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Szolgáltatásaink
Otthoni-Gondozás-csomag és privát gondozás
Akár állami finanszírozású Otthoni-Gondozás-
Csomaghoz, akár magánúton keresi, nálunk 
megtalálja az Ön egyéni igényeire szabott koordinált 
szolgáltatás-csomagot. Az összehangolt, személyre 
tervezett otthoni-gondozó segítséggel függetlenül 
élhet saját otthonában. Kulturális szempontból 
is megfelelő szolgáltatásainkat tapasztalt, 
lelkiismeretes, több nyelven beszélő munkatársak 
nyújtják.

Alapszintű Otthoni Támogatás (CHSP)
Mi szállítani tudjuk Önnek az alapszolgáltatásokat, 
melyek segítségével önállóan élhet otthonában és a 
közösségben. Ezekhez tartozik: személyi gondozás, 
háztartási segítség, kiegészítő egészségügyi 
szolgáltatás és szállítás. 

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

Az AMCS
Az AMCS [Australian Multicultural Community 
Services nevű ausztrál multikulturális közösségi 
szolgáltató] olyan közösségi szervezet, amely 
már több mint 30 éve szolgálja a különféle 
kulturális hátterű közösségeket. Elősegítjük, 
hogy idős személyek minél tovább élhessenek 
saját otthonukban, elérjék a lehetőségeket, 
megtarthassák függetlenségüket. 

Kulturálisan is alkalmas szolgáltatásainkat:

 » hozzáértő, képzett és gondos személyek

 » többnyire ingyenesen vagy alacsony áron 
nyújtják. 

Gondoskodunk, támogatunk, erőt adunk
És ezt csináljuk immár már több, mint 30 éve

Tájékoztatás, iránymutatás és támogatás
Információt adunk és nyújthatunk segítséget is az 
igényelt szolgáltatások eléréséhez. Nemzetiségi 
nyugdíjas-klubokat is támogatunk.

Társasági összejövetelek
Találkozzon saját kultúrájából származó idősekkel a 
szépkorúaknak szervezett foglalkozásainkon!

Gondozók pihentetése
Respite szolgáltatásaink révén pihenéshez juthat, ha 
Ön idős vagy fogyatékkal élő személy gondozója. 

Önkéntes látogatók
Élvezze több nyelven beszélő önkéntesünk 
társaságát és segítségét, amikor az meglátogatja 
Önt otthonában vagy az idősek otthonában! 

Gyorssegély
Támogatjuk az anyagi gondokkal küzdő személyeket 
és családokat.

Felnőttoktatás
Tanuljon valami újat a különböző hátterű emberek 
számára létrehozott magas minőségű, ám alacsony 
árú tanfolyamainkon! Pár példa: számítógép vagy 
iPad kezdőknek és haladóknak, angol nyelv a 
mindennapokra és álláskeresőknek.

Munkába álláshoz nyújtott támogatás
Vegyen igénybe segítséget önéletrajz-íráshoz, 
tréninget és munkahelyi gyakorlatot találni és 
munkaadókkal tárgyalni!
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