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Hizmetlerimiz
Evde Bakım Paketleri ve Özel Bakım
Hükümet tarafından fonlandırılan Evde Bakım 
Paketiniz de olsa veya özel bakım isteseniz de, 
belirli ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere tasarlanmış 
koordineli bir hizmetler paketine erişebilirsiniz. 
Koordineli, kişileştirilmiş evde bakım desteği, 
evde bağımsız olarak yaşayarak kalmanız için 
size yardımcı olur. Hizmetlerimiz kültürel açıdan 
uygundur ve çokdilli şefkatli ve deneyimli 
görevlilerce sağlanır.

Temel Ev Desteği CHSP 
Sadece Batı ve Kuzey
Size temel hizmetler sağlayarak evde ve toplum 
içinde bağımsız olarak yaşamanızı destekleriz. 
Hizmetler şunları içerir: Kişisel Bakım, Ev İçi Yardım, 
Birleşik Sağlık ve Ulaştırma.

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

AMCS Hakkında
Avustralya Çokkültürlü Toplum Hizmetleri 
(AMCS), çokkültürlü topluma hizmette 30 yıllık 
deneyime sahip bir toplum kuruluşudur. Yaşlıları, 
bağımsızlıklarını sürdürmelerinde onlara yardımcı 
olarak ve onları fırsatlarla bağlantılandırarak 
mümkün olduğunca evde yaşamaları için 
destekleriz.

Kültürel açıdan uygun hizmetlerimiz:

» Yetenekli, bilgili ve şefkatli görevlilerce sağlanır

» Çoğunlukla ücretsizdir veya ucuzdur

Bakım sağlarız, destekleriz ve güçlendiririz
30 yıldan uzun bir süredir yaptığımız budur

Bilgi, Havale ve Destek
Bilgi sağlarız ve sizi ihtiyacınız olan hizmetlere 
bağlamak için yardımcı olabiliriz. Ayrıca etnik yaşlı 
yurttaşlar kulüplerini de destekleriz.

Sosyal Destek Grupları
Yaşlılar için etkinlik gruplarımızdan birinde kendi 
kültürünüzden diğer yaşlılarla kaynaşın. 

Bakıcılar için Mola
Yaşlı bir kişinin ve engelli bir kişinin bakıcısı iseniz, 
mola hizmetlerimiz bir mola vermenize olanak 
sağlar. 

Gönüllü Ziyaretleri 
Sizi kendi evinizde veya huzurevinde ziyaret edecek 
olan çokdilli gönüllülerimizden birinin dostluğunun 
ve desteğinin keyfini çıkarın.

Acil Yardım 
Parasal güçlük içinde olan kişilere ve ailelere destek 
sağlarız.

Yetişkin Eğitimi
Çeşitli kökenlerden kişiler için düşük ücretli 
kurslarımızdan birinde yeni bir şey öğrenin. 
Yüksek nitelikli kurslarımız, ileri bilgisayarlara yeni 
başlayanlar için sınıfları veya iPad sınıflarını, günlük 
yaşam için İngilizceyi ve iş için İngilizceyi içerir. 

İş Bulmada Yardım
Öz geçmişinizi yazmak, işverenlerle konuşmak ve 
eğitim ve iş deneyimi bulmak için yardım alın.
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