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  ؟قدمًاما هو التخطيط 
الرعاية قضايا المالية ونمط الحياة والعني التخطيط للمستقبل، في حالة فقدان القدرة على اتخاذ قرارات حول ي" ُقدمًاالتخطيط "

مثل الخرف الذي يؤثر على  أصبت بحالة مرضيةأصبحت مريضا جدا أو أو  حادث مفاجئل تعرضتقد يحدث هذا إذا . ةيالصح
يمكن أيضا أن . على التحدث مع عائلتك وطبيبك حول ما هو مهم بالنسبة لك ُقدمًاالتخطيط  ينطوي. التخطيطعلى  تكقدرك وتذاآر
   .ذلك على اإذا لم تكن قادرعنك  النيابةالذي سيتخذ القرارات بمن تنظيم  ذلك يشمل

 
 مهم؟ للمستقبللماذا التخطيط 

  التحدث عن نفسكعلى  اتعد قادر البالنسبة لك عندما ال يزال لديك رأي في آيفية اتخاذ القرارات. 
  في وقت ما في المستقبلبالنيابة عنك اتخاذ القرارات  اعليهأنه يساعد عائلتك إذا آان. 
  للمستقبل لإلعدادفرصة ال وأعطيت نفسك وهم رغباتكعن عائلتك ل تعطيك راحة البال اآلن، ألنك صرحييمكن أن. 
 عالمات الخرف المبكرةصحية مزمنة أو  حاالتولكن بشكل خاص لألشخاص الذين يعانون من مهم بالنسبة للجميع،  إنه.  

 
 ثقافتي؟ مع تناسبيهل التخطيط للمستقبل 

 الثقافية المختلفة المجتمعاتختلف آثيرا بين تيمكن أن  الوفاةقضايا مثل الموت والالحديث عن المستقبل وحول  توجهاتال. 
  األسر والمجتمعات يمكن أيضا أن تختلف آثيرا بين المجموعات الثقافيةضمن ذ القرارات اتخافيها الطرق التي يتم. 
  جلب الفوائد لك ولعائلتكيال شيء من شأنه أن بسهولة في مجتمعك، فإنه ال يزال يحدث  للمستقبل التخطيط أنحتى لو.  

 
 آيف يمكنني بدء التخطيط للمستقبل؟

 إلى موقع  إذهب start2talk.org.au هناك المتوفرةلقي نظرة على أوراق العمل والموارد أو. 
 معلومات من الموقع وأعرض عليهم تحدث إلى عائلتك عن رغباتك. 
 البدء في التحدث  ألطباء على موقعلهناك معلومات  وقل لهم أن معك ذ هذا الكتيباخقد يساعد . تحدث إلى طبيبك

)start2talk(. 
 

 أستطيع فهم هذا الموقع؟ لمماذا لو 
  قم بتحميل ورقة المساعدة)Helpsheet(  وهذا يعطي لمحة عامة عن القضايا في التخطيط المبكردعى التي ُتفي لغتك ،

 .التخطيط للمستقبل
 المادة على الموقعتفسير  في كساعديسرة أو األصدقاء يمكن أن تحقق مما إذا آان أي من أفراد األ. 
 في هذه القضايا، واذا آانوا مهتمين إذا آان األعضاء اآلخرين  إعرف، ةيمجتمعنت جزءا من مجموعة اجتماعية أو إذا آ

 .يريدون إلقاء نظرة على الموقع معك
 اقد تكون قادر نالذيفي منطقتك  العاملين المجتمعيينالثقافات أو  يصحة متعددمن عاملي الما اذا آان هناك أي  تحقق 

 .موقععن العن التخطيط للمستقبل ومعهم على التحدث 
 

 

  التحدثليس هناك وقت أفضل لبدء 
 اليوم www.start2talk.org.auقم بزيارة     

 
 
 
 
 
 

  معلومات اضافية
  500 100 1800لخرف الوطني على لبخط المساعدة اتصل ا. الزهايمر أستراليا الدعم والمعلومات والتثقيف واإلرشاد مؤسسة قدمت

  www.fightdementia.org.auزيارة موقعنا على بقم  أو
                    
                    
 .450 131على الرقم  الشفهيةبخدمة الترجمة الخطية واتصل للحصول على مساعدة لغوية                   
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What is planning ahead? 
‘Planning ahead’ means planning for the future, in case you lose the ability to make decisions about 
financial, lifestyle and health care issues. This may happen if you have a sudden accident, become 
very ill or develop a condition like dementia that affects your memory and your planning ability. 
Planning ahead involves talking to your family and your doctor about what is important to you. It 
might also involve organising who will make decisions for you if you are not able to. 
 
Why is planning ahead important? 

 You still have a say in how decisions are made for you when you can no longer speak for 
yourself. 

 It helps your family if they have to make decisions for you at some time in the future. 
 It can give you peace of mind now, because you will have told your family your wishes and 

given both you and them a chance to prepare for the future. 
 It is important for everyone, but particularly for people with chronic health conditions or 

early signs of dementia 
 
Does planning ahead fit into my culture? 

 Attitudes to talking about the future and issues such as death and dying can vary a lot 
between different cultural communities. 

 The ways that decisions are made within families and communities can also vary a lot 
between cultural groups. 

 Even if planning ahead does not happen easily in your community, it is still something that 
will bring benefits for you and your family. 

 
How can I start to plan ahead? 

 Go to the website start2talk.org.au and take a look at the worksheets and resources 
available there. 

 Talk to your family about your wishes and show them information from the website. 
 Talk to your doctor. It may help to take this brochure along and tell them there is 

information for doctors on the start2talk website. 
 
What if I cannot understand the website? 

 Download the Helpsheet in your language called Early Planning, This gives an overview of 
issues in planning ahead. 

 Check if any family members or friends can help explain the material on the website to 
you. 

 If you are part of a social or community group, find out if other members are interested in 
these issues and if they want to look at the website with you. 

 Check if there are any multicultural health or community workers in your area that you 
may be able to talk to about planning ahead and the website. 

 
 

There’s no better time to start to talk 
Visit www.start2talk.org.au today 

 
 
 
 
 
 
Further information  
Alzheimer’s Australia offers support, information, education and counselling. Contact the National Dementia 
Helpline on 1800 100 500 or visit our website at www.fightdementia.org.au 
 

 
                   For language assistance phone the Translating and Interpreting Service on 131 450. 
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