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Kami ay nag-aalaga,
nagsusuporta at
nagbibigay ng
kapangyarihan

Tungkol sa AMCS
Ang mga Pangkomunidad na Serbisyong
Multikultural ng Australya (Australian Multicultural
Community Services (AMCS) ay isang samahang
may higit sa 30 taong karanasan ng pagsisilbi
sa multikultural na komunidad. Sinusuportahan
namin ang mga nakatatanda na manirahan sa
tahanan nang pinakamatagal na possible, sa
pamamagitan ng aming pagtulong na mapanatili
ang kanilang pagsasarili at pag-ugnay sa kanila sa
mga pagkakataon.

Impormasyon, Pag-ugnay at Suporta
Nagbibigay kami ng impormasyon at makakatulong sa
pag-ugnay sa iyo sa mga serbisyong iyong kailangan.
Sinusuportahan din namin ang mga etnikong
samahan ng mga nakatatandang mamamayan.

»» Community and Home Support Program

Makipagkapwa sa mga ibang nakatatanda mula sa
iyong sariling grupo sa isa sa aming mga grupo ng
gawain para sa mga nakatatanda.

»» Social Support Groups

Pamamahinga para sa mga Tagpag-alaga

»» ay ihinahatid ng sanay, marunong at mapangalagang mga tauhan
»» Karamihan ay libre o mura ang bayad.

Mga Pagdalaw ng mga Boluntaryo

Mga Serbisyo namin

Masiyahan sa pagsasama ng isa sa aming mga
boluntaryong nagsasalita ng maraming wika na
dadalawin ka sa iyong sariling tahanan o sa tahanang
alagaan.

Ang aming mga Pangangalaga sa Tahanang
Package
Kahit na ikaw ay mayroong Pangangalaga sa
Tahanang Package na pinondohan ng pamahalaan
o naghahangad ng pribadong pangangalaga,
makaka-access ka ng pinagtugmang package ng
mga serbisyong binalak upang tugonan ang iyong
pansariling mga pangangailangan. Ang aming
itinugmang pansariling suporta sa pangangalaga
sa tahanan ay tutulungan kang manatiling
nainirahan na nagsasarili sa tahanan. Ang aming
mga serbisyo ay angkop sa kultura at ihinahatid ng
mapag-alaga at sanay na mga tauhan.

Biglaang Pangangailangan na Tulong
Nagbibigay kami ng suporta sa mga tao at pamilya
na nagigipit sa pera.

Pang-adultong Edukasyon
Matuto ng isang bagong bagay sa isa sa aming mga
mura ang bayad na kurso para sa mga taong mula
sa magkakaiba-ibang pinanggalingan. Ibinibilang sa
aming mga mataas ang kalidad na mga kurso ang
panimula hanggang sa advanced na mga klase sa
kompyuter at iPad, Ingles para sa pang-araw-araw na
pamumuhay at Ingles para sa trabaho.

Panimulang Pantahanang Suporta (CHSP)

Tulong sa Paghanap ng Trabaho

Makakapagbigay kami sa iyo ng mga panimulang
serbisyong susuportahan kang mabuhay
nang nagsasarili sa tahanan at sa komunidad.
Ibinibilang sa mga serbisyo: ang Pangangalagang
Personal, Pantahanang Tulong, Magkakaugnay na
Serbisyong Pangkalusugan at Paghahatid.

Kumuha ng tulong sa pagsulat ng iyong resume,
sa pakikipag-usap sa mga maypatrabaho at
paghananap ng pagsasanay at karansan sa trabaho.

Kami ay nag-aalaga, sumusuporta at
nagbibigay ng kapangyarihan
Ito ay ginagawa na namin nang higit pa sa 30 taon.

Tagalog

»» Home Care Packages

Mga Grupo ng Suportang Panlipunan

Kung ikaw ay tagapag-alaga ng isang nakatatandang
tao at taong may kapansanan, ang aming mga
serbisyong pamamahinga ay pahihintulutan kang
magkaroon ng pahinga.

Ang aming mga serbisyong angkop sa kultura

Government Names of
AMCS Programs

»» 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

