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Мултикултурна
домашна нега и други
услуги на поддршка
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Ние ве негуваме,
поддржуваме и правиме
посилни

За AMCS
Australian Multicultural Community Services (AMCS)
е организација на заедницата со повеќе од 30
години искуство на работа во мултикултурната
заедница. Ние им помагаме на постарите лица
да живеат дома што е можно подолго, помагајќи
им да ја одржат независноста и поврзувајќи ги со
можностите.
Нашите културно соодветни услуги:
»» Ги дава обучен и внимателен персонал со многу

знаења

»» Се главно бесплатни или евтини

Информации, упати и поддршка
Ние даваме информации и можеме да ве поврземе
со услуги што ви требаат. Исто така поддржуваме
етнички клубови на постари граѓани.

Групи за социјална поддршка
Дружете се со други постари лица со ваше потекло
во некоја од групите за активности на постари луѓе.

Одмена за негуватели
Ако сте негувател на постаро лице или на лице со
попреченост, нашите услуги за одмена (respite) ви
овозможуваат да се одморите.

Посети од доброволци

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

Наши услуги

Уживајте во пријателството и помошта од некој
од нашите повеќејазични доброволци кои ќе ве
посетуваат во вашиот дом или во старски дом.

Пакети на домашна нега и приватна нега

Помош во вонредни ситуации

»» Adult, Community and Further Education

Без оглед дали добивате пакет на домашна нега
финансиран од државата или барате приватна
нега, може да добивате координиран пакет
на услуги приспособени на вашите конкретни
потреби. Нашата координирана и индивидуално
приспособена поддршка на домашна нега ви
помага да останете да живеете независно во
вашиот дом. Нашите услуги се културно соодветни
и ги даваат внимателни и искусни работници кои
зборуваат повеќе јазици.

Основна домашна поддршка (CHSP)
Може да ви дадеме основни услуги со кои ќе ви
помогнеме да живеете независно во вашиот дом
и во заедницата. Услугите вклучуваат: лична нега,
домашна помош, здружено здравство и превоз.

Ние им помагаме на луѓе и семејства кои имаат
финансиски тешкотии.

Образование на возрасни
Научете нешто ново на еден од нашите евтини
курсеви за луѓе од различни потекла. Нашите
висококвалитетни курсеви вклучуваат класови по
компјутери од почетничко до напредно ниво или
iPad, англиски за секојдневна употреба и англиски
за вработување.

Помош за наоѓање работа
Може да ви помогнеме да напишете резиме, да
разговарате со работодавци и да добиете обука и
работно искуство.

Ние ве негуваме, поддржуваме и
правиме посилни
Тоа го правиме повеќе од 30 години

Macedonian

Relief

»» Jobs Victoria Employment Network

