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Οι υπηρεσίες μας
Πακέτα Φροντίδας στο Σπίτι και Προσωπική 
Φροντίδα
Ανεξάρτητα αν έχετε ένα Πακέτο Φροντίδας στο Σπίτι 
που χρηματοδοτείται από την κυβέρνηση ή ζητάτε 
προσωπική φροντίδα, μπορείτε να έχετε πρόσβαση 
σ’ ένα συντονισμένο πακέτο υπηρεσιών σχεδιασμένο 
για να καλύπτει τις συγκεκριμένες ανάγκες σας. Η 
συντονισμένη, εξατομικευμένη στήριξη φροντίδας 
στο σπίτι βοηθάει να παραμείνετε ανεξάρτητοι στο 
σπίτι. Οι υπηρεσίες μας είναι πολιτιστικά κατάλληλες 
και παρέχονται από στοργικούς και έμπειρους 
πολύγλωσσους υπαλλήλους.

Βασική Στήριξη στο Σπίτι μέσω του 
Κοινοπολιτειακού Προγράμματος Στήριξης στο 
Σπίτι (CHSP) 
Μόνο στη δυτική και βόρεια περιοχή
Μπορούμε να σας προσφέρουμε βασικές υπηρεσίες 
που σας στηρίζουν να ζείτε ανεξάρτητα στο σπίτι 
και στην κοινότητα. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν: 
Προσωπική Φροντίδα, Οικιακή Βοήθεια, Παραϊατρική 
Υγεία και Μεταφορά.

Government Names of AMCS 
Programs

 » Home Care Packages

 » Community and Home Support Program

 » Social Support Groups

 » Social Support Individual

 » Specialised Support Services 

 » Sector Support and Development

 » Centre-based Respite 

 » Financial Wellbeing and Capability – 
Emergency Relief

 » Jobs Victoria Employment Network 

 » Adult, Community and Further Education

Σχετικά με την AMCS
Οι Αυστραλιανές Πολυπολιτισμικές Κοινοτικές 
Υπηρεσίες (Australian Multicultural Community Services 
- AMCS) είναι ένας κοινοτικός οργανισμός με πάνω από 
30 χρόνια πείρα στην υπηρεσία των μεταναστευτικών 
κοινοτήτων. Στηρίζουμε ηλικιωμένους να ζουν στο σπίτι 
για όσο το δυνατόν περισσότερο διάστημα, βοηθώντας 
τους να διατηρήσουν την ανεξαρτησία τους και να μη 
χάσουν τις σχέσεις τους με το κοινωνικό περιβάλλον. 

Οι πολιτισμικά κατάλληλες υπηρεσίες μας:

 » Παρέχονται από εξειδικευμένο, πεπειραμένο και 
στοργικό προσωπικό

 » Γενικά είναι χαμηλού κόστους 

Νοιαζόμαστε, στηρίζουμε και ενδυναμώνουμε
Αυτό κάνουμε για πάνω από 30 χρόνια

Πληροφορίες, παραπομπή και στήριξη
Παρέχουμε πληροφορίες και μπορούμε να σας 
βοηθήσουμε να συνδεθείτε με τις υπηρεσίες που 
χρειάζεστε. Στηρίζουμε επίσης μεταναστευτικούς 
συλλόγους ηλικιωμένων.

Ομάδες κοινωνικής υποστήριξης
Συναναστραφείτε με άλλους συμπατριώτες 
σας ηλικιωμένους σε μια από τις ομάδες μας 
δραστηριοτήτων για ηλικιωμένους. 

Ανάπαυλα για φροντιστές
Αν είστε φροντιστής για κάποιο ηλικιωμένο άτομο ή 
άτομο με αναπηρία, οι υπηρεσίες μας ανάπαυλας σας 
επιτρέπουν να κάνετε ένα μικρό διάλειμμα. 

Επισκέψεις εθελοντών 
Χαρείτε τη συντροφικότητα και υποστήριξη από έναν 
πολύγλωσσο εθελοντή μας, ο οποίος μπορεί να σας 
επισκεφθεί στο σπίτι σας ή στο γηροκομείο. 

Οικονομική βοήθεια σε έκτακτη ανάγκη 
Στηρίζουμε άτομα και οικογένειες που αντιμετωπίζουν 
οικονομικές δυσκολίες.

Εκπαίδευση ενηλίκων
Μάθετε κάτι καινούργιο σε ένα από τα εκπαιδευτικά 
προγράμματα χαμηλού κόστους για άτομα 
μεταναστευτικής καταγωγής. Τα υψηλής ποιότητας 
εκπαιδευτικά προγράμματα περιλαμβάνουν μαθήματα 
στους υπολογιστές ή iPad, αγγλικά καθημερινής 
ζωής και αγγλικά για απασχόληση για αρχάριους έως 
προχωρημένους.

Βοήθεια για εύρεση εργασίας
Λάβετε βοήθεια για να γράψετε το βιογραφικό σας, 
να μιλήσετε με εργοδότες και να αποκτήσετε εμπειρία 
τεχνικής κατάρτισης και εργασίας. 
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