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Nasze usługi
Pakiety opieki domowej i opieka prywatna
Bez względu na to, czy korzystasz z finansowanego 
przez rząd pakietu opieki domowej, czy też 
poszukujesz opieki prywatnej, możesz skorzystać z 
koordynowanego pakietu usług dopasowanych do 
twoich szczególnych potrzeb. Nasza skoordynowana, 
indywidualna pomoc pomaga ci mieszkać nadal 
samodzielnie we własnym domu. Nasze usługi są 
kulturowo właściwe i dostarczane są przez troskliwych 
i doświadczonych, wielojęzycznych pracowników.

Podstawowa pomoc w domu (CHSP) 
Możemy zapewnić ci podstawowe usługi, które 
pomogą ci mieszkać samodzielnie w domu i w swoim 
środowisku. Do usług tych należą: opieka osobista, 
pomoc domowa, pokrewne usługi zdrowotne i 
transport. 

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

Na temat AMCS
The Australian Multicultural Community Services 
(Australijskie Biuro Wielokulturowych Usług 
Społecznych – AMCS) jest organizacją społeczną o 
ponad 30-letnim doświadczeniu. Pomagamy seniorom 
w tym, by mogli mieszkać w swoim domu możliwie jak 
najdłużej, pomagamy im zachować samodzielność i 
stwarzać im różne możliwości. 

Nasze kulturowo właściwe usługi są:

 » dostarczane przez wykwalifikowanych, 
doświadczonych i troskliwych pracowników

 » zazwyczaj bezpłatne lub niedrogie 

Troszczymy się, pomagamy i wspieramy
To jest to, co robimy od ponad 30 lat

Informacje, skierowania i pomoc
Służymy informacją i możemy pomóc połączyć cię z 
usługami, jakich potrzebujesz. Wspieramy również 
etniczne kluby seniora. 

Grupy wsparcia towarzyskiego
Spędzaj czas z innymi seniorami tej samej, co ty kultury 
w jednej z naszych grup zajęciowych dla seniorów.

Opieka zastępcza dla opiekunów
Jeśli jesteś opiekunem osoby starszej lub osoby 
niepełnosprawnej, nasze usługi opieki zastępczej 
pozwolą ci odpocząć. 

Wizyty wolontariuszy
Skorzystaj z towarzystwa i wsparcia ze strony któregoś 
z naszych wolontariuszy, którzy odwiedzą cię w twoim 
domu lub w domu opieki nad osobami starszymi.

Pomoc w nagłych przypadkach
Oferujemy pomoc dla osób i rodzin w trudnej sytuacji 
finansowej. 

Nauka dla dorosłych
Naucz się czegoś nowego na jednym z naszych 
niedrogich kursów dla osób różnego pochodzenia. 
Nasze wysokiej jakości kursy obejmują lekcje obsługi 
komputera i iPada zarówno dla początkujących, 
jak i zaawansowanych, naukę codziennego języka 
angielskiego oraz angielskiego w celu znalezienia pracy.

Pomoc w znalezieniu pracy
Skorzystaj z pomocy w napisaniu podania o pracę, 
rozmowy z pracodawcą oraz uzyskaniu przeszkolenia 
i zdobyciu doświadczenia zawodowego.  
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