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خدماتنا

معلومات
دعم ومؤازرة
تثقيف

ما الذي نفعله
مؤسسة الخرف في أستراليا
) Australiaتدعم الناس الذين يعيشون مع كل
أشكال الخرف من كل األعمار وكذلك األمر
بالنسبة ألسرهم وال ُمعتنين بهم.
(Dementia

إذا كان لديك أنت أو أحد أفراد األسرة ما
يبعث إلى القلق حول تغييرات تطرأ على
الذاكرة أو التفكير أو السلوك ،أو إذا كنت
تعاني من الخرف فإننا هنا لدعمك ومؤازرتك
وتوجيهك.
إن العاملين لدينا من ذوي الخبرات العالية
والكفاءة يقدمون المعلومات وخدمات الدعم
والتثقيف ويمكنهم مساعدتك للوصول إلى
الدعم والخدمات ضمن مجتمعك.
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كيف يمكننا أن نساعدك
المعلومات
نق ِّدم المعلومات لمساعدة الناس الذين يعيشون
مع كل أشكال الخرف من كل األعمار وكذلك
األمر بالنسبة ألسرهم وال ُمعتنين بهم.
• ُزر الموقع اإللكتروني لمؤسسة الخرف
في أستراليا ).(Dementia Australia
ُقم بتنزيل صفحات المساعدة وتسجيالت
الفيديو والنشرات ُ
والكتيبات حول سلسلة من
المواضيع .إن المعلومات متوافرة بلغات
غير اإلنجليزيةdementia.org.au .
• اطلب نسخة أو قم بتنزيل دليل الخرف
) ،(The Dementia Guideويتضمن هذا
الدليل معلومات عن الخرف ،العيش مع
الخرف والتخطيط للمستقبلdementia. .
org.au/the-dementia-guide

• ُزر إحدى مكتباتنا ،إما عبر اإلنترنت أو
شخص ًيا .يمكنك استعارة الكتب والكتب
اإللكترونية وكتب  ebooksالسمعية
(مسجلة)dementia.org.au/library .
َّ
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الدعم والمؤازرة
إن تشخيص الخرف قد يؤدي إلى سلسلة
من المخاوف والمشاعر ،كما يترك الناس
يشعرون بعدم اإلستقرار بشأن المستقبل وقد
يستغرق األمر بعض الوقت كي نعتاد عليه.
نحن هنا ألجلك.
يمكننا أن ندعمك في:
مؤخرا على
•	فهم التغييرات التي طرأت
ً
ظروفك والدعم المتوافر في مجتمعك
•	فهم التشخيص وما هي الخطوات التي
ستأخذها بعد ذلك
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•	فهم التغييرات على الذاكرة والتفكير أو
السلوك وكيفية التعا ُمل معها
•	الحفاظ على رفاهك المعنوي والنفسي
من خالل التح ُّدث إلى أحد المستشارين
المهنيين عندنا أو اإللتحاق بأحد برامج
الدعم والمؤازرة
•	الحفاظ على رفاهك اإلجتماعي والبدني من
خالل الدعم اإلجتماعي والعملي
•	التسجيل مع برنامج العناية بي ك ّم ِسن
) Aged Careأو مشروع تأمين اإلعاقة
الوطني.

(My
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التثقيف
إذا كنت متعايش مع الخرف أو أحد أفراد
أسرة هذا الشخص أو معني بتق ّد ِيم الرعاية
فإن العاملين لدينا الذين يتمتعون بالخبرة
يُديرون الحصص التثقيفية في كل أرجاء
أوستراليا وعبر اإلنترنت للمساعدة على
ُ
تراكم المعرفة من أجل دعم ومؤازرة رفاهك
وأوضاعك.
وإذا كنت مهني في قطاع الصحة أو عامل
عناية بال ُم ِسن فإن مركزنا للتعلُّم عن الخرف
يقدم سلسلة شاملة من التعلُّم والخدمات
اإلستشارية إستنا ًدا إلى األدلَّة والثبوتيات
من أجل تحسين جودة الدعم والعناية التي
يختبرها األشخاص الذين يعيشون مع
الخرف.
إن هذه الخدمات تشمل البرامج ال ُمعتمدة
واألخرى غير ال ُمعتمدة رسم ًيا وهي متوافرة
عبر اإلنترنت ووج ًها لوجه.
للمعلوماتُ ،زر الموقع
dementia.org.au/education

اتصل بالخط الوطني للمساعدة
بشأن الخرف
إن الخط الوطني للمساعدة بشأن الخرف هو
خدمة مجانية وسرية.
تح َّدث إلى فريقنا من الخبراء الذين يتّ ِسمون
بالرقة من أجل:
• النصائح بشأن المؤشرات واألعراض
• المعلومات عن الخرف
• نقاش سري بخصوص وضعك
• الدعم العملي والنصائح واإلرشاد
• المساعدة للعثور على الدعم والخدمات في
مجتمعك.
إن الخط الوطني للمساعدة بشأن الخرف
متوافر من اإلثنين إلى الجمعة ما بين
صباحا و ٨:٠٠مسا ًء (باستثناء
٨:٠٠
ً
العطل الرسمية).
إتصل بالرقم  1800 100 500أو
الدردشة عبر الشبكة ) (webchatما بين
صباحا و ٥مساء على
٩
ً
dementia.org.au/webchat
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ساعدنا لمساعدة اآلخرين
اصنع الفارق على حياة األشخاص الذين
يعانون من الخرف وعائالتهم.
ً
صديقا لحالة الخرف وادعم
•	فلتُصبح
األشخاص الذين يعيشون مع الخرف في
مجتمعك.
•	فلتُصبح مداف ًعا عن حالة الخرف وكن
صو ًتا لألشخاص الذين يعيشون مع
الخرف وللمعتنين بهم.
•	فل ُتصبح متطوعً ا وساعدنا على تحسين
حياة األشخاص الذين يعيشون مع الخرف.
• تق َّدم بتبرعك لدعم عملنا.
• أوصي بمبلغ ما كهدية في وصيتك.
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خط المساعدة الوطني للخرف
1800 100 500
للمساعدة اللغوية إتصل بالرقم

131 450

تجدونا عبر اإلنترنت على
dementia.org.au

إن مؤسسة الخرف في أوستراليا تُقِر وتعترف بتمويل الحكومة األسترالية وحكومات الواليات
واألقاليم والدعم المالي السخي من األفراد والمنظمات.
إن خط المساعدة الوطني للخرف مُم َّول من ِق َبل الحكومة األسترالية.
© كل الحقوق محفوظة لمؤسسة الخرف في أستراليا ،حزيران/يونيو .20085/2020

Our
services
Information
Support
Education

What we do
Dementia Australia supports people
of all ages living with all forms of
dementia, their families and carers.
If you or a family member have
concerns about changes to memory,
thinking or behaviour, or you have
dementia, we are here to support
and guide you.
Our highly experienced and
qualified staff provide information,
support and education services and
can assist you to access supports
and services in your community.
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How we can help
Information
We provide information to help
people living with all forms of
dementia, their families and carers.
• Visit the Dementia Australia
website. Download Help Sheets,
videos, flyers and booklets on
a range of topics. Information is
available in languages other
than English. dementia.org.au
• Order a copy or download
The Dementia Guide. This guide
includes information about
dementia, living with dementia
and planning for the future.
dementia.org.au/
the-dementia-guide
• Visit one of our libraries,
either online or in-person.
You can borrow books,
ebooks and audiobooks.
dementia.org.au/library
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Support
A diagnosis of dementia can lead to
a range of concerns and emotions.
It can leave people feeling uncertain
about the future and it can take
some time to adjust.

• understand the changes to
memory, thinking or behaviour
and how to manage them

We can support you to:

• maintain your emotional
wellbeing by talking to one of our
professional counsellors or joining
a support program

• understand recent changes in your
circumstances and the support
available in your community

• maintain your social and physical
wellbeing through social and
practical support

• understand the diagnosis and
what steps to take next

• register with My Aged Care
or the National Disability
Insurance Scheme.

We are here for you.
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Education
If you are a person living with
dementia, a family member or
carer, our experienced staff run
educational sessions throughout
Australia and online to help
build knowledge to support
your wellbeing.
If you are a health professional
or aged care worker, our Centre
for Dementia Learning provides a
comprehensive suite of evidencebased learning and consultancy
services to help improve the quality
of support and care experienced
by people living with dementia.
These services include accredited
and non-accredited programs
and are available both online
and face-to-face.
For information visit
dementia.org.au/education
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Call the National
Dementia Helpline
The National Dementia Helpline is
a free and confidential service.
Speak to our caring and expert
team for:
• advice on signs and symptoms
• information about dementia
• a confidential discussion
about your situation
• practical support
and counselling
• assistance to find supports and
services in your community.

The National Dementia Helpline
is available Monday to Friday,
between 8am and 8pm
(excluding public holidays).
Call 1800 100 500 or webchat
between 9am and 5pm at
dementia.org.au/webchat
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Help us to help others
Make a difference to the lives of
people with dementia and their
families.
• Become a Dementia Friend
and support people living with
dementia in your community.
• Become a Dementia Advocate
and be a voice for people living
with dementia and carers.
• Become a volunteer and help us
improve the lives of people living
with dementia.
• Make a donation to
support our work.
• Leave a bequest gift
in your will.
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National Dementia Helpline

1800 100 500

For language assistance
call 131 450

Find us online

dementia.org.au

Dementia Australia acknowledges funding from the Australian Government,
State and Territory Governments, and the generous financial support of
individuals and organisations.
National Dementia Helpline is funded by the Australian Government
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