniorsrightsservice.org.au

خدمة حقوق المسنين

1800 550 552
www.agedcarecomplaints.gov.au

 مفوض شكاوى رعاية المسنين 

02 4229 7566
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كل قائم على الرعاية يحتاج  للدعم 

www.tisnational.gov.au

 )TIS( خدمات الترجمة الخطية والفورية 

 My Aged Care

1800 200 422

www.myagedcare.gov.au

2 4221 6770

www.islhd.health.nsw.gov.au

1800 052 222

www.carersillawarra.org.au

راحة ورابطة الرعاية في إيالوارا  مركز الكومنولث لالإ

222 052 1800 أو

059 059 1800 )بعد ساعات الدوام(

راحة في حالت الطوارْي الإ خدمات منطقة إيالوارا الصحية المتعددة ثقافيا



 قام بوضع هذا الكتيب مجلس المجتمعات المتعددة ثقافيا في 
إيالوارا )MCCI( بدعم من الحكومة الأسترالية.

www.mcci.org.au
www.mcci.org.au :الهاتف:  7566 4229 2 الفاكس: 3146 4226 2 الموقع 

Corrimal St., Wollongong NSW 2500 117


