
�سحيفة امل�ساعدة الرابعة

�أين تذهب للم�ساعدة )فيكتوريا(

�سحيفة امل�ساعدة هذه ت�رشح اأين يذهب الأ�سخا�ص الذين 

لديهم مر�ص باركين�سون وعائالتهم واملعتنون بهم 

للح�سول على امل�ساعدة والدعم واملعلومات يف فيكتوريا. 

وهي اأي�سًا تعطي معلومات حول اأين تذهب طلبا للم�ساعدة 

باللغة العربية.

باركين�سون هو حالة توؤثر على احلركة. وهو يوؤثر اأ�سا�سًا 

على الأ�سخا�ص الذين تزيد اأعمارهم عن 60 عاما ولكن 

ميكن ان يوؤثر على البالغني من اأي عمر. يتطور باركين�سون 

ببطء وقد ت�ستغرق الأعرا�ص �سنوات عديدة قبل اأن تبداأ 

يف الت�سبب مب�ساكل كبرية يف احلياة اليومية.  وعندما 

تفعل ذلك، فاإن كثري من هذه العرا�ص ميكن التعامل معها 

بالعالج والدعم.

�ىل �أين تذهب للمعلومات و�لدعم ملر�ض باركين�سون 

باركين�سون فيكتوريا لديها اإخت�سا�سيون يف جمال 

ال�سحة ميكنهم تقدمي الدعم واملعلومات عرب الهاتف اأو 

�سخ�سيا. املعلومات متوفرة يف العديد من اللغات كما اأن 

خدمة الرتجمة املجانية متوفرة.  

جمموعات دعم باركين�سون تتواجد يف معظم املناطق 

احل�رشية والريفية. باإمكان الأ�سخا�ص الذين لديهم 

باركين�سون وكذلك افراد ال�رشة ومقدمي الرعاية احل�سول 

على امل�ساعدة عرب الإلتقاء والتحدث مع الآخرين الذين 

ميرون عرب جتارب مماثلة. 

باركين�سون فيكتوريا باإمكانها ان ت�ساعدكم على الإت�سال 

مبجموعتكم املحلية. 

جمموعة دعم باركين�سون للأ�سغر �سناً توفر املعلومات 

والدعم لال�سخا�ص الذين جرى ت�سخي�سهم يف �سن 

مبكرة. ويعترب اأمرا م�ساعدا معرفة ا�سخا�ص اآخرين مع 

باركين�سون ممن يتعاملون مع ق�سايا مثل تربية الأطفال او 

الذهاب اىل العمل. 

ملزيد من املعلومات يرجى الت�سال مبوؤ�س�سة باركين�سون 

فيكتوريا 

جمموعات باركين�سون للتثقيف و�جلل�سات 

�ملعلوماتية تعقد لقاءات من وقت لآخر يف اأنحاء ملبورن 

 وريف فيكتوريا. 

باإمكان باركين�سون فيكتوريا اأن توفر تفا�سيل اجلل�سات 

املقبلة.

�إىل �ين تذهب طلبا للم�ساعدة يف �حلياة �ليومية

عياد�ت ��سطر�ب �حلركة تقدم الربامج املتخ�س�سة 

وامل�سورة لتعليم الأ�سخا�ص الذين لديهم باركين�سون طرق 

ادارة حياتهم اليومية. باركين�سون فيكتوريا ميكن اأن تبلغك 

ما اإذا كانت هناك عيادة طبية تعمل يف منطقتك. 

مركز �لعي�ض �مل�ستقل يقدم املعلومات وامل�سورة ب�ساأن 

امل�ساعدات واملعدات التي ميكن ان ت�ساعد يف الأن�سطة 

اليومية، مثل �سناديق النذار لالأدوية واأدوات املائدة 

 ال�سهلة ال�ستخدام.

 هاتف: 886 885 1300

www.ilcaustralia.org.au

د�ئرة �خلدمات �لن�سانية وخدمات �لإعاقة تقدم 

معلومات عن الدعم املجتمعي واخلدمات لذوي الإعاقة 

واأ�رشهم يف منطقتك. املعلومات متوفرة يف كثري من اللغات 

 املجتمعية. 

هاتف اإ�ستيعاب الإعاقة وال�ستجابة: 783 783 1800. 

للتحدث مع �سخ�ص يف لغتك ات�سل على هاتف: 450 131.

�لإعاقة �ونلين هو موقع على �سبكة النرتنت يحتوي 

على معلومات لالأ�سخا�ص الذين لديهم اإعاقة ، مبا يف ذلك 

 معلومات يف خمتلف اللغات.

www.disability.vic.gov.au :قم بزيارة

�سنرتلينك تقدم الدعم املايل لالأ�سخا�ص املحتاجني، مبا يف 

ذلك الأ�سخا�ص الذين لديهم اإعاقة وطالبي العمل.

هاتف: ات�سل ب�سنرتلينك على 717 132. للتحدث مع 

�سنرتلينك يف لغات غري اللغة النكليزية ات�سل على هاتف:  

131 202

�ملوؤ�س�سات �ملحلية ميكن اأن ت�ساعد اي�سًا، مبا يف ذلك:

البلديات املحلية/ مناطق احلكم املحلي  •

مراكز ال�سحة املجتمعية  •

منازل اجلوار   •

خدمات الرتفيه والراحة   •

مراكز موارد املهاجرين  •

املعلومات والدعم: باركين�سون ا�سرتاليا 189 644 1800 



�إىل �ين تذهب طلبا للم�ساعدة عندما تتز�يد 

�إحتياجات �لرعاية

هناك العديد من اخلدمات التى ت�ساعد النا�ص على 

الإ�ستمرار بالعي�ص يف منازلهم، كلما يكربون يف ال�سن اأو 

تزيد اإحتياجات رعايتهم. وت�سمل اخلدمات:

•  امل�ساعدة يف العناية ال�سخ�سية، مثل ال�ستحمام  واإرتداء 

املالب�ص والأكل 

•  خدمات تو�سيل الوجبات اىل املنازل وغريها من 

اخلدمات الغذائية  

•  امل�ساعدة املنزلية للم�ساعدة يف العمال املنزلية والغ�سيل 

والت�سوق.

ميكن اأن تقدم هذه اخلدمات من خالل املجال�ص املحلية، 

واملراكز ال�سحية املجتمعية، واملوؤ�س�سات املجتمعية 

ومقدمي خدمات الرعايه للكبار املعتمدة. كما ميكن اأن تقدم 

اي�سا من قبل �سخ�ص يتحدث لغتك. 

للح�سول على معلومات حول احل�سول على امل�ساعدة 

يف منطقتك، قم بالت�سال مبركز الكومنولث لكريلينك 

.Carelink: 1800 052 222

�لكبار’ ’Age Page‘ هي يف مقدمة دليل الهاتف  ‘�سفحة 
وحتتوي اي�سًا على تفا�سيل الت�سال للكثري من اخلدمات 

التي ميكن اأن ت�ساعد النا�ص عندما يكربون.

�ىل �ين تذهب للح�سول على م�ساعدة ملقدمي �لرعاية 

ال�سخا�ص الذين يقدمون الرعاية ل�سخ�ص لديه باركين�سون 

بحاجة اىل م�ساعدة ودعم اي�سا. وهناك اخلدمات التي 

ميكن ان ت�ساعد مقدمي الرعاية. 

موؤ�س�سة مقدمي �لرعاية فيكتوريا ميكنها ان توفر 

املعلومات والن�سائح وور�ص العمل التعليمية وتقدمي 

امل�سورة ملقدمي الرعاية ال�سحية، مبا يف ذلك خدمات 

الرعاية وامل�ستحقات. املعلومات متوفرة اي�سا يف لغات 

اأخرى. 

هاتف: 636 242 1800. للتحدث مع موؤ�س�سة مقدمي 

الرعاية فيكتوريا يف لغتك هاتف : 450 131. 

مركز �لكومنولوث لتوفري �لر�حة ملقدمي �لرعاية 

ميكنه اأن ي�ساعد مقدمي الرعاية على اأخذ فرتة راحة 

اثناء قيام ال�سخ�ص الذي يرعونه بامل�ساركة يف الن�سطة 

الإجتماعية  والرتفيهية. ميكن ان تتم الراحة يف املنزل اأو يف 

املجتمع اأو يف مرفق �سكني. 

هاتف: مركز الكومنولوث لتوفري الراحة ملقدمي الرعاية: 

 1800 059 059

�سنرتلينك: معظم النا�ص الذين يقدمون الرعاية ل�سخ�ص 

ما يف املنزل ميكن ان يتلقون امل�ساعدة املالية مع م�ستحقات 

الرعاية. بع�ص مقدمي الرعاية قد يكونوا موؤهلني للح�سول 

على دفعة الرعاية. 

هاتف: ات�سل بدائرة �سنرتلينك على 717 132. للتحدث 

مع �سنرتلينك يف لغات غري اللغة النكليزية ات�سل على 

هاتف:  202 131

�ىل �ين تذهب للح�سول على م�ساعدة �إ�سافية يف 

لغتك

متعددة الثقافات 

هيئة �لعمل ب�ساأن �لإعاقة يف �ملجتمعات 

�لثنية)ADEC( تقدم الن�سطة الجتماعية يف لغات 

خمتلفة لدعم ال�سخا�ص الذين لديهم اإعاقة ومقدمي الرعاية 

يف بع�ص املناطق يف ملبورن. هاتف: 1666 9480 (03) 

�خلدمات �لجتماعية �لعربية يف فيكتوريا: تقدم الربامج 

واخلدمات مل�ساعدة النا�ص من اجلاليات الناطقة بالعربية.

هاتف: 0055 9309 (03)

 �جلالية �لعربية:

www.vass.org.au

هذا املن�سور من انتاج باركين�سون فيكتوريا مع دعم ال�سندوق 

 اخلريي لرئي�ص البلدية.  

باركين�سون فيكتوريا غري م�سوؤولة عن اي خطاأ او حذف يف هذا 

املن�سور. 
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للمزيد من �ملعلومات و�لدعم �إت�سلو� 

بباركين�سون ��سرت�ليا: 189 644 1800

للتحدث معنا يف لغة غري اللغة النكليزية

هاتف: 450 131 واأطلبوا مرتجم يف لغتكم 

ليو�سلكم مع باركين�سون ا�سرتاليا يف وليتكم اأو 

اإقليمكم. هذه اخلدمة جمانية.

هذه ال�سحيفة و�سحائف اأخرى متوفرة يف 

جمموعة وا�سعة من اللغات املجتمعية. اإت�سلوا بنا 

اأو قوموا بتحميلها من موقعنا على النرتنت.

www.parkinsons.org.au


