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X’nagħmlu aħna
Dementia Australia tissapportja 
lin-nies ta’ kull età li jkunu jgħixu 
b’kull forma ta’ dimenzja, lill-familji 
tagħhom u lil dawk li jduru bihom. 

Jekk inti jew il-familja tiegħek intom 
imħassba dwar bidliet fil-memorja, 
ħsieb jew imġieba, jew għandek 
id-dimenzja jew impediment mhux 
qawwi ta’ għarfien, aħna qegħdin 
hawn biex nissapportjawk u 
niggwidawk.  

L-istaff tagħna, kwalifikat u 
b’esperjenza kbira, jipprovdi 
servizzi ta’ informazzjoni, sapport 
u edukazzjoni u jista’ jgħinek biex 
ikollok aċċess għas-sapport u  
għas-servizzi fil-komunità tiegħek.
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Kif nistgħu ngħinu  
Informazzjoni 
Aħna nipprovdu informazzjoni biex 
ngħinu lin-nies li jgħixu b’kull forma 
ta’ dimenzja, lill-familji tagħhom u lil 
dawk li jduru bihom. 

• Idħol fil-websajt ta’ Dementia 
Australia. Niżżel il-Folji tal-
Għajnuna (Help Sheets),  
il-videos, il-fuljetti (flyers) u l-kotba 
żgħar dwar medda ta’ suġġetti. 
L-informazzjoni hija disponibbli 
f’ilsna oħrajn barra l-Ingliż. 
dementia.org.au

• Isma’, niżżel jew ordna kopja ta’ 
The Dementia Guide. Din il-gwida 
tinkludi informazzjoni dwar id-
dimenzja, kif tgħix bid-dimenzja u 
kif tippjana għall-futur. dementia.
org.au/the-dementia-guide

• Żur waħda mil-libreriji tagħna 
jew onlajn inkella fil-persuna. 
Tista’ tissellef kotba, kotba 
elettroniċi jew kotba awdjo. 
dementia.org.au/library
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Sapport 
Il-bidliet fil-memorja u l-ħsieb huma 
komuni meta l-persuna tibda dieħla 
fl-età. Madankollu, xi bidliet jistgħu 
jkunu sinjal ta’ dimenzja kmieni. 
Huwa importanti li tara tabib, 
speċjalista jew klinika li tispeċjalizza 
fil-memorja.   
Aktar ma taġixxi kmieni, aħjar. 

Aħna nistgħu nissapportjawk biex:  

• tifhem il-bidliet tal-memorja u 
l-ħsieb 

• ikollok aċċess għal servizz 
dijanjostiku għal assessjar.    

Dijanjosi tad-dimenzja jew ta’ im-
pediment mhux qawwi ta’ għarfien 
jista’ jwassal għal diversi tħassib u 
emozzjonijiet. Jista’ jwassal biex in-
nies iħossuhom inċerti dwar il-futur u 
jista’ jieħu ftit taż-żmien biex dak li 
jkun jaġġustu għas-sitwazzjoni. 
Aħna qegħdin hawn għalik.

 

Aħna nistgħu nissapportjawk biex:

• tifhem it-tibdiliet riċenti  
fiċ-ċirkustanzi tiegħek u s-sapport 
disponibbli fil-komunità tiegħek

• adatta ruħek għall-bidliet fil-
memorja, ħsieb, imġieba u 
kapaċitajiet

• ifhem id-dijanjosi u pjan għall-
futur

• iżżomm il-benesseri emozzjonali 
tiegħek billi titkellem ma’ 
wieħed/waħda mill-konsulenti 
professjonali tagħna jew 
tingħaqad ma’ programm ta’ 
sapport

• iżżomm il-benesseri soċjali u 
fiżiku tiegħek permezz ta’ sapport 
soċjali u prattiku 

• tirreġistra mal-My Aged Care 
(Kura Tiegħi għall-Anzjani) jew 
the National Disability Insurance 
Scheme (l-Iskema tal-Inxjurans 
Nazzjonali tad-Diżabilta).                                  



Edukazzjoni

Jekk inti persuna li għandek  id-
dimenzja, membru tal-familja jew 
li ddur b’ħaddieħor, l-istaff espert 
tagħna imexxi sessjonijiet edukattivi 
madwar l-Awstralja u onlajn biex 
jgħin jibni t-tagħrif li jissaportja 
l-benesseri tiegħek.  

Jekk inti professjonista tas-saħħa 
jew ħaddiem fis-saħħa tal-anzjani 
ċ-Ċentru tagħna għat-Tagħlim dwar 
id-Dimenzja jipprovdi ġabra ta’ 
tagħlim komprensiv bażat fuq provi 
u servizzi konsultattivi biex jgħin 
ħalli titjieb il-kwalità ta’ sapport u 
kura li jingħataw lin-nies li jgħixu 
bid-dimenzja. 

Dawn is-servizzi jinkludu programmi 
akkreditati u mhumiex u huma 
disponibbli kemm onlajn kif ukoll 
wiċċ imbwiċċ.  

Għall-informazzjoni żur  
dementia.org.au/education

Ċempel il-Linja Nazzjonali 
għall-Għajnuna fid-
Dimenzja (National 
Dementia Helpline)   

Il-Linja Nazzjonali għall-Għajnuna 
fid-Dimenzja hija servizz b’xejn u 
kunfidenzjali. 

Kellem lit-tim espert u li jieħu ħsieb 
għal: 
• parir dwar sinjali u sintomi  

• għin biex ikollok dijanjosi
• informazzjoni dwar id-dimenzja 

u impediment mhux qawwi ta’ 
għarfien

• diskussjoni kunfidenzjali dwar is-
sitwazzjoni tiegħek

• sapport u pariri prattiċi
• għajnuna biex issib sapport u 

servizzi fil-komunità tiegħek.

In-National Dementia Helpline 
topera 24 siegħa kuljum, sebat 
ijiem fil-ġimgħa, 365 ġurnata fis-
sena.

Ċempel 1800 100 500 jew uża 
l-webchat f’ dementia.org.au/
webchat
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Għinna biex ngħinu lil 
oħrajn 
Agħmel differenza fil-ħajja ta’ nies 
li jgħixu bid-dimenzja u l-familji 
tagħhom.

• Sir Dementia Friend (Ħabib fid-
Dimenzja) u ssapportja lin-nies li 
jgħixu bid-dimenzja fil-komunità 
tiegħek.

• Sir Dementia Advocate (Difensur 
fid-Dimenzja) u kun il-vuċi ta’ 
dawk li jgħixu bid-dimenzja u 
dawk li jduru bihom. 

• Sir voluntier u għin lilna biex 
intejbu ħajjet in-nies li jkollhom 
id-dimenzja.

• Agħmel donazzjoni biex 
tissapportja il-ħidma tagħna.

• Ħalli donazzjoni rigal fit-testment 
tiegħek.
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Linja Nazzjonali għall-
Għajnuna fid-Dimenzja
1800 100 500

Għal għajnuna bil-lingwa  
ċempel 131 450

Sibna onlajn
dementia.org.au

Dementia Australia tagħraf l-iffinanzjar mill-Gvern Awstraljan,  
mill-Gvernijiet Statali u Territorjali u s-sapport finanzjarju ġeneruż ta’ 
individwi u organizzazzjonijiet.

Il-Linja Nazzjonali għall-Għajnuna fid-Dimenzja hija iffinanzjata  
mill-Gvern Awstraljan.
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