
We Can Help 

اكتشف		
خدمات	رعاية	

المسنين	التي	نقدمها	
ِاعَرف	المزيد	عن	الطرق	التي	يمكننا	مساعدتك	بها	

اتصل بنا على 1500 8717 (02)
 22 Nelson Street, Fairfield قم بزيارتنا على

Aged & Disability Care

 استكشف	الكيفية	التي	يمكننا	
دعمك	بها

تحدث إلى العاملين لدينا 
اتصل بنا على 1500 8717 (02)

قم بزيارتنا على  
22 Nelson Street 

Fairfield NSW 2165

راسلنا عبر البريد اإللكتروني  
infoadc@corecs.org.au

تُموّلها دائرة الصحة

إذا احتجتَ مترجمًا شفويًا، 
يُرجى االتصال على 50 14 13

“أستطيع	اآلن	
الحصول	على	
الدعم	الذي	

أحتاجه	وبالطريقة	
التي	أريدها.”	

يمكننا	تقديم	المساعدة	عن	طريق
تقديم خدمات رعاية للمسنين عالية الجودة ميسورة 

التكلفة

وتوفير عُمّال دعم ثنائيي اللغة مدربين تدريبًا جيدًا 
يعاملونك باحترام لتقديم الدعم لك ولمن تحب

وتجهيزك ببدائل أكثر أمانًا لكي تتمكن من العيش مستقّال

وحصولك على تقنيات مُساعِدة لتمكينك 

 توفير فرص للحصول على بدائل لكي تتمكن من اختيار 
ما يناسبك

تقديم معلومات وخدمات لدعم اختياراتك واهتماماتك 
الفردية

لدينا عاملون متاحون على مدار الساعة طيلة أيام األسبوع

www.corecs.org.au
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Arabic - العربية



الخدمات	التي	نقدمها
 حِزَم الرعاية المنزلية 

Home Care Packages
نركّز على الرعاية التي يوجهها المستهلك )CDC( عن 

طريق العمل معك لتزويدك بالمعلومات والخيارات 
الواقعية. ونعمل على تقصّي اهتماماتك. 

• خدمات الرعاية الشخصية
• تدبير سالمة الجلد

• إعداد وجبات الطعام  
• التغذية

• التحكم في البول والبراز
• التحرك والمهارة اليدوية

•  الصحة المُساعِدة 
والخدمات السريرية 

األخرى 
• التنقُّل

 •  االتصاالت الصحية 
عن بُعد

•  التقنيات المُساعِدة 
والمعينات والمعدات

“تمّكن	مدير	حالتي	من	العثور	على	البدائل	التي	تناسب	
ميزانيتي	وفي	نفس	الوقت	تقديم	خدمة	عالية	الجودة.”

إجراء تعديالت على المنزل والصيانة

يساعدك فريقنا المختص بإجراء التعديالت على 
المنازل والصيانة في كل خطوة تخطوها، من البداية 

إلى النهاية.

يستطيع أخصائي العالج الوظيفي التابع لنا عمل التقييم 
وتقديم التوصيات لمساعدتك على اإلقامة في منزلك 

آمنًا وبصفة مستقلة.

يستطيع البناؤون المرخصون التابعون لنا إجراء 
التعديالت الالزمة.

إذا أردت أعمال صيانة، يمكننا أيضًا توفير هذه 
الخدمات.

راسلنا عبر البريد اإللكتروني على  
mods@corecs.org.au
اتصل بنا على 1522 8717 (02)

   الدعم االجتماعي 

نوفر لك مجموعة من الرفاق لدعمك ولدعم األشياء 
التي تشعر بعاطفة قوية تجاهها.

لدينا العديد من مجموعات الدعم االجتماعي، واألنشطة 
والبرامج التي تنمّي العافية ونوعية الحياة. 

   الرعاية البديلة لمقدمي الرعاية

يحتاج مقدمو الرعاية إلى الدعم أيضًا. نوفر لمقدمي 
الرعاية الوقت الالزم للتعافي واالسترخاء. يستطيع 

فريقنا توفير بعض الوقت لك عن طريق إتاحة األنشطة 
والرفقة لمن تُحب.

 
    الخدمات الخاصة 

إذا أردتَ المساعدة أثناء انتظارك للتقييم الخاص بـ 
MyAgedCare، يمكننا تقديم خدماتنا لك بصفة خاصة. 

إذا لم تؤهل للتمويل الحكومي، يمكننا بداًل من ذلك، 
توفير خدماتنا لك بأسعار ميسورة التكلفة جدًا.

اتصل بنا اليوم للحصول على مزيد من المعلومات!

 “أستطيع	الدخول	
والخروج	من	منزلي	بأمان.”		

 James Thewlis -


