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رسالة من الرئيسة التنفيذية 

 أهال بكم في إصدار يونيو/حزيران من النشرة اإلخبارية 
لمنظمة AMCS. آمل أنكم تتأهبون للطقس البارد الذي 

سيحّل قريًبا وأنكم تستمتعون ببعض األنشطة الداخلية.

 نركز في هذا الشهر على موضوع الصداقة. تشاهدون 
في هذه النشرة اإلخبارية صوًرا وقصًصا عن أسبوع 

التطوع الوطني الذي انعقد في شهر مايو/أيار. نتقدم 
بالشكر للمتطوعين الرائعين الذين قّدموا خير اهتمام لكبار 
السن ولمجتمعاتهم، فلوالهم، ما استطعنا مساعدة كل 

هؤالء الناس.

 يسعدنا أن نقدم المزيد من المجموعات والجلسات وجًها 
لوجه على أرض الواقع، التي تتضمن تنظيم نزهات 

في أنحاء والية فيكتوريا مثل بنديجو وهيبورن سبرينغز. 
لقد تلقينا تعليقاٍت ُمبهجة من القائمين على الرعاية  

والمتطوعين والعمالء.

 وكالعادة، نتمنى لكم السالمة الدائمة. إننا على أتم 
االستعداد لتقديم الرعاية والدعم. ولن نتأخر في تقديم 

المساعدة ما استطعنا.  فنحن نحب مّد يد العون، 
ويسعدنا أن ندعم أي شخص تعرفونه قد يستفيد من 

رعايتنا.

  

 إليزابيث دروست 
AMCS الرئيسة التنفيذية بمنظمة 

طاقم العمل 
ڤي هيونه

منذ متى وأنِت تعملين في AMCS؟
منذ سنة وشهر.

أخبرينا عن دورك في العمل. 
 أساعد العمالء في المهام المختلفة — ومنها 
الرعاية الشخصية، والرعاية المنزلية والمرافقة 

والتنقل لحضور المواعيد، كالذهاب إلى 
المستشفى والتسوق على سبيل المثال.

أحب مساعدة الناس عموًما، وكبار السن بالتحديد.

 لقد اقتَرحت علّي جدتي، قبل وفاتها، أن أمتهن 
هذه المهنة. وأستمتع أيًضا بالتعرف على الثقافات 

المختلفة والتعّلم من كبار السن، ومنهم السيدة 
جاناك التي سيأتي ذكرها في هذه النشرة اإلخبارية. 
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يعيش العالم والناس اآلن أوقاًتا عسيرة. ونحن في 
أمس الحاجة إلى العطف أكثر من أي وقت مضى. 

والصداقة تساعد المرضى والمصابين بمشاكل الصحة 
العقلية والمحرومين من العمل والعالقات اإلنسانية.

يعاني كبار السن خطر الحرمان أو العزلة االجتماعية. 
والعالقات التي يسودها االحترام المتبادل والتي تتيح 

لهم مشاركة حكمتهم تعّزز تقديَرهم ألنفسهم.

 عقدت جامعة والية ميشيغان في 2017 مقابالت مع 
7,500 شخص بشأن ما إذا كان األصدقاء خيٌر لنا من 

العائلة - “وقد أفاد المشاركون أنهم تلقوا دعًما أكبر من 
أصدقائهم المقربين، وأنهم شعروا بسعادة أكبر في 

وجودهم”.

 للرعاية أشكال عّدة — منها العطف والكرم والتأدب 
والذوق والعفو والرحمة تجاه األقل حًظا من الناس. 

بالرفقة يمكننا أن نساعد اآلخرين ونعرف متى يحتاجون 
إلى دعمنا.

أفادت دراسة ُأجريت في 2010 بتمويل من جامعة 
بريغام يونغ أن: “الوحدة تنطوي على خطر الوفاة بنفس 
القدر الذي ينطوي عليه تدخين 15 سيجارة يومًيا أو إدمان 

الكحول”.

ركن الممرضات - يمكنك 
تحقيق أي شيء ما 

ُدمَت تتلقى الدعم من 
األشخاص المناسبين

أحب العمل مع منظمة AMCS. فالموظفون لطفاء ويسهل 
التعامل معهم، ومنظمون ويحبون تقديم المساعدة. وتقدم 

الشركة برامج تدريب كثيرة ودورات تدريبية مصّغرة لتحسين 
أدائنا في العمل وإثراء معارفنا..  

 حّدثينا عن نفسك.  
أتحدث الفيتنامية. وأحب مشاهدة األفالم في السينما وارتياد 

المطاعم والمقاهي. أحاول أن أتبع أسلوب الحياة الصحي وأن أكون 
الئقة جسدًيا على الدوام قدر اإلمكان. أستمتع بحياتي إلى أقصى 

حد، وأعيش كل يوم بجوارحي كّلها مع الذين ألقاهم.

 وقد ُتؤدي الوحدة أيًضا إلى اضطراب النوم وارتفاع ضغط 
الدم وآالم العضالت، والصداع وضعف المناعة، ما يؤدي 

إلى كثرة اإلصابة باألمراض.

سواء تطوعَت في جمعية خيرية محلية أم أظهرت تعاطفك 
تجاه شخص يمر بوقت عصيب، فإن الصداقة ُتحِدث فارًقا 

إيجابًيا في حياة ذلك الشخص.
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 تعرفوا على ماريا جاناك
عميلة في باقة الرعاية المنزلية 

لقد عاشت ماريا حياة مثيرة لالهتمام، وهي تتحدث 
المجرية والصربية واإلنجليزية بطالقة، وتستطيع فهم 

البولندية والروسية.

تقول ماريا: “ُولدُت في صربيا في الجزء الذي كان تابًعا 
للمجر قبل الحرب العالمية األولى”. “وكانت قريتي 

ومدرستي تابعتين للمجر. بل ولم يكن المعلمون يتحدثون 
الصربية آنذاك”.

ها في المنزل، وُتوّفَي أبوها وهي صغيرة.  بقيت أمُّ
وبعدما اندلعت الحرب، لم تكن تأكل ما يكفيها إال نادًرا، 

وكانت تقف في صٍف للحصول على الخبز والحليب. وفي 
سن السادسة عشر، عملت مدبرَة منزٍل وتعلمت الصربية..

لقاء ماريا وجورج 
على الرغم من أن ماريا قد أحّبت من قبل، فإنها قابلت 

زوجها في حفل رقص وتزوجته بعد ستة أشهر في 
التاسعة عشر من عمرها.

تقول ماريا: “لقد كان جورج رجاًل عادًيا. كان أصغر فرد في 

أسرته وتوّلت أَخَواته مسؤولية تربيته. لقد دّللَنه وكان علّي 
أن أواصل تدليله”.

عقب حفل الزفاف، ما لبث حتى غادر لالنضمام إلى 
الجيش في البوسنة.

تستحضر ماريا ذكرياتها قائلة: “لقد زرُته مرتين بركوب 
القطار الليلي ألقابله على بعد 600 كم. يمكنك أن تنجو 

من أي شيء وأنت في شبابك”.

 لم ُيكَتب لماريا أن تنجب األطفال بسبب مشاكل صحية.

القدوم إلى أستراليا
هاجرت ماريا وجورج في 1966 إلى أستراليا واستقبلتهما 

ابنة عمها في بيتها الذي كانت مساحته 12 قدًما مربعة.

تقول: “كان في البيت سبعة أفراد. وكنا سعداء في 
أستراليا. بعدها استأجرنا مكاًنا لمدة ستة أشهر”. “وبعدما 

اّدخرنا بعض المال، بنينا منزاًل وأتى أخي لزيارتنا في 
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أستراليا”.

بعدما كانت ال تعرف كلمة إنجليزية واحدة، تعلمت اللغة 
في عامين من خالل الذهاب إلى السينما ومشاهدة 

التلفاز وارتياد المدرسة المسائية.

تستحضر ذكرياتها قائلًة: “في البداية، كنُت أستخدم 
يدّي لوصف ما أريد شراءه عندما كنت أحتاج إلى السلع 

الصغيرة”.  

 العمل من 9 إلى 5
تقول: “في سن التاسعة والعشرين، بدأُت أعمل في 

محل جزارة بصحبة جورج. لقد كان في الحادية والثالثين من 
عمره، وكان يعمل في تحضير النقانق بالقسم الخارجي 
من المحل، وكنت أتولى إدارة القسم الداخلي بصفتي 
المسؤولة عن المبيعات. لقد عِملت في مجال الطعام 

والمعلبات معظَم حياتي”. 

 الحياة كما نعرفها
بينما فقدت ماريا زوجها في السابعة والخمسين من 

عمره، ما زالت تقضي وقتها مع صديقة الطفولة.

تقول: “لقد ُوِلدنا في قرية مجرية واحدة وكنا متجاورتين 
منذ نعومة أظافرنا. نتسوق أسبوعًيا لشراء األطعمة 

والمالبس. لدّي مالبس كثيرة. وابنتها وكيلتي القانونية”.

في أوائل األربعينيات، شاَرَكت ماريا في التطريز باإلبرة 
— التطريز الدقيق بالُغَرز المتقاطعة. وتقول: “لقد عّلمني 
أخي. أراني الطريقة ذات مرة فأعجبتني. وأهداني أعمااًل 

فنية خشبية على شكل أحصنة”.

تعرض في منزلها سبع ِقطع منها، وقد أهدت صديقاتها 
بعض القطع. 

AMCS تجربتها مع 
تقول: “أعاني شلاًل نصفًيا، ونظري ضعيف وال أستطيع 

أن أفعل الكثير بيدي أو ساقي اليمني. ال أدري كيف 
 .AMCS كنت ألتمّكن من العيش لو لم تساعدني منظمة
تتولى موظفة الدعم ڤي تنظيف منزلي وتغيير ُمالءات 

السرير.

إنها مهذبة، وبيننا انسجام طبيعي. لقد خضعُت لعمليات 
في جراحية كتفي وتمت إحالتي إلى أخصائي عالج 

طبيعي. وأنا محظوظة لتلقي هذه المساعدة”.
فيجراحية

الصداقة   5



يفّضل معظم كبار السن األستراليين العيش في بيوتهم 
على اإلقامة في داٍر لرعاية المسنين.

 ودعم الرعاية المنزلية في منظمة AMCS يشّجع كبار 
السن على تولي زمام حياتهم وقضاء الوقت مع أفراد 
ُأَسرهم وأصدقائهم. وفي سبيل تلقي الدعم، ينبغي 
العلم أن منصة My Aged Care ُتكِمل العملية الشاملة 

التي تتضمن تصنيف الوضع الصحي واالحتياجات 
االجتماعية والتنظيم والتقييم على يد مسؤول تقييم 

متخصص.

 قائمة انتظار دعم الرعاية المنزلية طويلة.

 والتعجيل هو التصّرف األمثل لمعرفة الخيارات المتاحة.

تقول كليير أونيل، وزيرة الظل لخدمات رعاية المسنين 
والعمل: “ينتظر قرابة 100,000 شخص )في أستراليا( 
باقات الرعاية المنزلية. وقد مات 28,000 شخص العاَم 

الماضي وهم ينتظرون”.

مقارنًة بأولئك الذين ينتظرون ألقل من 30 يوًما لتلقي 
دعم الرعاية المنزلية، فإن كبار السن الذين ينتمون لخلفيات 
مختلفة ثقافيًا ولغوًيا، وَمن يعيشون مع ُأَسرهم، والذين 
تلقوا الموافقة على تلقي بدائل الرعاية ومنها تخصيص 
الرعاية المؤقتة أو الدائمة أو الرعاية االنتقالية، ينتظرون 
 The Journal of Nutrition,( لمدة تزيد على ستة أشهر

Health and Aging, 2018(. قد يرفض كبار السن الذين 
ينتمون لخلفيات ثقافية متعددة تلقي دعم الرعاية المنزلية 
على استحياء إذا كان مقدم الرعاية المنزلية ليس من أفراد 

األسرة، أو عند غياب الخدمات المالئمة لهم من الناحية 
الثقافية. 

 :AMCS تقول إليزابيث دروست، المدير التنفيذي لمنظمة 
“تلتزم منظمة AMCS التزاًما قوًيا بالتنوع والشمول. 

وترّكز خدماتنا الرئيسية على دعم كبار السن الذين ينتمون 
لخلفيات ثقافية متنوعة بتقديم مساعدة فعلية لهم حتى 

يستطيعوا مواصلة العيش في منازلهم”.

 لمعرفة المزيد عن عملية التقييم، ُيرجى التواصل مع سينيشا، مديرة الوصول والمشاركة، عبر البريد 
اإللكتروني: sinisha.krstov@amcservices.org.au أو باالتصال على الرقم: 2304 8371 )03( . 

فهم عملية التقييم على منصة 
My Aged Care

قد يطرح عليك مسؤول التقييم أسئلة تتعلق بما يلي:

الدعم الحالي وهل سيستمر أم ال	 

المخاوف المرتبطة بالصحة أو نمط الحياة	 

المهام واألنشطة اليومية في أنحاء المنزل	 

مشاكل الذاكرة	 

السالمة المنزلية والشخصية	 

األنشطة اأُلَسرية والمجتمعية 	 

 تقول كاترينا، إحدى عمالء برنامج الرعاية المنزلية في دول 
الكومنولث )CHSP(: “تقتضي خلفية بعض كبار السن عدم 

إتقانهم اللغة اإلنجليزية”.

 والحواجز اللغوية والوصول إلى الخدمات يرتبطون غالًبا 
بشعور الشخص أنه عبء على اآلخرين؛ مما يؤدي إلى 

تأخر الدعم أو الحرمان منه. ولزيادة احتمالية استحقاق 
الخدمات، ينبغي أن تكون اإلجابات مفّصلة ودقيقة. 

غالًبا ما نجد كبار السن يقولون إنهم يستطيعون تدّبر 
المهام المنزلية بأنفسهم، أو نجدهم يقللون من أهمية 

األنشطة التي لم يعد بإمكانهم تنفيذها. ولكنهم 
في الواقع قد يواجهون صعوبة في ترتيب السرير أو 

االستحمام أو التزّين أو إعداد الوجبات أو حضور المواعيد 
الطبية بسبب المشاكل الحركية.

 يحتاج المسؤول عن التقييم إلى معلومات دقيقة بشأن 
الجوانب التي تحتاج إلى الدعم. يستحق الجميع تلقي رعاية 
رفيعة المستوى وفرصة مواصلة العيش باستقالل وأمان 

في المنزل ألطول فترة ممكنة.

 يقول جورج، وهو عميل في باقة الرعاية المنزلية: 
“موظف الدعم الذي يرعاني يتحدث العربية. وهذا يسّهل 

علّي األمور، إذ يمكنني أن أوّضح له ما أحتاج إليه على نحو 
أفضل”.
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أسبوع التطوع الوطني — 
من 17 حتى 23 مايو/أيار 

2021
إننا محظوظون لوجود 140 متطوع شغوف؛ يكرسون 

وقتهم لدعم كبار السن المعرضين لخطر العزلة 
االجتماعية ومساعدة منظمة AMCS على تحقيق رؤيتها 

نحو مجتمع عادل متعدد الثقافات.

 للتطوع، ُيرجى التواصل عبر البريد اإللكتروني: 
volunteer@amcservices.org.au أو طلب التحدث إلى 
منسقة المتطوعين ميلينا أو ميشيل أو شيرين — في 

مكتب االستقبال باالتصال على: 9170 9689 )03( .

.

 ماكس
بدأ ماكس يزور كبار السن منذ عامين، وهو اآلن يقود حافلة لنقل 

المجموعات التي تتلقى الرعاية المؤقتة في أحد مراكز AMCS ومجموعات 
التسوق.

 وهو يخصص جزًءا من وقته كل أسبوع ليساعد في مطبخ مجموعة الرعاية 
المؤقتة.  

يقول ماكس: “أحب التطوع. والرّكاب الذين أنقلهم وأعضاء النادي هم 
عائلتي. إنها وظيفة ُمرضية وتمنحني هدًفا في حياتي بعد التقاعد.  ومن 
هواياتي قضاء الوقت مع أحفادي وفي سباقات الحمام التي أشارك فيها 

منذ ما يزيد على 20 عاًما”.

 يتحدث ماكس البولندية وكان يعمل خّباًزا فيما مضى.

 

مارتا
ظّلت مارتا على تواصل منتظم بعميلة باقة الرعاية 
المنزلية هالينا، في أثناء اإلغالق التام. وعلى الرغم 

من أن مارتا ال تستطيع القيادة نظًرا لقلة وسائل 
النقل في المنطقة التي تقيم بها، فإنها ما زالت 

تجد وسيلة إلحضار زهور أبو خنجر )الكبوسين( التي 
تحبها هالين.  

 ديب
لقد تطّوَعت ديب لسنوات عديدة. وفي اآلونة األخيرة قابلت دانا، وهي عميلة 

في برنامج زّوار المجتمع ُأصيبت بسكتة دماغية. أصبحت حركتها محدودة ال 
تتعدى بضع خطوات باستخدام المشاية.

 تقول ديب: “أصطحب دانا كّل أسبوع، لننطلق في جولة مًعا. نتوقف عند 
أحد المقاهي، وأحياًنا نتناول الغداء. وفي كل مرة، أجد مكاًنا مختلًفا لمشاهدة 

مناظر جديدة أو للخروج في جولة تسوق. تفَرح دانا بالخروج إلى أي مكان خارج 
المنزل. وبدأُت بالتدريج أالحظ أن شيًئا قد تغّير في دانا. فعندما أصل إليها، 

أراها دائًما مبتسمة ومتحمسة للخروج”.

 ولكن ذاَت مرة، شكرتها دانا وسألتها عن السبب الذي يجعلها تساعدها.

ردت ديب قائلة: “ما المانع، يا دانا؟”
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 تعليم مجتمع البالغين

Microsoft Office التعرف على حزمة برامج
.Outlookو Excelو PowerPointو Microsoft Word

الموعد: أيام األربعاء والجمعة، من 10 صباًحا حتى 2 
ظهًرا، أو من 5 مساًء حتى 9 مساًء

المدة: خمس جلسات، مدة كل جلسة أربع ساعات. 20 
ساعة في الُمجمل.

مهارات العمل والدراسة
حّسن مهاراتك في القراءة والكتابة والرياضيات، وحّدد 

أهدافك المهنية.
الموعد: أيام الخميس والجمعة، من 10 صباًحا حتى 2 

مساًء ومن 5 مساًء حتى 9 مساًء
 المدة: 35 جلسة، مدة كل جلسة أربع ساعات. 140 

ساعة في الُمجمل.

لقد أكَملت ثيلما أيًضا دورة القيادة متعددة الثقافات. 
وتقول: “لقد أمّدتني الدروس التعليمية بالمعرفة 

والشغف؛ وأتاحت لي العمل في وظيفة رائعة بمنظمة 
AMCS”. “ولهذا سأكون ممتّنة إلى األبد. فمساعدة 

الناس تغمرني بالسعادة.

لكي تكون مؤهال للحصول على الدورة، يجب أن تكون 
ا، أو أن لديك تأشيرة  مواطًنا أسترالًيا أو نيوزيلنديًّ

أسترالية دائمة. إذا كانت لديك أي أسئلة، ُيرجى التواصل 
مع فيسنا، منسقة شؤون كبار السن والمجتمع 

 والتعليم اإلضافي )ACFE( عبر البريد اإللكتروني:
training@amcservices.org.au، أو باالتصال على: 

105 226 0422  أو 9170 9689 )03( .

سكان مدينة ماريبيرنونج لهم الحق في الحصول على ست 
دورات تعليمية وتدريب عبر اإلنترنت لتحسين مساراتهم 

المهنية.

 تقول الُمشاِركة السابقة ثيلما التي أصبحت اآلن مسؤولة 
إغاثة في حاالت الطوارئ لدى AMCS: “تلقيُت الدورة 
التدريبية بعنوان “وظائف رعاية المسنين” ألن حماتي 

التي تبلغ 73 عاًما قد انتقلت من البرازيل للعيش معنا. 
وأريد مساعدتها. وهي ال تتحدث اإلنجليزية مطلًقا”.

وظائف رعاية المسنين
ر مهاراتك المهنية في مجال الرعاية المنزلية. طوِّ
الموعد: أيام السبت من 10 صباًحا حتى 2 ظهًرا

 المدة: ست جلسات، مدة كل جلسة أربع ساعات. 24 
ساعة في الُمجمل.

مسارات التوظيف
تعرف على فرص العمل واكتِسب المهارات الالزمة 

للحصول على عمل مقابل أجر.
الموعد: قيد التأكيد

 المدة: خمس جلسات، مدة كل جلسة ثالث ساعات. 15 
ساعة في الُمجمل.

MYOB مقدمة عن برنامج
تعّلم كيفية تنفيذ المهام المالية ومهام المحاسبة مثل 

إعداد الفواتير والميزانيات وكشف الرواتب.
الموعد: أيام السبت من 10 صباًحا حتى 2 ظهًرا

 المدة: خمس جلسات، مدة كل جلسة أربع ساعات. 20 
ساعة في الُمجمل.

دورة القيادة متعددة الثقافات
تعّلم كيَف تتقدم للحصول على التمويل الحكومي 

وخدمات الدعم المتاحة في قطاع المنظمات غير الربحية.
الموعد: أيام الثالثاء من 5 مساًء حتى 9 مساًء، وأيام 

السبت من 1 مساًء حتى 5 مساًء
المدة: ثماني جلسات، مدة كل جلسة أربع ساعات 

باإلضافة إلى جلسة واحدة مدتها ثالث ساعات. 35 ساعة 
في الُمجمل.
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طاقم العمل
 فيسنا ترامبفيسكا تاليفسكا

مسؤولة دعم تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت ومنسقة شؤون كبار السن 

والمجتمع والتعليم اإلضافي

1. منذ متى وأنِت تعملين في AMCS؟
بدأت العمل في ديسمبر 2016 في منصب مدّربة، 

وتوليُت تقديم دورات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
)ICT( على أجهزة iPad والحاسوب.

2. أخبرينا عن دورك في العمل.
أتولى دوَرْين - مسؤولة دعم تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت ومنسقة شؤون كبار السن والمجتمع 

.)ACFE( والتعليم اإلضافي

مسؤولة دعم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
أتولى مسؤولية االعتناء بأجهزة المكتب، وأساعد 

الموظفين في تسجيل الدخول إلى حاسوب سطح المكتب 
عن ُبعد، والتطبيقات البرمجية، وأصلح أي أعطال قد تحدث. 
وأفضل إنجاز حققته هو إمداد 125 موظف دعم بحواسيب 

Samsung لوحية وتدريبهم عليها، لتخفيف أعباء العمل 
التي يتحملونها.

منسقة شؤون كبار السن والمجتمع والتعليم اإلضافي 
 AMCS هي إحدى مقدمي خدمات منظمة 
Local Learn التعليمية، وهي تقدم ست 

دورات تدريبية متخصصة مجانية معترف 
بها للمقيمين الدائمين في أستراليا 

وللمواطنين الذين يعيشون في 
مدينة ماريبيرنونج. إننا 

نساعد الطالب 

على استكشاف الخيارات المهنية المتاحة 
أمامهم ونساعد في تطويرهم المهني. 
أتعاون مع المراكز المجتمعية والمكتبات 
والمجالس المجاورة ومقدمي الخدمات 

المجاورين.

3.  أخبرينا عن نفسك.
أتيُت من مقدونيا إلى أستراليا في 2013. 

أتحدث المقدونية والصربية والكرواتية، 
وقلياًل من الروسية واإليطالية. ويساعدني 

التحدث بعدة لغات على التفاعل مع 
العمالء وموظفي الدعم.

ابني فاسيلي في السادسة من عمره، 
وتبلغ ابنتي ِنكي 19 شهًرا. هواياتي 

هي هواياتهما - التلوين والكتابة والقراءة 
والتنزه في الحدائق وحل األلغاز ومشاهدة 
الكارتون واألفالم وممارسة األلعاب. نحب 

الخروج والترحال وزيارة األماكن المختلفة.
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 نقدم لكم... 
برنامج الرعاية النهارية المؤقتة 

بالمراكز في منطقة الجنوب
يمنح برنامج الرعاية النهارية المؤقتة بالمراكز مقدمي 

الرعاية فرصة االهتمام بصحتهم ورفاهيتهم، بينما تقدم 
منظمة AMCS الدعم لمتلقي الرعاية في شكل أنشطة 

تشمل الرياضة الخفيفة والِغناء والرقص والصناعة اليدوية 
والطبخ واستضافة المتحدثين، وممارسة األلعاب والتدريب 

على التكنولوجيا.

يسر منظمة AMCS أن تقدم مجموعتين جديدتين في 
منطقة ملبورن الجنوبية. 

مجموعة الرعاية المؤقتة من سريالنكا 
وجنوب الهند

لمتلقي الرعاية الذين ينتمون لسريالنكا أو جنوب الهند.

الموعد:
أيام الثالثاء، من 10:00 صباًحا، حتى 2:30 ظهًرا

جهة االتصال:
ناليكا أهانجاما

منسقة مجموعة الرعاية المؤقتة
 الهاتف المحمول: 359 158 0403 

 البريد اإللكتروني:
nalika.ahangama@amcservices.org.au

العنوان:
مركز جيمس كوك لألطفال

James Cook Drive 55-63 
Endeavour Hills VIC 3802 

 بفضل الدعم المالي الذي قدمته الحكومة األسترالية، 
ال ُيفَرض سوى رسم أسبوعي رمزي. وتتوفر وسائل 

نقل وأطعمة من الثقافات المختلفة.

 مجموعة الرعاية المؤقتة من شرق أوروبا
لمتلقي الرعاية الذين ينتمون لشرق أوروبا.

الموعد:
أيام الجمعة، من 10:00 صباًحا، حتى 2:30 ظهًرا

جهة االتصال:
بياتا رادلوف

منسقة مجموعة الرعاية المؤقتة
 الهاتف المحمول: 648 165 0403 

beata.radloff@amcservices.org.au:البريد اإللكتروني

برنامج التوجيه الرقمي واألصدقاء 
الرقميون

تقدم منظمة AMCS تدريًبا مجانًيا للمتطوعين من أجل 
إرشاد كبار السن الذين ينتمون لثقافات مختلفة نحو تعّلم 

مهارات رقمية جديدة.

ُأرسوال مسّنة نشيطة في الثمانين من عمرها، وهي 
تقدم الرعاية الرئيسية لزوجها بيا، وتحب االندماج في 

المجتمع. شاَهَدت نشرة إعالنية لهذا المشروع في أثناء 
اإلغالق التام بسبب فيروس كوفيد19- في مارس/آذار 
2020. تواَصلت مع منسقة المشروع، نالكيا، قرابة عيد 

ميالد بيا الرابع والثمانين، فاقترحت ناليكا التجمع في لقاء 
على منصة Zoom لالحتفال مع األحباب. 

 بعد أن تعلمت ُأرسوال كيفية استخدام Zoom من 
موجهتها الرقمية، انضمت إلى برامج AMCS األخرى 

للمشاركة المجتمعية 

 عبر اإلنترنت واكتسبت العديد من األصدقاء. لقد أتاح لها 
التواصل عبر اإلنترنت فرصة االستمتاع بممارسة هواياتها 

في أثناء رعايتها لزوجها بيا. 

 يتلقى الموّجهون ما يلي:

موارد وأدلة للتعّلم	 

 	Coles قسيمة

شهادة إتمام التدريب	 

فحص الشرطة )إلزامي(	 

المتابعة والدعم المستمر	 
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ويتعلم كبار السن ما يلي:

أساسيات التكنولوجيا	 

مكالمات الفيديو	 

 	iPad استخدام أجهزة

 	Microsoft Office تعّلم

 تقول جيثا، إحدى الُمشاِركات السابقات: “كانت موّجهتي 
 .My Aged Care ودودة وقد ساعدتني على تعلم تطبيق

لقد أصبحت اآلن على دراية بطريقة استخدام الخدمات 
البنكية اإللكترونية وطلب الطعام المحلي بكل ثقة”. 

لقد أصبحت جيثا موجهة اآلن. تقول: “رفضُت في البداية 
أن أصبح موجهة ألنني كنت خائفة. ولكن بعد المشاركة 

في فعالية عبر اإلنترنت، ازدادت ثقتي في قدرتي على 
مساعدة اآلخرين. وأشعر أنني أصبحت قوية اآلن. وأعلم 

أين أتوّجه إذا واجهت أي مشكلة على اإلنترنت”.

 إننا نرحب بانضمام كبار السن إلى برنامج التوجيه الرقمي 
ونشجع المتطوعين على أن يصبحوا موّجهين رقميين. 

 ُيرجى التواصل مع ناليكا عبر البريد اإللكتروني:
nalika.ahangama@amcservices.org.au أو باالتصال 

على: 359 158 0403 .

 صورة: ناليكا وُأرسوال
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 الذكرى السنوية للموظفين والمتطوعين - من مايو/
أيار إلى يونيو/حزيران 2021

الموظفون
ُتكمل 20 سنة في مايو/أيار جوالنتا تشايكوفسكي

ُتكمل 5 سنوات في مايو/أيار ماجدالينا ديجوت
ُتكمل 5 سنوات في مايو/أيار هيلين كابيالن

ُيكمل 5 سنوات في يونيو/حزيران أندريه سيرافين

كمل 10 سنوات في مايو/أيار ماريك سماليك
ُتكمل 5 سنوات في يونيو/حزيران جورجيت توما

المتطوعون
ُتكمل سنة واحدة في يونيو/حزيران جوانا بوبيرسكا

ُتكمل سنتين في مايو/أيار إليزابيث سيفيتيكو

 مكتب ملبورن
Melbourne Office

Suite 111, 44-56 Hampstead Road 
Maidstone VIC 3012

(03) 9689 9170 
info@amcservices.org.au

www.amcservices.org.au

 مكتب جيلونج
Geelong Office

 Suite 6, 79 High Street 
Belmont VIC 3216

(03) 5241 2446 
geelongoffice@amcservices.org.au

@AMCSAgedCarelinkedin.com/company/amcs @amcs_melbAustralian Multicultural 
Community Services (AMCS)

شكًرا لموظفينا ومتطوعينا على تفانيهم المذهل ودعمهم لكبار السن في مجتمعاتنا. 
يحتفل العديد منهم بالذكرى السنوية معنا خالل األشهر من مايو/أيار إلى يونيو/حزيران.

ُتكمل سنتين في يونيو/حزيران سونيا دياز ألفاريز
ُتكمل سنتين في يونيو/حزيران سونيا دياز ألفاريز
ُتكمل 7 سنوات في مايو/أيار سلوى عيد سعد

ُتكمل سنة واحدة في مايو/أيار ستيال جروفز
ُتكمل سنة واحدة في مايو/أيار قادرية هالمان

ُتكمل 12 سنة في مايو/أيار جوليا هارسيمويكز
ُتكمل 3 سنوات في يونيو/حزيران دينيس هيلز

مل 3 سنوات في مايو/أيار سينيشا كرستوف
ُكمل 4 سنوات في مايو/أيار سونيا نونيز دي مورينو

ُتكمل سنة واحدة في مايو/أيار داليدا بيوفيسان
ُتكمل 4 سنوات في يونيو/حزيران أيرينا بيسك

ُيكمل سنتين في يونيو/حزيران أندريه زاخارسكي

مالحظة: تضع منظمة AMCS سالمَة العمالء والمتطوعين والموظفين والمجموعات المجتمعية على رأس أولوياتها. الُتِقطت 
معظم الصور المرفقة بهذه النشرة اإلخبارية قبل الوباء. لذا لم يكن التباعد االجتماعي مطلوًبا.


