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هرکسی می تواند یک مراقب باشد. مراقبین ممکن است عضو خانواده، دوست، همسایه یا سایر اعضای جامعه باشند. آنها می توانند مراقبت 
شان را کوتاه مدت یا درازمدت ادامه دهند یا گاه گاهی. ولی، در بیشتر موارد، مراقبت بطور منظم و ادامه دار و بدون دستمزد است بجزدر بعضی 

موارد که مستمری یا مزایای دولتی پرداخت می شود. 

با اینکه ارائه مراقبت و پشتیبانی می تواند جتربه مثبتی باشد، نقش مراقبت می تواند چالش آور و توانفرسا باشد و پیامدهای کمبود سالمتی 
برای خانواده ها و خود مراقبین داشته باشد. 

پشتیبانی از مراقبین و خانواده در بدست آوردن نتایج مثبت تندرستی حیاتی است. نه تنها این امر کمک می کند تا از سالمتی و آسایش خانواده 
و خود مراقبین اطمینان حاصل شود، این همچنین کمک می کند تا نتایج در کل سیستم بهبود یابد. شواهد زیادی وجود دارد که نشان می دهد 

ارائه پشتیبانی و خدمات گسترده و هدفمند نتایج بهتری برای مصرف کنندگان و خود مراقبین ببار می آورد.

کسانی که مراقبت عرضه می کنند نیاز به اطالعات قابل اعتماد، راهنمایی توسط متخصصین، تفاهم و پشتیبانی دارند. »همراهی با مراقبین« 
)Walking with Carers( به عنوان یک منبع اطالعاتی برای پشتیبانی از جمع بزرگ مراقبین در نیوساوت ویلز تهیه شده است که به اعضای 
خانواده و دوستانی که ناتوانی، بیماری فکری، بیماری مزمن یا بیماری بی عالج دارند یا از پا افتاده هستند مراقبت و پشتیبانی عرضه می کنند.

این منبع یک سری اطالعات مفید، رهنمود و متاس به مراقبین ارائه می کند از جمله:

حقوق آنها در داخل سیستم بهداشت نیوساوت ویلز �

آدرس خدمات بهداشتی اجتماعی و حاد �

اطالعات درباره پرداختی ها و کمک هزینه های موجود �

� Commonwealth Respite and Carelink centres جزئیات متاس برای

راهنمایی برای مراقبین شاغل، مراقبین جوان و مراقبین بومی، و �

اطالعات و راهنمایی برای مراقبین در رابطه با مواظبت از خودشان  �

من از این فرصت استفاده می کنم تا از تیم برنامه مراقب در نپین بلو ماونتنز Nepean Blue Mountains و مناطق بهداشت محلی غرب 
سیدنی برای کوشش شان در گسترده کردن »همراهی با مراقبین« در سراسر ایالت سپاسگزاری کنم. برای من محرز است که شما همراهی با 

مراقبین را منبع ارزشمندی خواهید یافت.
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با توجه به فشار جسمی و روانی قابل مالحظه ای که مراقبت کردن روی مراقبین می گذارد، این منبع رهنمودهایی نیز برای مراقبین 
ارائه می دهد که بهترین راه برای مراقبت از خودشان را نشان می دهد. بودجه ای برای این پروژه زیر عنوان طرح ضربت مراقبین 

نیوساوت ویلز NSW Carers Action Plan 2007-2012( 2007-2012( تأمین شده است.

عالوه بر ادامه اجرای طرح ضربت مراقبین نیوساوت ویلز 2012-2007، دولت نیوساوت ویلز همچنین تعدادی طرح ابتکاری جدید را 
بتازگی معرفی کرده است که مکمل طرح ضربت مراقبین نیوساوت ویلز 2012-2007 بوده و به دستاوردهای آن اضافه می کند. 

این ابتکارات جدید رسمیت بیشتری به مشارکت مراقبین می دهد و بدنبال آن است که پشتیبانی های بهتری را به مراقبین در ایفای 
نقش شان عرضه کند.

قانون برسمیت شناخنت مراقبین
قانون مراقبین نیوساوت ویلز )به رسمیت شناخنت) )NSW Carers (Recognition( Act( در ماه می 2010 آغاز شد. این قانون 

شامل یک منشور مراقبین نیوساوت ویلز است که به حقوق مراقبین در نیوساوت ویلز رسمیت قانونی می دهد. کلیه آژانس های 
خدمات انسانی دولت نیوساوت ویلز بایستی اطمینان حاصل کنند که یک گزارش سالیانه از رعایت این ملزومات ارائه کنند.

طبق قانون یک اجنمن مشاوره مراقبین )Carers Advisory Council) نیز تأسیس شده است. اجنمن مشاوره مراقبین نیوساوت ویلز 
به رهبری وزیر خدمات انسانی اداره می شود. اجنمن مشاوره منافع مراقبین را ارتقاء می دهد و در مورد پیشنهادات خط مشی و موارد 

دیگری که به مراقبین مربوط می شود توصیه هایی را به وزیر ارائه می دهد.

برنامه جایزه مراقب محلی
در سال 2010 برنامه جایزه مراقب محلی )Local Carer Award Program) بنیان گذاشته شد تا از نقش ارزنده ای که مراقبین 

بدون مزد یا مراقبین »غیر رسمی« نسبت به اشخاصی که از آنها مراقبت می کنند و به جامعه ایفا می کنند سپاسگزاری کرده و 
 Ageing Disability and Homecare (ADHC( جشن بگیرند. کاندیداها را بصورت آنالین از طریق و ب سایت 

در www.adhc.nsw.gov.au پیشنهاد کنید. معرفی کاندیداها در ماه جون هر سال باز امکان پذیر است.

Retrieved: 13/07/11 from http://www.adhc.nsw.gov.au/
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)NSW Carers Charter( منشور مراقبین نیوساوت ویلز
منشور مراقبین نیوساوت ویلز دارای 13 اصل است:

نقش اقتصادی و اجتماعی ارزنده ای را که مراقبین برای کسانی که از آنها مراقبت می کنند و همینطور برای جامعه ایفا می  �
کنند به رسمیت بشناسد

سالمتی و رفاه مراقبین را در نظر بگیرد �
در هنگام ارزیابی، برنامه ریزی، عرضه و بازبینی خدمات هم مراقب و هم شخصی که از او مراقبت می شود در نظر گرفته شوند �
به دنبال ارزیابی خودشان یا ارزیابی شخصی که از او مراقبت می شود، به مراقبین درباره خدماتی که می تواند به آنها کمک کند  �

اطالعات بدهند یا آنهارا به جای مناسبی ارجاع دهند 
به رابطه بین مراقب و کسی که از او مراقبت می شود احترام گذاشته شود �
اینکه مراقبین در داخل و خارج از نقش مراقبت نیازهای فردی خودشان را دارند که می تواند حتت تأثیر فرهنگ، سن، معلولیت،  �

مذهب، موقعیت اجتماعی- اقتصادی، جنسیت و محل اقامت باشد به رسمیت شناخته شود
اینکه کودکان و جوانان زیر 25 سال که نقش مراقب را ایفا می کنند )مراقبین جوان) حقوقی همانند متام کودکان و جوانان دارند. �
به مراقبین جوان کمک شود تا بر مشکالت اضافی در رابطه با نقش مراقب خود غالب شوند �
مراقبین باید همان حقوق، گزینه ها و فرصت هایی را داشته باشند که سایر استرالیایی ها دارند. �
از گزینه های مراقبین در نقش مراقبتشان پشتیبانی شود و آنهارا در ارزیابی، برنامه ریزی و ارائه و بازبینی خدمات قبول داشته  �

باشند.
 تأیید شود که مراقبین ساکن در شهرهای کوچک و مناطق ممکن است به کمک بیشتری برای غالب شدن بر موانع ناشی از  �

انزوا احتیاج داشته باشند
پشتیبانی برای مراقبین بایستی به هنگام، تأثیر پذیر، مناسب و در دسترس باشد �
دانش و جتربه مراقبین تأیید و به رسمیت شناخته شود.  �

Ageing Disability and Homecare Carers Charter 2011

همراهی با مراقبین در نیو ساوت ویلز
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هر کسی که در استرالیا مراقبت بهداشتی درخواست یا دریافت می کند حقوق و مسئولیت های مشخصی دارد که موضوعاتی 
مثل دسترسی، ایمنی، احترام، ارتباط، مشارکت، حریم خصوصی و اظهار نظر در مورد مراقبتشان را پوشش می دهد.

همه ما نقش مهمی را در بدست آوردن حقوق مراقبت بهداشتی و مشارکت در مراقبت امن و با کیفیت باال داریم، و این شامل بیماران 
و مراقبین آنها نیز می شود. برای اطالعات بیشتر به کتابچه مراقبت بهداشتی شما: حقوق و مسئولیتها — راهنمائی برای بیماران، 
 )Your Healthcare: Rights and Responsibilities - A guide for patients, carers and families( مراقبین و خانواده ها

مراجعه کنید. تلفن 9968 9391 )02) / 9967 9391 )02) یا از تارمنای وزارت بهداشت www.health.nsw.gov.au دیدن کنید. 

مهم است که بیماران حقوق خود را در مورد حریم خصوصی درک کنند و نیز نیاز به اینکه به افراد مشخصی، مثل مراقبشان، اجازه 
بدهند که دسترسی کامل به اطالعات بهداشتی آنها داشته باشد. بهترین راه این است که بیماران و مراقبینشان قبل از اینکه 

به بیمارستان آورده شوند در مورد اجازه به حریم خصوصی صحبت کنند تا خواسته های بیماران برای کارکنان بهداشتی به روشنی 
فهمیده و ثبت شود.

کارکنان بهداشتی روی تخصص مراقبین حساب می کنند تا درمان پزشکی آگاهانه باشد و در مورد برنامه ریزی مراقبت مناسب 
برای بیماران در بازگشت به منزل کمک کنند. بنابراین، ضروری است که کارکنان بهداشتی اطالعات الزم در مورد خدمات موجود، 
گزینه های درمان و هزینه ها را به روشنی و روباز به مراقبین بدهند. اگر مراقبی به اطالعات بیشتری نیاز دارد آنها باید صادق و روباز 

باشند و وقتی چیزی را منی فهمند سؤال کنند. بیماران و مراقبشان حق دارند تا به خدمات مترجمی دسترسی داشته باشند تا 
برقراری ارتباط و مشارکت آنهارا در گزینه های مراقبت بهداشتی پشتیبانی کند.

 (10 Tips for Safer Health Care( وزارت بهداشت نیوساوت ویلز جزوه ای به عنوان 10 راهنمایی برای مراقبت بهداشتی امن
 تهیه کرده است تا به افراد کمک کند در مراقبت بهداشتی شان فعالتر باشند. این جزوه را می توانید از صفحه اینترنتی 

www.health.nsw.gov.au/quality/10tips دانلود کنید. 



اطالعاتی در مورد خدمات بهداشتی تان
در تعدادی از بیمارستان ها برای پارکینگ هزینه دریافت می شود از جمله به نرخهای پارکینگ هفته ای. برای آگاهی بیشتر با  �

بیمارستان متاس بگیرید.
در راستای سیاست دولت، سیگار کشیدن در داخل یا محوطه هر بیمارستان ممنوع است. �
لطفاً چیزهای با ارزش را در قفسه های قفل دار کنار تخت ها یا نزد بیماران نگذارید. کارکنان پرستاری می توانند در صورت لزوم  �

ترتیب امن نگه داشنت موقت چیزهای با ارزش را بدهند.
تسهیالت بانکی و اتو بانک در چند بیمارستان موجود است. �
�  Auslan شما حق دارید که در صورت نیاز به مترجم، خدمات رایگان و محرمانه یک مترجم بهداشت را دریافت کنید، از جمله

)برای ناشنوایان).
اگر شما مراقب هستید، لطفاً به کارکنان کمک کنید که شما را بشناسند و جزئیات متاس با شما را در سوابق پزشکی بیمار  �

بنویسند.
ما مراقبین را تشویق می کنیم که در برنامه ریزی برای مراقبت و ترخیص از بیمارستان شرکت کنند. ما برای مداخله و مشارکت  �

مراقبین ارزش قائلیم.
یک سری خدمات پشتیبانی و در خانه برای کمک به شما و کسی که بعد از ترخیص از بیمارستان از او مراقبت می کنید وجود  �

دارد. هر نیازی را که دارید قبل از ترخیص از بیمارستان به کارکنان اطالع بدهید. 
رهبران روحانی همه مذاهب مرتباً از بیمارستانهای ما دیدار می کنند. در صورت درخواست، پرستار شما یا بخش کشیشی  �

می توانند ترتیب دیدار یک پیشوای روحانی را بدهند.
اگر مشکلی یا شکایتی در باره هر چیزی دارید به کارکنان بیمارستان بگویید. هدف ما این است که مسائل را هر چه زودتر حل  �

کنیم. می توانید با افراد زیر صحبت کنید:
مدیر واحد پرستاری �
مدیر تسهیالت �
مامور ارتباط بومیان، اگر مناسب باشد، یا �
مناینده بیماران. �

شماره تلفن متاس با کارکنان مربوطه را می توانید از بیمارستان یا سرویس بهداشتی بگیرید

بیمارستان ها و مراکز بهداشت جامعه در منطقه بهداشت محلی تان

بیمارستان ها و مراکز بهداشت جامعه در منطقه 
بهداشت محلی تان
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برای بیمارستان ها و مراکز بهداشت جامعه در منطقه بهداشت محلی تان با وزارت بهداشت متاس بگیرید
 تلفن: 9000 9391 )02( یا از »خدمات بهداشتی تان را پیدا کنید« در وب سایت 

www.health.nsw.gov.au/services/index.asp

مناطق شهری بهداشت محلی نیوساوت ویلز 
Central Coast LHD - http://www.health.nsw.gov.au/cclhd/

Illawarra Shoalhaven LHD - http://www.health.nsw.gov.au/islhd/
Nepean Blue Mountains LHD - http://www.health.nsw.gov.au/nbmlhd/

Northern Sydney LHD - http://www.health.nsw.gov.au/nslhd/
South Eastern Sydney LHD - http://www.health.nsw.gov.au/seslhd/

South Western Sydney LHD - http://www.health.nsw.gov.au/swslhd/
Sydney LHD - http://www.slhd.nsw.gov.au/default.html

Western Sydney LHD - http://www.health.nsw.gov.au/wslhd/

مناطق روستایی و منطقه ای بهداشت محلی نیوساوت ویلز 
Far West LHD - http://www.fwlhd.health.nsw.gov.au/

Hunter New England LHD - http://www.health.nsw.gov.au/hnelhd/
Mid North Coast LHD - http://www.health.nsw.gov.au/mnclhd/

Murrumbidgee LHD - http://www.health.nsw.gov.au/mlhd/
Northern NSW LHD - http://www.health.nsw.gov.au/nnswlhd/
Southern NSW LHD - http://www.health.nsw.gov.au/snswlhd/
Western NSW LHD - http://www.wnswlhn.health.nsw.gov.au/

شبکه های تخصصی:
ییانج یکشزپناور تشادهب یصصخت هکبش

Westmead - http://www.chw.edu.au/ شبکه بهداشتی سنت وینسنت:  
Randwick - http://www.sch.edu.au/     

شبکه بهداشتی سنت وینسنت:
St Vincent’s Hospital, the Sacred Heart Hospice (Darlinghurst), St Joseph’s (Auburn)

http://www.svmhs.com.au/

بیمارستان ها و مراکز بهداشت جامعه در منطقه 
بهداشت محلی تان
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تلفن آدرس  متاس های بهداشتی 
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آدرس وب سایت سازمان ها  
www.alzheimers.org.au Alzheimer’s Australia )الزایمر استرالیا) 

www.acd.org.au Association for Children with a Disability)اجنمن کودکان معلول) 
www.agsa-geneticsupport.org.au Association of Genetic Support of Australasia Inc )اجنمن پشتیبانی ژنتیک استرالیا) 

www.autismspectrum.org.au Autism Spectrum Australia )اوتیزم اسپکتروم استرالیا) 
 Association of Relatives and Friends of the Mentally Ill 

www.arafmi.org )اجنمن خویشاوندان و دوستان بیماران روانی) 
www.agedcareaustralia.gov.au Aged Care Australia )مراقبت ساملندان استرالیا) 

www.adhc.nsw.gov.au  Ageing Disability and Homecare )معلولیت ساملندی و مراقبت در منزل) 
www.beyondblue.org.au Beyond Blue - A National Depression Initiative )ورای آبی — یک ابتکار سراسری افسردگی) 

www.youthbeyondblue.org.au  
www.bladderbowel.gov.au Bladder and Bowel Website )وب سایت مثانه و روده) 

www.commcarelink.health.gov.au   )Carelink استراحت مراقبین کامنولث و مراکز( Commonwealth Respite and Carelink Centres
www.carersnsw.asn.au  Carers NSW
www.centrelink.gov.au  Centrelink

www.copmi.net.au Children of Parents with Mental Illness )فرزندان بیماران روانی) 
www.nswcompanioncard.org.au Companion Card )کارت همراه) 

www.dva.gov.au Department of Veterans’ Affairs )ادراه سربازان بازنشسته) 
 Early Childhood Intervention Australia (NSW Chapter) Inc 

www.ecia-nsw.org.au )مداخله زودرس کودکان استرالیا )حوزه نیوساوت ویلز)) 
www.enable.health.nsw.gov.au Enable NSW - Health Support Services )توانا کردن نیوساوت ویلز — خدمات پشتیبانی بهداشتی) 

www.fcan.com.au Financial Counsellors’ Association of NSW Inc )اجنمن مشاورین مالی نیوساوت ویلز) 
www.gt.nsw.gov.au Guardianship Tribunal )هیأت داوری سرپرستی) 

www.healthinsite.gov.au  Health Insite
www.immunise.health.gov.au Immunise Australia )ایمن سازی استرالیا) 

www.lawaccess.nsw.gov.au  LawAccess NSW
www.legalaid.nsw.gov.au  Legal Aid

www.lifeline.org.au  Lifeline
www.measureup.gov.au  Measure Up - Australian Better Health Initiative

www.mentalhealth.asn.au Mental Health Association NSW )اجنمن بهداشت روانی نیوساوت ویلز) 
www.mdaa.org.au Multicultural Disability Advocacy Association )اجنمن طرفداری معلولین چند فرهنگی) 

www.dhi.gov.au/clearinghouse Multicultural Health Information )اطالعات بهداشتی چند فرهنگی) 
www.nps.org.au National Prescribing Service )سرویس نسخه ملی) 

www.health.nsw.gov.au NSW Ministry of Health )وزارت بهداشت نیوساوت ویلز) 
www.raisingchildren.net.au Raising Children Network )شبکه بار آوردن کودکان) 

www.tars.com.au The Aged Care Rights Service )سرویس حقوق مراقبت ساملندان) 
 www.toiletmap.gov.au The National Public Toilet Map )نقشه توالت های عمومی سراسری) 

www.workingcarers.org.au Working Carers Gateway )دروازه مراقبین شاغل) 
 www.youngcarersnsw.asn.au Young Carers )مراقبین جوان) 



 Centrelink کمک مالی

 Centrelink کمک مالی

درخواست پرداختی برای مراقبین
 اگر شما یک مراقب هستید، ممکن است واجد شرایط پرداختی مراقب )Carer Payment) و یا کمک هزینه مراقب 

)Carer Allowance) باشید. 

در صورتیکه مراقبین یا شخص ثالثی که معرفی شده است در نظر دارند برای پرداختی مراقب و یا کمک هزینه مراقب درخواست 
کنند، باید به Centrelink به شماره 2717 13 تلفن بزنند یا به دفتر محلی Centrelink مراجعه کنند که در آجنا کارمند مربوطه 

سؤاالتی می کند تا موقعیت فردی را تشخیص دهد و فرم درخواست مناسب را به آنها حتویل دهد.

متاس با Centrelink به شماره 2717 13 باعث خواهد شد که مقدار اسنادی که مراقبین باید برای درخواست پرداختی مراقب و یا 
کمک هزینه مراقب ارائه دهند به حد اقل برسد و مطمئن شوند که قصد آنها برای درخواست در اولین فرصت ممکن ثبت شود.

برای اطالعات بیشتر به Centrelink به شماره 2717 13 تلفن بزنید یا از وب سایت www.centrelink.gov.au دیدن کنید.

کمک به زبان های دیگر
اگر برای کارهای Centrelink نیاز به مترجم یا ترجمه مدارک دارید، آنها می توانند ترتیب این کار را بدون هزینه برای شما اجنام دهند.

 برای صحبت با Centrelink به زبانی غیر از انگلیسی یا به شماره 1202 13 تلفن بزنید، 
 یا به یک Centrelink Customer Service Centre بروید و درخواست یک مترجم کنید یا به وب سایت 

www.centrelink.gov.au بروید و »ما به زبان شما صحبت می کنیم »We speak your language« را انتخاب کنید.



Centrelink کمک مالی

Centrelink کمک مالی

Centrelink کمک اضافی از
اگر از Centrelink یک پرداختی می گیرید شما ممکن است بتوانید کمک های اضافی نیز بگیرید.

کمک های اضافی بستگی به پرداختی و موقعیت های فردی تان دارد.

�  Health Care Card کارت های تخفیفی مثل
� )Pharmaceutical Allowance( کمک هزینه دارویی
� )Rent Assistance( کمک اجاره
�  (Telephone Allowance( کمک هزینه تلفن
 کمک هزینه خدمات رفاهی )آب و برق و گاز)  �

)Utilities Allowance(

� )Special Disability Trusts( تراست های ویژه کم توانی
� )Mobility Allowance( کمک هزینه رفت وآمد معلولین
� )Centrepay( کمک به پرداخت صورحتسابهای شما
 مکمل آموزشی مستمری بگیران  �

)Pensioner Education Supplement(

برای اطالعات بیشتر به شماره 2300 13 تلفن بزنید، از یک Centrelink Customer Service Centre سؤال کنید یا از وب سایت 
www.centrelink.gov.au دیدن کنید.

Centrelink سایر شماره های مفید
13 6380 مرکز اطالعات تلفنی بومی ها  
13 1794 خدمات مدکاری اجتماعی  
13 2300 خدمات اطالعات مالی   

1800 050 004 روابط مشتریان  
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 Commonwealth Respite and Carelink Centres
- خدمات پشتیبانی مراقب 

پشتیبانی
آیا احساس می کنید که به کمی پشتیبانی نیاز دارید؟

گروههای پشتیبانی فرصتی را برای گرد هم آیی با اشخاص دیگری که در یک موقعیت مراقبت شبیه به شما هستند فراهم 
می کنند. وقتی ایده ها، احساسات، نگرانی ها و مشکالت با دیگران در میان گذاشته می شود، جتربه مراقبت می تواند کمتر احساس 

تنهایی داشته باشد.

اگر می خواهید آگاهی بیشتری به دست آورید از اینکه کدام گروه های پشتیبانی به بهترین وجه مناسب شما و نقش مراقبت 
فعلی تان هستند، با )Commonwealth Respite and Carelink Centre (CRCC )مرکز استراحت و ارتباط مراقبت دولت 

فدرال) به شماره 222 052 1800 زنگ بزنید.

جانشین مراقب یا استراحت
آیا احساس می کنید که به چند روز استراحت از کار مراقبتتان نیاز دارید؟

جانشین مراقب یا استراحت به این معنی است که شخص دیگری مسئولیت مراقبت از کسی را که شما از اومراقبت می کنید، 
برای مدتی، به عهده می گیرد. این به شما که مراقب هستید امکان می دهد تا وقتی برای کارهای زیر داشته باشید:

استراحت کنید �
وقت مالقات بگیرید و در مالقات ها حضور یابید �
در یک گروه پشتیبانی شرکت کنید �
در یک فعالیت اجتماعی با خانواده و دوستانتان شرکت کنید. �

Commonwealth Respite and Carelink Centre می تواند کمکتان کند تا گزینه های مناسب جانشین مراقب را پیدا 
کنید و همچنین برای ترتیب دادن جانشین مراقب در مواقع اضطراری بودجه دریافت می کند.

جانشین مراقب می تواند برای چند ساعت، یک روز یا بیشتر باشد. انواع مختلف جانشین مراقب وجود دارد:
جانشین مراقب درخانه �
جانشین مراقب در یک مرکز مراقبت �
جانشین مراقب در یک مؤسسه مراقبت از ساملندان �
یک تخت جانشین در یک مرکز استراحت برای جوان تر ها �
برنامه های آخر هفته و تعطیالت �
اردوهایی برای خواهرها و برادرها و مراقبین جوانی که کمتر از 18 سال دارند �
جانشین مراقب در خارج از منزل به کمک خدمات اجتماعی �

شما می توانید با نزدیک ترین Commonwealth Respite and Carelink Centre با 
 FreecallTM 1800 052 222* متاس بگیرید. 

)* متاس از تلفن های همراه به نرخ های متداول می باشد.)
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 Commonwealth Respite and Carelink Centres
- خدمات پشتیبانی مراقب 

نکات مهمی که پیش از شروع باید بخاطر داشته باشید
ایده خوبی است که بعنوان یک مراقب با Commonwealth Respite and Carelink Centre متاس بگیرید تا در مورد خدماتی . 1

که می تواند در حال حاضر یا در آینده به شما کمک کند صحبت کنید.
کارمندان Commonwealth Respite and Carelink Centre یک ارزیابی اجنام خواهند داد تا تعیین کنند که شما، شخص . 2

مراقب، به چه نوع خدمات پشتیبانی نیاز دارید. آنها با شما در باره نیازهای درازمدت تان نیز صحبت خواهند کرد. کارمندان 
Commonwealth Respite and Carelink Centre ترتیب ارجاع به خدمات برای پشتیبانی دراز مدت تر را نیز خواهند داد. 

لطفاً آگاه باشید که ممکن است برای خدمات جانشین مراقب دراز مدت لیست انتظار وجود داشته باشد — الزم است از چند 
ماه قبل برنامه ریزی کنید.

در یک موقعیت اضطراری که شخص مراقب خودش بیمار، مجروح یا در یک وضعیت بحرانی است می شود جانشین مراقب . 3
را در کمترین زمان ترتیب داد. انتظار می رود که جانشین مراقب در مواقع اضطراری در اسرع وقت بعد از متاس گرفنت با 

Commonwealth Respite and Carelink Centre فراهم شود. سرویس جانشینی به مراقب تنها در رابطه با وظایف 
معمولی مراقبتش استراحت می دهد. اگر واجد شرایط هستید، یک مددکار مقاطعه کار جانشینی اورژانس را اجنام خواهد داد 

تا وقتی که بشود ترتیبات متناوبی برای تامین مراقبت داده شود.

کمک
برای اینکه به شما در نقشتان بعنوان یک مراقب کمک کنند، Commonwealth Respite and Carelink Centres در باره یک 

سری خدمات پشتیبانی موجود، طرز متاس با آنها و هزینه های مربوطه، اطالعات محلی دارند.
اطالعات در باره تعدادی از خدمات را می شود به دست آورد، از جمله اطالعات مربوط به:

کمکهای خانگی، تغییر دادن و تعمیر منزل �
مراقبت پرستاری شخصی �
خدمات حمل و نقل و غذا �
خدمات کم توانی �
مراکز درمان و مراقبت روزانه �
ارزیابی، از جمله تیمهای ارزیابی مراقبت از ساملندان �
خدمات زوال عقل �

راهنمایی در باره کنترل ادرار و مدفوع �
مجموعه های اجتماعی مراقبت از ساملندان �
تسهیالت مراقبت از ساملندان �
متخصصین بهداشت پیوسته، یعنی درمان پا و فیزیوتراپی �
خدمات بهداشت روانی �

نکته مهم
برنامه ریزی مرتب برای استراحت و استفاده از مراقبت بجای مراقب ایده خیلی خوبی است. شما حق دارید که کمی هم وقت برای 

خودتان داشته باشید.

 برای اطالعات بیشتر در مورد جانشین مراقب اورژانس یا برنامه ریزی شده لطفاً با 
 Commonwealth Respite and Carelink Centre به شماره 222 052 1800 متاس بگیرید 

یا از وب سایت www.commcarelink.health.gov.au دیدن کنید.



مراقبین مشغول کار

مراقب مشغول کار کیست؟ مراقبین مشغول کار )Working carers( اشخاصی هستند که یک شغل 
حقوق بگیری دارند و از یک عضو فامیل یا دوستی که بیمار یا ضعیف است، نوعی کم توانی دارد یا ساملند 

است مراقبت می کنند. آنها می توانند به صورت متام وقت، نیمه وقت یا گاه به گاه کار کنند یا بیزینس 
خودشان را اداره کنند.

مراقبین مشغول کار مردان و زنانی با سوابق مختلف و در سنین مختلف هستند. مسئولیت های مراقبت کردن می تواند روی توانایی 
شما برای اداره کردن کارتان تاثیر بگذارد، و مسئولیت های کاری روی مراقبت کردنتان. تصدیق این امر و پشتیبانی از جانب کارفرمایان، 

دولتها، تامین کنندگان خدمات، خانواده و اعضای جامعه مهم است. 

نکاتی که باید در نظر گرفته شود:

توصیه می شود که مدیرتان را از نقشتان بعنوان یک مراقب آگاه کنید چون ممکن است بتوانید ترتیبات کاری قابل انعطاف تری را با 
مذاکره به دست آورید.

با مدیرتان در باره استحقاق مرخصی مراقب و / یا مرخصی Family and Community Services - FACS )خانواده و خدمت 
اجتماعی) صحبت کنید.

علیرغم اشتغال به کار حقوقدار شما هنوز استحقاق دریافت کمک هزینه مراقب از Centrelink را دارید. 

برای اطالعات بیشتر به Centrelink به شماره 2717 13 تلفن بزنید، یا از وب سایت www.centrelink.gov.au دیدن کنید.

Working Carers Gateway یک وب سایت است که انواع منابع و اطالعات را برای پشتیبانی از نقش شما بعنوان یک مراقب 
مشغول کار عرضه می کند.

از وب سایت www.workingcarers.org.au دیدن کنید.

بخاطر داشته باشید، اگر کامپیوتر ندارید، کتابخانه محلی شما جایی است که می توانید در آن به وب سایت مراقبین مشغول کار 
.)Working Carers Gateway( دسترسی داشته باشید

مراقبین مشغول کار

نکته مهم



Carers NSW

Carers NSW سازمان مادر برای مراقبین در نیوساوت ویلز است. این سازمان یکی از اعضای شبکه اجنمن مراقبین بوده و مترکز 
عمده آن در پشتیبانی و طرفداری از متام مراقبین در ایالت است. 

Carers NSW توسط یک هیئت مدیره اداره می شود. این سازمان به عنوان یک سازمان غیر انتفاعی و غیر سیاسی عمل می کند.

Carers NSW خدمات زیر را ارائه می کند:
اطالعات و ارجاع به خدمات �
پشتیبانی احساسی �
مشاوره رو برو یا مشاوره تلفنی و مشاوره گروهی �
اطالعات در باره گروههای پشتیبانی مراقبین و منابع آن �
منابع و نشریات برای مراقبین �
برنامه مراقب والدین ساملند �
برنامه مراقب جوان �
آموزش و کارآموزی �
منایندگی مراقبین و تسلیم نظرات پیشنهادی به دولت  �

 برای متاس با Carers NSW به خط تلفنی مراقب شماره 636 242 1800 )*رایگان بجز از تلفن های همراه) زنگ بزنید 
یا از وب سایت دیدن www.carersnsw.asn.au کنید. 

 Carers NSW



مراقبین جوان

.(Carers Australia 2009( »در سراسر استرالیا، »بیش از 390000 کودک و جوان از خویشاوندانشان مراقبت می کنند

مراقبین جوان کودکان و نوجوانانی هستند که وقتی یک نفر در خانواده دچار بیماری یا معلولیت است، بیماری روانی دارد یا مشکالت 
اعتیاد دارد به او کمک می کنند یا نقش مراقبت را ایفا می کنند. آنها در متیزکاری، آماده کردن غذا، یاری رساندن به خویشاوندان در 
کارهای روزمره، کمک در دارو دادن، حمام گرفنت، لباس پوشاندن کمک می کنند یا با »چشم به آنها داشنت« تا مطمئن شوند که 
آنها خوب هستند. مراقبین جوان زیر 25 سال دارند، بعضی از آنها 6 ساله. آنها ممکن است خواهر و برادر باشند، فرزند، نوه یا یک 

خویشاوند دیگر.

مراقبین جوان که مراقبت قابل مالحظه ای را برای یک عضو خانواده عرضه می کنند، اغلب مراقبینی هستند که به رسمیت 
شناخته منی شوند یا »غیر قابل رؤیت« در جامعه هستند و می توانند بخصوص شکننده باشند.

Carers NSW از راههای زیر به مراقبین جوان کمک می کند
اردو ) 8 — 12 ساله، 13 — 17 ساله، 18 — 25 ساله) �
خبرنامه سه ماهه �
Talk-link )مشاوره گروهی تلفنی)  �
مشاوره روبرو �
کمک تلفنی، اطالعات و ارجاع �
یک وب سایت فعل و انفعالی برای مراقبین جوان �
شبکه های منطقه ای �
آموزش و آگاهی جامعه �

لطفاً توجه کنید بسته های لوازم مراقب جوان )Young Carer Kits) به صورت رایگان در دسترس قرار دارد. برای اطالعات بیشتر 
لطفا به Carers NSW به شماره 636 242 1800 زنگ بزنید یا از وب سایت www.youngcarersnsw.asn.au دیدن کنید. 

شمار تلفن های کلیدی برای مراقبین جوان عبارتند از:
1800 242 636  Young Carers NSW  �

13 1114  Lifeline 24/7  �
1800 551 800  Kids Helpline  �

13 2111  DOCS Helpline 24/7  �

مراقبین جوان



مراقبین بومی و جزیره نشین تنگه تارس
 

اشخاص بومی اغلب خودشان را بعنوان یک مراقب منی شناسند چون مراقبت کردن از اعضای خانواده و دوستان بخش بزرگی از 
فرهنگ بومی است. مراقبین بومی اغلب از بیش از یک شخص مراقبت می کنند. به علت سطح باالی بیماری های مزمنی که در 

بین بومیان وجود دارد و جتربه گذشته شان با خدمات دولتی، مراقبین بومی و جزیره نشین تنگه تارس نیاز به کمک از سرویس هایی را 
دارند که جتربه و احتیاجات آنهارا درک کنند. 

 Carers NSW یک برنامه مراقب بومیان و جزیره نشینان تنگه تارس ارائه می کند. برا ی اطالعات بیشتر به Carers NSW 
 شماره رایگان 636 242 1800 )بجز از تلفن های همراه) بین ساعات 9 صبح تا 5 بعد ازظهر زنگ بزنید ، یا از وب سایت 

www.carersnsw.asn.au دیدن کنید.

منابع شامل خدمات زیر می شود:
راهنمای پشتیبانی مراقبین بومی - اطالعات برای خانواده های بومی که از یک شخص مسن تر یا کسی که معلولیت دارد  �

مراقبت می کنند
شانه به شانه - کتابچه اطالعاتی - برای خانواده های بومی که یک کودک یا جوان معلول دارند )فقط نسخه قابل دانلود ) �
سی دی آرامش برای مراقب بومی �
دی وی دی رفاه و بهداشت بومی �
تسهیل کننده آموزشی گروه پشتیبانی مراقبین بومی و منابع �
دفترچه راهنمای منابع کوری یارنینگ �
بسته مراقبین مراقب بومی و جزیره نشینان تنگه تارس  �
ارتباطات بومی - وب سایت هایی برای اطالعات ویژه بومیان �
بولنت الکترونیکی - شامل اطالعات ویژه مراقبین بومی �
 دوره آموزشی زندگی مراقب - بسته های آموزشی آنالین که اطالعات ویژه مراقبین بومی را شامل می شود  �

www.carerlifecourse.org.au

مراقبین بومی و جزیره نشین تنگه تارس



)CALD( مراقبین فرهنگی و زبانی متنوع
مراقبین ممکن است از هر پیشینه فرهنگی و اجتماعی باشند 

در نیوساوت ویلز:
26% مردم در منزل به زبانی غیر از انگلیسی صحبت می کنند �
31% افراد در خارج از استرالیا بدنیا آمده اند )سرشماری 2006( �
افرادی از 140 زادگاه گوناگون در ایالت زندگی می کنند. �

مراقبین فرهنگی و زبانی متنوع ممکن است به راحتی به عنوان »مراقب« شناخته نشوند بخاطر اینکه مراقبت بخشی از فرهنگ 
آنها می باشد. به عالوه همیشه اصطالح مراقب به متام زبان ها ترجمه منی شود.

مراقبین CALD با همان مشکالت سایر مراقبین مواجه هستند و ممکن است با موانع دیگری نیز روبرو شوند از جمله:
زبان و ارتباط �
درک و استفاده از سیستم های بهداشتی و عرضه کنندگان خدمات �
استرس، عدم رضایت و انزوا �

 CALD انواع خدمات، سازمان ها و منابع گوناگون، هم مخصوص قومیت ها و هم عمومی، که پشتیبانی و اطالعات به مراقبین
عرضه می کنند وجود دارند.

 برای اطالعات در مورد خدمات، سازمان ها و منابع مخصوص زبانی برای مراقبین CALD به Carers NSW به شماره 
636 242 1800 زنگ بزنید یا از www.carersnsw.asn.au دیدن کنید.

(CALD( مراقبین فرهنگی و زبانی متنوع

سپاسگزاری و مراجع

Australian Government Department of Health and Ageing
Ageing Disability and Homecare - Carers Charter

Carers Australia
 Carer’s Handbook –A practical guide to caring for people who

are sick, elderly or have a disability
Carers NSW

Centrelink
Commonwealth Respite Carelink Centre State office

Measure Up Website
NSW Carer Support Officers

NSW Ministry of Health
 Nepean Blue Mountains Local Health

 District and Western Sydney Local
 Health District -

  former - Sydney West Area Health
Palliative Services

Working Carers Gateway Website

تا آجنایی که می دانیم، این اطالعات در زمان چاپ صحیح است.



Ageing,
Disability and Home

Care )ADHC( 

کمک مالی
 شما ممکن است برای یک 

 Carer Payment )به درامد بستگی دارد( 
یا Carer Allowance )کمک هزینه مراقب( 

واجد شرایط باشید. شما باید یکی از 
فرمهای Centrelink را پر کنید. 

Centrelink
13 2717

 برای کمک به 
زبانهایی بجز انگلیسی

13 1202
 

همراهی با مراقبین نیوساوت ویلز
 راهنمای سریع مرجع

چه خدماتی در دسترس می باشند؟

آیا مایلید اطالعات در مورد موارد زیر بگیرید 
کمک خانگی غذا 

امور مالی مراقبت شخصی 
مشکالت حقوقی حمل و نقل 

کارکنان پشتیبانی مراقبین جوان

 Commonwealth Respite and
Carelink Centre 1800 052 222

 TTY ناشنواها/کم شنواها با استفاده از مودم یا 
با شماره 677 555 1800 متاس بگیرند و بخواهند به 

 شماره 222 052 1800 وصل شوند. 
کسانی که مشکل گفتاری دارند 727 555 1800 

سپس بخواهید با 222 052 1800 متاس بگیرند. جانشین مراقب )استراحت(
وقتی به یک استراحت نیاز دارید به شخص 

دیگری احتیاج دارید تا مواظب کسی که از او 
مراقبت می کنید باشد.

Carers NSW 
1800 242 636

راهنمای سریع مرجع

Aged Care Information Line
1800 200 422

Aged Care Assessment Teams
)ACAT( )تیم های ارزیابی مراقبت ساملندان(

با خط اطالعات مراقبت ساملندان در حوزه 
محلی تان متاس بگیرید. ارجاع توسط هر 
کسی می تواند صورت گیرد – یک مریض، 

مراقب یا متخصص بهداشتی

منابع:
پشتیبانی تلفنی  •

مشاوره  •
بسته مراقبت اورژانس  •

بومی و جزیره نشین تنگه تارس   •
CALD مراقبین  •

مراقبین جوان  •
بهداشت روانی  •

جانبداری  •
اطالعات درباره گروه های پشتیبانی   • 

مراقبین

خدمات بیشتر در صفحه بعد

اطالعات، ارجاع و متاس 
Metro North Region
 تلفن: 9350 9841 )02(

Western Region 
تلفن هزینه داخلی: 450 134 1300

Metro South Region 
هتلفن: 3700 9334 )02( 

Hunter Region 
اتلفن هزینه داخلی: 268 205 1300

Northern Region 
تلفن هزینه داخلی: 563 364 1300

Southern Region 
اتلفن هزینه داخلی: 566 841 1300



 خط اطالعات تلفنی مداخله 
 زودرس کودکان - برای والدینی که برای 

 کودکانشان معلولیت یا تأخیر در رشد 
تشخیص داده شده است.

www.parentline.org.au

1300 130 052

خط تلفن کمک برای کنترل ادرار 

راهنمای سریع مرجع

خدمات اجتماعی 
خدمات بهداشتی پیوسته  •

مراقبت روزانه ساملندان  •
پرستاری اجتماعی  •

کلینیک کنترل ادرار و مدفوع  •
برنامه ریزی غذایی   •

شغل درمانی – نوسازی خانه  •
فیزیوتراپی  •

پا درمانی  •
بهداشت زنان  •

درمان تسکینی برای مراقبت مسکونی   •
ساملندان

کارمندان ارتباطات بومی  •
ارتباط با پزشک خانوادگی  •

متخصص چشم  •
خدمات شنوایی  •
باشگاه ورزشی  •

گروه های والدین  •
مشاوره  •

گفتار درمانی  •
خدمات بهداشتی چند فرهنگی  •

 لطفا توجه کنید: همه خدمات در همه نقاط 
موجود نیستند.

برای مراکز بهداشت اجتماعی در 

 منطقه بهداشت محلی تان به 

وزارت بهداشت شماره

9391 9000

 تلفن بزنید.

1800 330 066

همراهی با مراقبین نیوساوت ویلز
 راهنمای سریع مرجع

چه خدماتی در دسترس می باشند؟

Medicare Australia
13 2011

 )نرخ مکامله 
محلی 24 ساعت، 7 روز هفته(

991 794 1300سرویس اطالعاتی بهداشت روانی

Healthdirect Australia
خط تلفنی اطالعات بهداشتی، 24 ساعته

1800 022 222



بهداشت
و تندرستی مراقب

این کتابچه با مشورت مراقبین
برای مراقبین تهیه شده است

Farsi



مزایای برنامه ریزی از پیش برای مراقبت
برنامه ریزی از پیش برای مراقبت )Advanced Care Planning( فرایندی است که به فکر کردن و صحبت کردن شما در 

باره ارزش های شخصی و ارجحیت هاییکه در مورد بهداشت و روش زندگی تان دارید مربوط می شود، تنها برای اینکه ممکن 
است زمانی برسد که شما نتوانید برای خودتان تصمیم بگیرید. برنامه ریزی از پیش برای مراقبت می تواند به مریض 

اطمینان خاطر بدهد و نگرانی و احساس گناه مراقب را کاهش دهد، زیرا گزینه های درمان بهداشتی چیزی خواهد بود که 
خود مریض خواسته است و نه آن چیزی که مراقب یا سایر افراد خانواده در نظر دارند.

برنامه ریزی از پیش برای مراقبت:
ممکن است به بیش از یک جلسه بحث با افراد کلیدی نیاز داشته باشد �
باید متام افراد کلیدی مثل مراقب ها، سایر افراد خانواده، متخصصین بهداشت، و مشاورین مذهبی/معنوی را شامل  �

شود تا هریک از آنها چیزهایی را که مریض می خواهد و مراقبت هایی را که می تواند عرضه شود بشنوند. شنیدن 
این اطالعات بصورت جمعی می تواند از تضاد احتمالی در آینده جلوگیری کند.

ممکن است منجر به نوشنت خواسته ها و انتظارات مریض در یک سند بشود، که به عنوان برنامه یا رهنمود پیش از  �
وقت برای مراقبت شناخته شود.

می تواند با کمک پزشک معالج مریض، پرستار، یا یک مددکار اجتماعی ترتیب داده شود �
صحبت می تواند در یک محل اجتماعی یا بیمارستان صورت گیرد. اگر مریض در بیمارستان است، تصمیات اتخاذ  �

شده در فرم مخصوصی که در پرونده مریض برای پذیرش او تهیه شده است نگهداری خواهد شد تا همه بتوانند از 
خواسته های مریض آگاه شوند.

مریض ها اگر نتوانند خودشان بگویند چه انتخابی را می خواهند، به کس دیگری نیاز دارند تا در مورد انتخاب های مراقبت 
بهداشتی برایشان تصمیم بگیرد. در نیوساوت ویلز کسی که قانونا می تواند برای مریضی تصمیم بگیرد »شخص 

مسئول« نامیده می شود. 

مریض ها باید با افراد خانواده شان در مورد اینکه چه کسی »شخص مسئول« آنها است صحبت کنند. اگر مریض یک 
قیم نداشته باشد، همسریا شریک زندگی او، مراقب، یا یک دوست نزدیک یا خویشاوند او »شخص مسئول« می شود.

نکته مهم

خودتان درباره تهیه یک برنامه مراقبت از پیش فکر کنید، عالوه بر اینکه با کسی که از او مراقبت می کنید درباره خواست 
 ها و انتظارات او از مراقبت های درمانی آینده اش صحبت کنید. شما می توانید اطالعات بیشتری 

 درباره برنامه ریزی پیش از وقت برای مراقبت از وب سایت NSW Ministry of Health در آدرس 
 www.health.nsw.gov.au/patient_care/planning یا از احترام به انتخاب های مریض 

)Respecting Patient Choices( در آدرس www.respectingpatientchoices.org.au بدست آورید.

 برای اطالعات در مورد »شخص مسئول«، یک ورقه اطالعاتی را از وب سایت اداره قیم عمومی در آدرس 
www.lawlink.nsw.gov.au/lawlink/opg/ll_opg.nsf/pages/OPG_publications دانلود کنید.

 

مزایای برنامه ریزی از پیش برای مراقبت



HOT TIP

نگرانی های قانونی شما
برنامه ریزی از قبل

شما ممکن است بعنوان یک مراقب مسئول امور قانونی و مالی شخصی که از او مراقبت می کنید باشید. این
مسئولیت می تواند توانفرسا باشد ولی مهم است که برای امنیت خودتان و کسی که حتت مراقبت شما است برای

آینده برنامه ریزی کنید. آماده بودن برای مواقع بحرانی یا موقعیت های اضطراری مفید است. 
.لطفاً این نکات را در نظر بگیرید:

ترتیبات مالی �
اگر شما به دلیل بیماری یا جراحت نتوانید از کسی که حتت مراقبتتان است مراقبت کنید چه کسی آن کار را خواهد  �

کرد؟
 یک برنامه مراقبت اضطراری )Emergency Care Plan( داشته باشید تا در صورت وقوع اتفاقی برای شما که  �

مراقب هستید آنرا بکار بندید. به بخش برنامه مراقبت اضطراری این کتابچه مراجعه کنید.

ترتیبات قانونی مختلفی وجود دارند که شما می توانید برای سازمان دادن به امورات کسی که از او مراقبت می کنید 
اجنام دهید. بعضی نکات که ممکن است بخواهید به آن فکر کنید عبارتند از:

)Power of Attorney( وکالتنامه
به شما امکان می دهد تا امورات مالی کسی را که از او مراقبت می کنید اداره کنید درصورتیکه آن شخص توانایی  �

آنرا داشته باشد که بتواند شما را برای این کار منصوب کند. »توانایی« )Capacity( یعنی که شخص قادر است 
ماهیت و تأثیر تصمیمی را که می گیرد درک کند و می تواند تصمیم خود را به نحوی بیان کند. 

تا زمانی که شخص حتت مراقبت از نظر عقالنی سالم است در هر زمان می تواند وکالتنامه را لغو کند �
وقتی شخصی که حتت مراقبت است توانایی اش را در تصمیم گیری برای خود از دست بدهد وکالتنامه بی تأثیر می شود. �

 )Enduring Power of Attorney( وکالتنامه ماندگار
زمانی که اشخاص از سالمت فکری برخوردارند فردی را برای این کار منصوب می کنند که به آن فرد اجازه می دهد  �

امور مالی و حقوقی آنها را اداره کند چه زمانی که آنها توانایی دارند یا ندارند. 
وقتی شخص فوت می کند وکالتنامه باطل می شود �

 )Enduring Guardianship( سرپرستی ماندگار
مریضی که توانایی دارد ممکن است یک فرد مورد انتخاب خودرا به عنوان سرپرست دائمی خود تعیین کند �
این کار فرد تعیین شده را قادر می سازد در مورد گزینه های بهداشتی و شیوه زندگی شخصی که از او مراقبت می  �

شود تصمیم بگیرد، زمانی که خود آن شخص نتواند این کارا بکند.
فرم سرپرستی دائمی بایستی در حضور یک وکیل حقوقی، وکیل مدافع یا مدیر اداری یک دادگاه محلی امضا شود. �

نکته مهم
ترتیبات باال باید از قبل در زمانی که شخص حتت مراقبت هنوز از نظر فکری سالم است داده شود.

برای اطالعات به وب سایت دادگاه اداری سرپرستی )Guardianship Tribunal( در www.gt.nsw.gov.au مراجعه کنید.
برای رهنمود حقوقی عمومی با LawAccess NSW )یک سرویس تلفن رایگان دولتی( به شماره 529 888 1300 متاس 

بگیرید یا از وب سایت www.lawaccess.nsw.gov.au دیدن کنید. 

نگرانی های قانونی شما



پول شما
مراقب بودن هزینه های زیادی دارد که روی بودجه فردی یا خانوادگی شما فشار می آورد. کمک مالی که از ادارات دولتی در 

اختیار شما است به جبران بعضی از این هزینه ها کمک می کند.

Centrelink

به عنوان یک مراقب شما ممکن است واجد شرایط دریافت کمک مالی باشید. Centrelink با پرداختی های مختلف از 
مراقبین پشتیبانی می کند.

دو نوع پرداختی برای مراقبین وجود دارد:

 )Carer Allowance( و یا کمک هزینه مراقب )Carer Payment( پرداختی مراقب
پرداختی مراقب — یک پرداختی پشتیبانی درامد است که به افرادی که بخاطر مسئولیت های نقش مراقبتشان قادر  �

نیستند از طریق اشتغال با دستمزد قابل مالحظه مخارجشان را تأمین کنند پرداخت می شود. 
کمک هزینه مراقب — یک پرداختی مکمل است که مشمول امتحان درامد و دارایی منی شود، مالیات به آن تعلق منی  �

گیرد و می تواند عالوه بر دستمزد، پرداختی مراقبت یا هر پرداختی دیگر Centrelink پرداخت شود.

طرح پرداختی کمک کنترل ارادی
The Continence Aids Payment Scheme )CAPS(

CAPS یک طرح دولت استرالیا است که برای کمک به افراد واجد شرایطی که اشکال های عمده و دائمی در کنترل ادرار 
و مدفوع دارند یک پرداختی تأمین می کند تا کمکی باشد برای هزینه های محصوالت کنترل ارادی آنها.

با خط تلفنی کنترل ارادی سراسری به شماره 066 330 1800 متاس بگیرید. 

اجنمن مشاورین مالی نیوساوت ویلز
Financial Counsellors’ Association of NSW Inc

این یک سرویس رایگان مالی و مشاوره ای است. 
برای اطالعات به شماره 408 914 1300 زنگ بزنید یا از وب سایت www.fcan.com.au دیدن کنید. 

نکته مهم
اگر احساس می کنید که در مورد مسائل مالی یا پولی به کمک یا راهنمایی تخصصی بیشتری نیاز دارید، بعضی از 

خدماتی که ممکن است بخواهید با آنها متاس بگیرید عبارتند از:
� Centrelink یا سرویس اطالعات مالی Centrelink یک مددکار اجتماعی
بانکتان یا موسسات اعتباری �
یک وکیل �
یک مشاور مالی. �

پول شما



سالمتی شما – در چه وضعی هستید؟
 روش زندگی تان می تواند تاثیر زیادی روی سالمت و تندرستی شما داشته باشد. یک بررسی سراسری 

 از سالمتی و رفاه مراقبین )2007( نشان داد که مراقبین کمترین درجه رفاه را در میان متام گروه های 
استرالیا دارند. 

غذای ناسالم خوردن و به حد کافی ورزش نکردن می تواند به آسانی باعث ازدیاد خطر ابتال به یک بیماری مزمن مثل 
بعضی سرطانها، بیماری قلبی و دیابت نوع 2 بشود. برای بیشتر افراد اگر اندازه دور کمر بیشتر از اندازه های زیر باشد 

خطر بیماری مزمن بیشتر است.

خطر خیلی بیشتر خطر بیشتر 

اندازه دور کمر: اندازه دور کمر: 

مردها: بیشتر از 102 سانتی متر مردها: بیشتر از 94 سانتی متر 
زنها: بیشتر از 88 سانتی متر زنها: بیشتر از 80 سانتی متر 

عالوه بر فعالیت جسمی این نیز مهم است که در باره نوع غذایی که می خورید و مقداری که می خورید گزینه های 
ساملی را انتخاب کنید. برای کم کردن خطر بیماری مزمن مهم است که یک رژیم غذایی معتدل حاوی انواع متعددی از 

غذاهای مغذی بخورید.

نکته های سالم غذا خوردن:
میوه و سبزیجات بیشتر بخورید )حد اقل روزی دو وعده میوه و پنج وعده سبزیجات(. �
غذا را بطور مرتب بخورید — و صبحانه را فراموش نکنید. از پیش برنامه ریخنت برای غذا می تواند مفید باشد. �
با گنجاندن غذاهای پر فیبر در رژیم غذایی تان مثل جو صحرایی، سبوس، بنشن، سبزیجات و میوه در غذاهای اصلی و  �

تنقالت ، الیاف بیشتری بخورید.
مقدار زیادی آب بنوشید. آب بهترین و ارزانترین نوشیدنی است. آب میزان مایعی را که ما به آن نیاز داریم تامین می  �

کند، بدون کیلوژولها و کافئین اضافی که در خیلی از نوشیدنی های دیگر دیده می شود.

 فعالیت جسمی، حتی مقدار کمی از آن در هر روز، مزایای خیلی زیادی دارد. این، همراه با غذای سالم خوردن، 
 آسانترین راه کم کردن اندازه دور کمرتان و کم کردن خطر بیماری مزمن است. برای اطالعات و رهنمود به وب سایت 

www.measureup.gov.au بروید.

نکته مهم
مسیرهای راه رفنت در اطراف بیشتر تسهیالت بیمارستانی وجود دارند. از کارمندان یک نقشه یا نشانی بگیرید. این 

فرصت خوبی است که در مدتی که شخص حتت مراقبت شما در بیمارستان است پایتان را دراز کنید . تناوباً در اطراف 
محله تان راه بروید.

Retrieved: 17/12/08 from http://www.measureup.gov.au/internet/abhi/publishing.nsf/Content/Home

سالمتی شما — در چه وضعی هستید؟



هر روز فعالیت داشته باشید

هر روز فعالیت داشته باشید
فعالیت جسمانی مهمترین فاکتور برای چابک بودن، سالم بودن و مستقل بودن است. هر حرکتی به حساب می آید – از 

هر فرصتی استفاده کنید تا در طول روز حترک داشته باشید.

اولین گام برای فعال شدن این است:
 

انگیزه �
غالب شدن بر ترس در رابطه با زمان، تالش، انرژی و توانایی �

وقتی این دو گام برداشته شد، شما متوجه نکات زیر خواهید شد:
 

ارزش فعالیت روزانه برای بدن، فکر و روان �
لذت از فعالیت روزانه حیاتی است: بنابراین کفش تان را بپوشید و راه بیفتید. �

هدفتان را برای 30 دقیقه ورزش روزانه بگذارید یا سعی کنید در سه نوبت ده دقیقه ای، سه بار در روز این کار را بکنید.

فعالیت فیزیکی منظم سالمتی و شادابی را بهبود می دهد. این کار می تواند:

کارکرد جسمی و مستقل زندگی کردن را حفظ کرده یا بهبود دهد �
فعالیت های روزانه زندگی، ارتباطات اجتماعی، کیفیت زندگی را باال ببرد و افسردگی را کاهش دهد. �
ریسک بیماری های مزمن را کاهش دهد �
به ساخت و نگهداری استخوان ها، عضالت و مفاصل سالم کمک کرده و خطر  جراحات از افتادن را کاهش دهد. �

برای اطالعات بیشتر و راهنمایی به وب سایت www.activeandhealthy.nsw.gov.au مراجعه کنید.

 



به طرف جلوی صندلی  �
بنشینید، با پاهایتان سفت 

چسبیده روی زمین
مترین کنید بلند شوید، اگر الزم  �

شد از بازوهایتان برای کمک 
استفاده کنید.

صاف بایستید بعد به  �
آرامی خودتان را روی صندلی 

برگردانید.
این کار را 5-12 بار تکرار کنید. �

تصاویر  فعالیتی هایی را که مقاومت و تعادل را بهبود می دهد نشان می دهد.
این فعالیت ها می تونند برای هر زمانی در برنامه روزانه تان گنجانده شوند.

یک پا را به طرف بیرون حرکت  �
دهید

پارا تا جایی که می توانید باال  �
ببرید

برای 3 ثانیه نگهدارید �
به آهستگی پایتان را به حالت  �

اولیه برگردانید
این کار را 5-12 بار تکرار کنید. �

رو به یک صندلی بایستید �
وزنتان را روی پنجه پایتان بگذارید �
آهسته روی پنجه پاهایتان بلند  �

شوید و شکم و زانو تان را شل 
کنید

صبر کنید، بعد به آهستگی  �
پاشنه پایتان روی زمین قرار دهید

این کار را 5-12 بار تکرار کنید. �

در حال ایستاده، پاهایتان را به  �
اندازه شانه باز کنید و زانو هایتان 

را شل کنید
به آهستگی، در حال قدم برداشنت  �

به جهات مختلف وزنتان را از یک 
پا به پای دیگر منتقل کنید 

با قدم های کوتاه شروع کنید. �
این کار را 5 بار در هر جهت تکرار  �

کنید.

نشسنت تا بلند شدن   

باال بردن پا به پهلو 

کشیدن ساق پا

مترین قدم برداشنت

ادامه هر روز فعالیت داشته باشید...

ادامه هر روز فعالیت داشته باشید...

نکته مهم

برای شدت بخشیدن ، مدت بیشتری در هر وضعیت مبانید یا تعداد دفعات را زیاد کنید.

برای اطالعات و راهنمائی به وب سایت www.activeandhealthy.nsw.gov.au مراجعه کنید.



پشتیبانی شما 
مراقبین به کسانی که ازآنها مراقبت می کنند پشتیبانی جسمی و عاطفی می دهند و اغلب عادت دارند که از تندرستی 

و سالمت خود غافل شوند. خدماتی وجود دارند که از شمای مراقب پشتیبانی می کنند، از جمله:
پرستاری در خانه �گروههای پشتیبانی مراقبین �
مراقبت تسکین درد �مراکز بهداشت اجتماعی �
مراقبت بجای مراقب �خدمات غذایی �
حمل و نقل �خدمات خانه داری  �
مراکز نگهداری از ساملندان �تعمیر و تغییر دادن در خانه �

برای اطالعات بیشتر در باره دسترسی به این خدمات به Commonwealth Respite and Carelink Centre به شماره 
222 052 1800 زنگ بزنید یا به وب سایت www.commcarelink.health.gov.au مراجعه کنید.

بیشتر این سرویس ها یک ارزیابی می کنند تا ببینند چه سطحی از خدمات برای شما و کسی که از او مراقبت می کنید 
موردنیاز است. ممکن است الزم باشد که دکتر محلی شما در باره شخصی که از اومراقبت می کنید و مسئولیت های 

مراقبت شما اطالعات مشروحی بدهد.

)DVA( Department of Veterans’ Affairs )اداره امور نظامیان سابق(
بازگشتگان از جنگ و پرسنل نیروهای دفاعی استحقاق تعدادی خدمات را دارند. �
لطفاً برای اطالعات بیشتر به DVA به شماره 3254 13 تلفن بزنید یا از وب سایت www.dva.gov.au دیدن کنید. �

)Companion Card( کارت همراه
در اختیار افرادی است که یک معلولیت شدید و دائمی دارند و همیشه نیاز دارند که یک مراقب با آنها باشد تا  �

بتوانند در فعالیت ها و اماکن اجتماعی حضور داشته باشند.
کارت همراه قیمت بلیط در بسیاری از اماکن تفریحی، فراغت و سرگرم کننده را برای مراقب کاهش می دهد. �

 www.companioncard.org.au برای آگاهی بیشتر به شماره رایگان 044 893 1800 تلفن بزنید یا از وب سایت
دیدن کنید.

)Enable NSW( توانا سازی نیوساوت ویلز
مسئول مدیریت برنامه کمک ها و وسایل )Aids and Equipment Program - PAPD(,، برنامه تنفسی در منزل  �

 )Prosthetic Limb Service - ALS( و سرویس دست و پای مصنوعی )Home Respiratory Program - HRP(
 می باشد. برای اطالعات بیشتر به شماره 253 362 1800 زنگ بزنید 

یا از وب سایت www.enable.health.nsw.gov.au دیدن کنید..

نکته مهم
استفاده از امکانات خصوصی را در نظر بگیرید، دسترسی به آنها ممکن است راحت تر باشد و احتماال مدت انتظار 

کمتری دارند. هزینه و لیست انتظار برای این خدمات ممکن است وجود داشته باشد. 

برای دریافت لیست امکانات با Commonwealth Respite and Carelink Centres به شماره 222 052 1800 متاس 
بگیرید یا به وب سایت www.commcarelink.health.gov.au مراجعه کنید.

پشتیبانی شما



وقت شما 
مراقبین بعضی وقتها برای چند ساعت در هفته مراقبت می کنند یا متام روزهای هر هفته. مراقبت کردن می تواند از نظر 

جسمی و احساسی طاقت فرسا باشد.

مهم است که برای خودتان وقت بگذارید تا خستگی و فشار مراقبت را کم کنید. وقت گذاشنت برای خودتان به شما 
فرصت می دهد که استقالل خود را حفظ کنید وبرای مراقبت کردنتان استراحت کرده باشید. این وقتی که برای خودتان 
می گذارید Respite )استراحت یا مراقبت بجای مراقب( نامیده می شود و تعدادی خدمات هستند که می توانند در این 

مورد به شما کمک کنند.

نوع استراحتی که به آن نیاز دارید بستگی دارد به این که چه چیزی برای شما و شخصی که از او مراقبت می کنید 
مناسب است. زمانی که برای خودتان صرف می کنید می تواند اول به صورت دوره های کوتاه شروع شود و بعد در طول 

زمان زیاد تر شود. زمان، طول مدت و هزینه مراقبت بجای مراقب به سرویسی که با آن متاس می گیرید و تعداد دفعاتی که 
به آن نیاز دارید بستگی دارد.

Commonwealth Respite and Carelink Centre می تواند کمکتان کند تا نوع سرویس مراقبت بجای مراقبی 
را که به بهترین وجه مناسب نیازهای شما است پیدا کنید. خیلی از این خدمات لیست انتظار دارند بنا بر این مهم است 

که از پیش برنامه ریزی کنید.

مراقبت بجای مراقب می تواند:
مراقبت روزانه در یک مرکز باشد �
مراقبت بجای مراقب در خانه باشد �
مراقبت بجای مراقب در یک موسسه مراقبت از ساملندان باشد �
جوانترها در یک موسسه مراقبت بجای مراقب باشد �
برنامه های آخر هفته یا در تعطیالت باشد �
اردوهایی برای خواهرها و برادر ها و مراقبین جوان زیر 18 ساله باشد. �

برای دریافت اطالعات بیشتر با Commonwealth Respite and Carelink Centres با شماره 222 052 1800 متاس 
بگیرید یا به وب سایت www.commcarelink.health.gov.au مراجعه کنید.

نکته مهم

بخاطر داشته باشید که بخاطر سالمت و تندرستی تان مهم است که بطور مرتب زمانی را خارج از مراقبت برای خودتان 
داشته باشید.

وقت شما



نقش شما به عنوان مراقب
 نقش شما بعنوان مراقب در زمان هایی می تواند مسئولیت توانفرسایی باشد، و به عنوان مراقب، شما یک عضو مهم 
تیم مراقبت بهداشتی هستید. به منظور جمع آوری متام اطالعات بهداشتی در یک جا، یک وسیله مفید »کتابچه  قرمز 

سوابق بهداشتی من« )My Health Record( است

می توانید یک نسخه رایگان آن را از مرکز مراقبت بهداشت اجتماعی، یا عرضه کننده مراقبت بهداشتی بگیرید. 
استفاده از این کتابچه به شما امکان می دهد که همه اطالعات مربوط به شخصی را که از او مراقبت می کنید در یک 

جا نگه دارید. اطالعاتی مانند داروها، قرارهای مالقات، متاس در مواقع اضطراری و سابقه پزشکی را می توان در یک جا نگه 
داشت و مرتباً به روز  در آورد.

چند پیشنهاد دیگر که به نقش مراقبتتان کمک می کند:

نام، عنوان و سازمان متخصص بهداشتی را بپرسید �
فهرستی از سؤاالتی که ممکن است داشته باشید تهیه کنید �
وقتی اطالعاتی را منی فهمید بخواهید که نوشته شود �
بدون شخصی که از او مراقبت می کنید برای مالقات وقت بگیرید تا در باره نگرانی هایتان صحبت کنید �
یک دفتر یادداشت روزانه یا یادداشت تلفنی درست کنید تا مکاملات تلفنی را ثبت کنید.  �
برای پر کردن »کتابچه سرخرنگ سوابق بهداشتی من« و هر نوع فرم دیگر کمک بخواهید �
از داروساز یا دکترتان اطالعات بیشتری در باره داروها بخواهید �
اگر رویدادها را منی فهمید بگویید �
جزئیات متاس با تامین کنندگان خدمات را بپرسید. �
بجای اینکه در تصمیم گیری عجله کنید وقت بخواهید تا درباره تصمیم هایتان فکر کنید. �

نکته مهم

هیچ سوالی »مسخره« نیست. اگر در مورد مراقبت بهداشتی یا درمان ها شک دارید سؤال کنید تا روشن شوید.  به 
سؤال هایتان ادامه دهید تا جواب قانع کننده بگیرید.

شما حق دارید برای گرفنت نظر دوم در مورد گزینه های درمانی اقدام کنید.

برای اطالعات بیشتر درباره »کتابچه سرخرنگ سوابق بهداشتی من« با شماره 0452 9816 02 متاس بگیرید یا به 
 www.health.nsw.gov.au/initiatives/myhealthrecord/ وب سایت اداره بهداشت نیوساوت ویلز 

مراجعه کنید.
نقش شما به عنوان مراقب



خودتان
در نظر گرفنت نیازهای بهداشتی خودتان در حالیکه از کسی مراقبت می کنید می تواند چالش آور باشد. مهم است که از 

خودتان مواظبت کنید تا بتوانید به نقش مراقبت تان ادامه بدهید. بعضی چیزهایی که باید در نظر بگیرید عبارتد از:

سعی کنید به فعالیت هایی که از آن لذت می برید  �
ادامه بدهید

سعی کنید احساساتتان را با یک دوست یا همسایه  �
مورد اعتماد در میان بگذارید

سعی کنید برای ورزش مرتب وقت بگذارید �
مرتباً غذاهای سالم بخورید �
به حد کافی بخوابید �
مایعات زیادی بنوشید — به ویژه آب �
مصرف الکل و سیگارتانرا کنترل کنید �

سر قرارهای پزشکی خودتان حاضر شوید �
به دکتر عمومی خود و کارکنان مراقبت بهداشتی  �

بگویید که یک مراقب هستید
از دکتر عمومی تان بپرسید که چه واکسنهایی برای  �

شما و کسی که از او مراقبت می کنید وجود دارد
برنامه ریزی کنید که مرتباً استراحت داشته باشید �
اوقات خوش را به خاطر بیاورید �

Commonwealth Respite and Carelink Centre و Carers NSW  می توانند در باره گروه های پشتیبانی که در 
آن می توانید کسان دیگری را که نقشهای مراقبت شبیه به شما دارند مالقات کنید اطالعات بدهند. رفنت به گروه 

پشتیبانی یا صحبت کردن با مراقبین دیگر می تواند کمک کند تا احساس دور افتادگی اجتماعی و تنهایی کمتر شود. 
گروه های پشتیبانی همچنین می توانند رهنمودهای عملی در مورد مراقبت عرضه کنند.

برای اطالعات بیشتر درباره گروه های پشتیبانی با Carers NSW به شماره 636 242 1800 زنگ بزنید یا از وب سایت  
www.carersnsw.asn.au  دیدن کنید. 

 Commonwealth Respite and Carelink Centre به شماره 222 052 1800 یا وب سایت 
www.commcarelink.health.gov.au

بعضی وقتها فشارهای مراقبت کردن به صورت نشانه های عوارض جسمی و روانی دیده می شوند، از جمله:
خستگی �اسهال و استفراغ �سر درد �
افسردگی و اضطراب �دل پیچه �کمر درد �
زخم معده �گردن درد �

نکته مهم
اگر هر یک از این نشانه ها را دارید با دکتر عمومی تان در باره آن صحبت کنید. به معاینات بهداشتی خودتان اولویت بدهید، 

آزمایشات مراقبت بهداشتی منظمی را برای خوتان تدارک ببینید مثل معاینات پزشکی، معاینه دندان و آزمایش خون.

خودتان



برنامه مراقبت اضطراری شما
اگر احیاناً شما که مراقب هستید بیمار شوید یا حادثه ای برایتان اتفاق بیفتد، یک برنامه مراقبت اضطراری 

)Emergency Care Plan( وسیله مفیدی است برای دادن اطالعات مهم در باره شخصی که از او مراقبت می کنید. یک 
مجموعه ابزار مراقبت اضطراری برای مراقبین در نیوساوت ویلز به رایگان موجود می باشد.

محتوای مجموعه ابزار مراقبت اضطراری )Emergency Care Kit( عبارت است از: 

یک برنامه مراقبت اضطراری: برای ثبت جزئیات متاس در مواقع اضطراری، ترتیبات مالی برای مواقع اضطراری،  �
اطالعات بهداشتی، نوع مراقبت مورد لزوم، و سرویسهای اجتماعی که در کار مراقبت دست دارند.

یک لیست دارو )Medi-List(: برای ثبت داروهای کنونی �
یک کارت اضطراری مراقب )Carer Emergency Card(: که خدمات  اورژانس و کارکنان بهداشت را آگاه  �

می کند که شما یک مراقب هستید.

برای دریافت یک مجموعه ابزار مراقبت اضطراری لطفا با سازمان های زیر متاس بگیرید:
 Commonwealth Respite and Carelink Centre به شماره 222 052 1800 یا وب سایت 

www.commcarelink.health.gov.au

www.carersnsw.asn.au به شماره 636 242 1800 یا وب سایت Carers NSW

نکته مهم

همیشه آخرین اطالعات را در مجموعه ابزار مراقبت اضطراری و لیست دارو نگه دارید.

برنامه مراقبت اضطراری را در جایی بگذارید که پیدا کردنش در یک موقعیت اضطراری آسان باشد، مثالً روی در یخچال 
یا نزدیک تلفن.

کپی های آخرین مجموعه ابزار مراقبت اضطراری را به کسانی که در لیست متاسهای اضطراری شما هستند بدهید.

کارت اضطراری مراقب را همراه خود داشته باشید، در جای  مورد دید در کیف پولتان یا کیف زنانه جایی که آمبوالنس یا 
سایر کارمندان اورژانش بتوانند ببیند که شما یک مسئولیت مراقبت دارید.

برنامه مراقبت اضطراری شما



احساسات شما
مراقب بودن نقش طاقت فرسایی است و شامل احساسات زیادی است. این احساسات از یک مراقب تا یک مراقب دیگر 

فرق می کنند. مراقبین اغلب این احساسات را جتربه می کنند:

شوک �گیجی  �

احساس گناه �احساس حتت  فشار زیاد بودن �

ترس �عشق �

وظیفه �اندوه �

لذت �سرخوردگی  �

خشم �شادی �

از دست دادن �غصه �

انزجار �

نکته مهم

همانطور که این احساسات شخصی هستند راههای حتمل مراقبین نیز شخصی اند. حرف زدن با اعضای خانواده، 
دوستان و مراقبین دیگر در یک گروه پشتیبانی یا یک مشاور حرفه ای می تواند کمک کند.

مشاوره حضوری، تلفنی، و گروهی ممکن است از طریق Carers NSW در دسترس باشد. 
برنامه سراسری مشاوره مراقب دوشنبه تا جمعه 9 صبح تا 5 بعد از ظهر در سراسر استرالیا موجود می باشد. برای 

اطالعات بیشتر به شماره 636 242 1800 زنگ بزنید یا از وب سایت www.carersnsw.asn.au دیدن کنید.
یک راهنمای مراقبین برای یک غم فقدان شناخته نشده یا موضوعات غمناک مراقبین از طریق 

www.carersnsw.asn.au در دسترس است. 

احساسات شما



ایمنی شما در خانه
اطمینان از اینکه خانه تان امن است نقش مراقبت شما را آسانتر می کند. چیزهایی که ممکن است بخواهید در نظر 

بگیرید عبارتند از:
چیزهایی که ممکن است باعث افتادن بشوند، مثل حصیر، فرش، سیم  �
کم کردن شلوغی �
نور کافی در توالت ها و راهروها �
امنیت خانه تان �
دستگاههای دود سنج که بخوبی کار کنند �
برنامه ریزی برای تخلیه خانه در صورت آتش سوزی �
دسترسی تامین کنندگان خدمات اورژانس مثل آمبوالنس به خانه شما �

نکته مهم

کار درمانان و فیزیوتراپیست ها در مرکز بهداشت اجتماعی محلی شما می توانند در باره وسایل و تغییرات در منزل شما را 
راهنمایی کنند.

 )Staying active and on your feet( برای دیدن یک لیست اقالم ایمنی لطفا به کتابچه فعال و سر پا مبانید
 مراجعه کند. برای دریافت نسخه ای از آن به صفحه 

www.activeandhealthy.nsw.gov.au/publications_and_research مراجعه کنید.

برای  دریافت اطالعات ایمنی خانه  ویژه فراموشی از وب سایت  www.thiscaringhome.org دیدن کنید.

ایمنی شما در خانه



غذا مرتب بخورید

به حد کافی بخوابید

ورزش کنید

غذای سالم بخورید

مقدار زیادی آب بنوشید

مصرف سیگار و الکلتان را کم کنید

صبور باشید

با دکتر عمومی و خدمات پشتیبانی محلتان در متاس باشید

سعی کنید بیماری شخصی را که از اومراقبت می کنید بفهمید 
و در صورت امکان با کارکنان بهداشت در متاس مبانید

با استفاده از اطالعات متاس در این کتابچه در باره خدماتی که برای 
پشتیبانی شما وجود دارند پرسش کنید

با کسان دیگری که در وضعیتی مشابه شما هستند حرف بزنید

به گروه های پشتیبانی بپیوندید و جتربه خود را با آنها در میان 
بگذارید. این کار می تواند به شما و مراقبین دیگر کمک کند.

بخاطر داشته باشید که از دکتر عمومی بپرسید چه واکسنهایی 
برای شما وجود دارد

کارهایی که یک مراقب باید اجنام بدهد و ندهد

کارهایی که نباید اجنام دهید:کارهایی که باید اجنام دهید:

از سؤال کردن بترسید

خودتان را از خانواده و دوستانتان جدا کنید

خجالت بکشید از اینکه احساس ناامیدی می 
کنید و یا گاهی اوقات عصبانی می شوید. این 

احساسات یک امر عادی  است

برای کمک از سیگار و مشروب استفاده کنید

فکر کنید که تنها هستید

از بهداشت و تندرستی خودتان غفلت کنید

فراموش کنید که برای خودتان وقت بگذارید تا  
دوران  خوب را به یاد بیاورید

فراموش کنید که خودتان را به کارکنان 
بهداشت معرفی کنید تا آنها بدانند که شما 

یک مراقب هستید

کارهایی که یک مراقب باید اجنام بدهد و ندهد



مشارکت شما در بهداشت
NSW Ministry of Health متعهد است به مداخله فعاالنه مصرف کنندگان، مراقبین و جامعه محلی در برنامه ریزی 

و اجرای خدمات بهداشتی محلی. 

خدماتی که توسط حوزه بهداشت منطقه تان عرضه می شود بر اساس ارزشهای احترام، ارتباط خوب و استانداردهای 
باالی ایمنی و کیفیت ارائه خدمات استوار است. این سرویس بهداشت منطقه ای فقط با درمیان گذاشنت مناسب و به 

موقع مصرف کنندگان، مراقبین و منایندگان جامعه می تواند به دستیابی به این ارزشها ادامه دهد. بعنوان یک مراقب ما 
شما را تشویق می کنیم که نظرات خود را به ما بازتاب کنید و هر مسئله ای را با سرویس بهداشت مطرح کنید.

راههای گوناگونی هستند که شما می توانید از طریق آن مداخله داشته باشید و در طرز تهیه و بهبود خدمات بهداشت 
سهم داشته باشید. اینها از جمله عبارتند از:

پر کردن پرسسشنامه های نظرخواهی و موافقت با اینکه کارکنان برای دریافت بازتاب نظراتتان با شما مصاحبه  �
کنند

صحبت کردن با کارکنان و مدیران خدمات �
رفنت به جلسات مالقات یا تبادل نظرعمومی و ابراز نظرتان �
مناینده جامعه شدن در یکی از کمیته ها �
فعال بودن در برنامه ریزی مراقبت برای سالمت خودتان و سالمت کسی که از او مراقبت می کنید. �

مشارکت شما در بهداشت



جتربه مراقبت شما 
احساس فقدان می تواند به دالیل مختلف در متام مدت مراقبت کردنتان به شما دست دهد. غم، یک واکنش عادی به یک 
فقدان دردناک یا تغییر در روش زندگی یا بیماری است. اندوه ممکن است قبل از وقوع قطعی یک فقدان پیش بیاید. واکنش 

هر یک از ما به اندوه و فقدان متفاوت است.

مراقبین اغلب در رابطه با موارد زیر احساس فقدان و اندوه می کنند:
از دست دادن استقالل خودشان و شخصی که از او مراقبت می کنند �
از دست دادن فرصتهای استخدامی �
نداشنت فرصت به اندازه گذشته برای شرکت در تفریحات اجتماعی �
تغییر در رابطه شان با شخصی که از او مراقبت می کنند، و �
از دست دادن امیدها و برنامه های آینده. �

نکته مهم

بعضی وقتها صحبت کردن با دکتر محلی، مشاور، روانشناس یا خانواده و دوستان ممکن است مفید باشد. همچنین، 
گروههای پشتیبانی مراقب می توانند مکانی باشند برای بیان این احساسات نزد اشخاص دیگری که می توانند شمارا 

درک کنند. متاس گرفنت با دکتر محلی، یک دوست یا عضو خانواده یا Carers NSW به شماره 636 242 1800 را در نظر 
بگیرید. برای کمک از مترجم به 1450 13 زنگ بزنید.

جتربه مراقبت شما



صدای شما 
طرفداری )advocacy( عبارت است از اقدام کردن از جانب کسی یا صحبت کردن برای کسی که ممکن است به دالیل 

مختلف نتواند خودش این کار را بکند.

مراقبین از راه های چندی برای کسانی که حتت مراقبت آنها هستند طرفداری می کنند. انواع طرفداری ممکن است  �
شامل صحبت کردن، اقدام کردن یا نامه نوشنت از جانب کسی که از او مراقبت می کنند باشد.

مراقبین با طرفداری از طرف کسی که حتت مراقبت آنها است: �

کیفیت زندگی کسی را که حتت مراقبت است بهتر می کنند  -

دور افتادگی اجتماعی و آسیب پذیری را کمتر می کنند.  -

برای آگاهی بیشتر در باره طرفداری با Carers NSW شماره تلفن 636 242 1800 )* رایگان به استثنای متاس از تلفن 
همراه( متاس بگیرید یا از وب سایت www.carersnsw.asn.au دیدن کنید. 

اگر در مورد خدماتی که به شما عرضه می شود مشکلی دارید، هر چه زودتر با عرضه کننده آن خدمات متاس بگیرید. 
اغلب این سریعترین و مؤثر ترین راهی است که می توانید مشکلتان را حل کنید.

بیشتر اوقات شکایات بخاطر ارتباط ضعیف بین مریض و عرضه کننده خدمات بهداشتی او می باشد. وقتی مشکلتان 
را بیان می کنید، در بیشتر مواقع عرضه کننده خدمات سعی می کند مشکل را حل کند.

 اگر مشکالتتان را نتوانید حل کنید، می توانید به کمیسیون شکایات مراقبت بهداشتی 
)Health Care Complaints Commission( به شماره 159 043 1800 تلفن کنید.

برای اطالعات بیشتر به www.hccc.nsw.gov.au مراجعه کنید.

Retrieved: 09/05/2011 from http//:www.hccc.nssw.gov.au/information-For-Health-Consumers/Concerned-about-your-health-care/
default.aspx

صدای شما



برنامه ریزی برای انتقال از بیمارستان به منزل 
برنامه ریزی مناسب قبل از اینکه مریض بیمارستان را ترک کند یک انتقال امن از بیمارستان به منزل مراقبت مسکونی 

یا جایی دیگر را حتمی می کند. خیلی غیر معمول نیست اگر بیمارستان در مورد برنامه ریزی با شما به عنوان مراقب 
در روزهای اولیه اقامت مریض صحبت کند. این صحبت ها با اعضای تیم مراقبت بهداشتی نیز اجنام می شود تا درباره 

نیازهای مراقبتی ویژه ای که در آینده برای شما و شخصی که از او مراقبت می کنید الزم است بحث شود.

خدمات و پشتیبانی های زیادی برای کمک به شما که مراقب هستید در امر انتقال وجود دارد. فکر کنید چگونه می 
خواهید موارد زیر را مدیریت کنید و اگر مشکلی دارید با کارمندان صحبت کنید.

چگونه این کارهار اجنام خواهید داد؟

خرید �اداره کارهای خانه �

مراقبت از حیوانات خانگی �آماده کردن غذا �

رفنت سر قرارهای های پیگیری �رفنت از بیمارستان به منزل �

مطمئن شوید که همه برنامه های پیگیری ترتیب داده شده برایتان روشن هستند و می دانید با چه کسانی متاس 
بگیرید.

مطئن شوید که از موارد زیر آگاهید:

وسایل مورد نیاز، مثال صندلی حمام �تغییرات داروها �

خدمات پشتیبانی مورد نیاز، مثل حتویل غذا در منزل  �
Meals on Wheels

ارجاع برای ادامه معاجلات، مثال فیزیوتراپی �
استراحت مراقبین �

برنامه ریزی برای انتقال از بیمارستان به منزل



برنامه ریزی برای انتقال از بیمارستان به منزل 

مسایل و نگرانی هایی که مراقبین و بیماران در مورد انتقال از بیمارستان به منزل دارند باید هر چه زود تر در اوایل بستری 
بودن بیمار در بیمارستان، و قطعا پیش از آنکه به منزل منتقل شود، با کارکنان بهداشت در میان گذاشته شود.

اگر شمای مراقب مریض شدید، استفاده از خدمات پشتیبانی و استراحت برای مراقبین را درنظر بگیرید. از کارکنان 
مراقبت بهداشتی در مورد سطح کمک هایی که نیاز خواهید داشت سؤال کنید. از کارکنان بخواهید تا این سرویس ها 

را برایتان ترتیب دهند.

برنامه ریزی برای انتقال از بیمارستان به منزل

نکته مهم
اگر در مورد اینکه چگونه در منزل از پس کارها برخواهید آمد نگرانید، با پرستار مسئول، یک هماهنگ کننده مراقبت 

ادامه دار یا یک مددکار اجتماعی صحبت کنید.
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