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في هذا العدد:
ُركن التمريض  -االستعداد
لمواجهة فيروس كورونا
المستجد في فصل الشتاء

وصفة الزبادي والغرانوال
المالحة المستلهمة من
المطبخ التركي

باقة الرعاية المنزلية —
قصص العمالء

آخر مستجدات ميلينيوم
هاوس

نقدم الرعاية والدعم والتمكين

حلم فاق توقعاتي

مرحبا بكم
ً
موضوع هذه النشرة هو “الحلم” ،في ضوء المضي
الرياح بما ال تشتهي
قدما نحو أهدافنا وبلوغها“ .تأتي
ُ
ً
السفن” ،كان للجائحة الفضل في تعليمنا ذلك المثل.
ُ
برغم ذلك ،إذا توقفنا عن التعلم ،فالعودة إلى الوراء
مصيرنا.
في شهر آذار (مارس) احتفلنا بمرور  10سنوات على
الشراكة مع منظمة يونايتينغ فيك تاس (Uniting Vic.
 )Tasفي برنامج الرعاية النهارية المؤقتة بالمراكز .وفي
انتخابيا من ماثيو غاي من
وعدا
تلقينا
شهر أيار (مايو) ّ
ً
ً
الحزب الليبرالي والحكومة الوطنية بمنحنا  1.8مليون دوالر
للمساعدة في تجديدات ميلينيوم هاوس .وأعلنت معالي
وزيرة شؤون التعددية الثقافية وعضوة البرلمان روس
سبينس ،وعضوة البرلمان كاتي هول ،نائبة فوتسكراي
أيضا عن
واألمينة البرلمانية لشؤون التعددية الثقافية ً
منحة قدرها  500ألف دوالر .وستساعد هذه اإلنجازات
منظمة خدمات المجتمع متعدد الثقافات األسترالية
( )AMCSعلى االستمرار في تحسين حياة الفئات
الحساسة في مجتمعنا.

لم نكن لنبلغ هذه المنجزات لوال دعم وتفاني الموظفين
ً
شكرا لكم.
والمتطوعين والعمالء.

ديبوره دي كوستا
مديرة تنسيق الجودة والرعاية

ُركن التمريض  -االستعداد لمواجهة
فيروس كورونا المستجد في فصل الشتاء
بينما تتعلم أستراليا التأقلم مع فيروس
كورونا المستجد ،قد يأتي الشتاء وفي
جعبته تحديات .فاألشخاص الذين يعانون من
أعراض حادة في الجهاز التنفسي يجب أن
يالزموا منازلهم حتى تزول األعراض ًأيا كان
التشخيص.

التطعيمات
ما دمت قد تلقيت جميع جرعات تطعيمات
فيروس كورونا المستجد وفيروسات اإلنفلونزا،
فأنت تحمي نفسك من المرض والعدوى
الحادة .والتطعيمات متوفرة لدى الممارس العام
وصيدليات محددة ومراكز التطعيم.

االختبار
يجب أن يستمر األشخاص الذين يعانون من
أعراض في الجهاز التنفسي في الخضوع
لالختبار للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس
كورونا المستجد (كوفيد )19-من خالل إجراء
اختبارات المستضد السريع (آر إيه تي) أو
تفاعل البوليمراز المتسلسل (بي سي آر).
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البيئات اآلمنة الحالية من
كوفيد 19-في فيكتوريا
لم تعد هناك حاجة الرتداء الكمامات في
معظم األماكن المغلقة ،لكن ُيوصى بارتدائها
على وجه الخصوص إذا كنت:
•تعاني من أعراض فيروس كورونا
المستجد
للمعرضين لإلصابة بفيروس
مخالطا
•
ّ
ً
كورونا المستجد
•غير قادر على التباعد الجسدي.
اترك مسافة قدرها  1.5متر بينك وبين غيرك
معقم لليدين وحافظ على النظافة
ّ
واستخدم
أما التهوية وتنقية الهواء فمن
الشخصية.
ّ
الوسائل المفيدة .وافتح النوافذ للحصول
على هواء طلق أو اخرج مع أصدقاءك .وفي
أثناء استعدادنا ألشهر الشتاء ،تحقق من عمل
أنظمة التدفئة المنزلية أو قم بصيانتها.

بقلم عميلة باقة الرعاية المنزلية ،بالنكا
نوفاسكا
دائما ما كنت أحلم بتربية طائر العقعق األسترالي،
ً
فحديقتي كانت مليئة بهم ،وكانوا يطيرون بين األشجار
ويجرون فوق العشب ويترنّ مون! ولم يعد لمملكة
عاما ،وجود ،وبدى
قطتي ،ميني ،ذات الخمسة عشر ً
واضحا تجاهل الطيور اللعوبة لها .وعند مواجهة ذلك
ً
الوضع ،لم تد ِر ميني ما عليها فعله ،هل تطاردهم
أم تتظاهر بأنها ال تراهم .وألنها قطة ذكية ،اختارت
وتنفست
ُ
ذلك التظاهر ،وذلك كان بداية فهم شاعري.
الصعداء ،فقد تكون طيور العقعق عدوانية خالل موسم
التزاوج ،برغم ذلك ،لم أالحظ هذا السلوك ،بل أصبحت
مقتنعة بحقيقة أخرى؛ أنها حينما تحب فإنها تحب بملء
قلبها.
تفيض حديقتي بالغناء والحياة ،وطيور العقعق تطارد
طيورا أخرى ،ومن حين آلخر يرافقهم غراب وحيد أو
ً
زوج من طيور المينا ،وعندما تنضج ثمار شجرة البتوال،
تأتي الببغاوات الجميلة ،ولكثرة ما يلفت االنتباه من
األمور المثيرة للفضول ،كدت أن أقضي وقتي كله في
شرفتي ،فكنت أتناول طعامي هناك ،األمر الذي أثار
اهتمام أصدقائي الطيور ،وواحدة منها كانت تراقبني
عن قرب ،ففي اللحظة التي قطعت فيها شطيرة التونا،
نظفت منقارها وطارت،
انقضت عليها دون أن تبالي ،ثم ّ
وقد ملكني الغيظ من هذا الجحود.
برغم ذلك ما وقع بعد ذلك أدهشني ،فقد عادت ومعها
وأدوا أروع
خمس من صديقاتها .ووقفوا على السياج ّ
قطعة موسيقية ،وانهمرت دموعي ،وكان التناغم في
أحسن ما يكون رغم غياب المايسترو ،وكانت تغريداتهم
على نسق واحد ورؤوسهم الصغيرة للخلف ،وفي
آخر تغريدة طاروا إلى طبقي في عرض متقن
التصميم.

“ليس لدي طائر واحد
فحسب ،بل سرب من
طيور العقعق األليفة”.
ليس لدي اآلن طائر واحد فحسب ،بل سرب من طيور
العقعق األليفة .وال تزال الحياة تمنحنا تجارب غير عادية
دون التفات إلى العمر .وال تزال أعيننا مفتوحة على
أحالمنا.

وظائف منظمة
AMCS

ترمي منظمة  AMCSإلى أن تصبح جهة التوظيف
تقدم ظروف عمل مرنة ومبادرات الصحة
ّ
المفضلة التي ّ
والعافية وباقات الرواتب وبرامج التطور المهني.
على من يرغب في التقديم ،إرسال السيرة الذاتية
والخطاب التعريفي عبر البريد اإللكتروني إلى
 hr@amcservices.org.auأو االتصال على
.(03) 9689 9170

عيد ميالد سعيد يا آنا لبلوغك عامك
التاسعوالتسعين
في  12نيسان (أبريل)  ،2022بلغت عميلة باقة الرعاية المنزلية آنا سوليناس
خياطة ماهرة ،وفي وقت
عاما ،وخالل مسيرتها المهنية ،كانت تعمل ّ
ً 99
باالطالع على مستجدات األخبار في الصحف اإليطالية
تستمتع
كانت
فراغها
ّ
حضر أطباق الصلصة والنقانق
وتشاهد األفالم الوثائقية عن الحيوانات وتُ ّ
وتبحث عن المأكوالت البحرية على الشاطئ مثل بلح البحر وتضع الحلزونيات
مشجرة عند المطر .وفي عيد ميالدها احتفلت بكعكة ميالدها مع
في مناطق
ّ
أسرتها.
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حياة تعتمد على النجاة
والشجاعة

طاقم العمل

غيما مندونيز
عميلة في باقة الرعاية المنزلية

منذ متى وأنت تعمل في AMCS؟

ريكس أوبتيناال ،موظف دعم
أربع سنوات

أخبرنا عن دورك في العمل.

رغم صعوبات الحياة التي واجهتها غيما ،فإنها تشعر
باالمتنان تجاه ما لديها من ن َِعم ،وقد قررت أن تحكي
قصتها مع العنف من أجل نشر الوعي ومساعدة اآلخرين.

بوصفي موظف دعم ،أساعد العمالء في
االستحمام وارتداء المالبس وإعداد الطعام
واألعمال المنزلية والقيادة أو االصطحاب إلى
المواعيد الطبية والتسوق والمشي.

الروابط األسرية
ُولدت غيما في الفلبين من بين ستة أطفال .وبعد أن
التقت بزوجها المستقبلي في أحد المعابد ،هاجرت إلى
أستراليا عام  1984وكفلت والديها وواحدة من أخواتها
لالنتقال إلى أستراليا.
قائلة“ :كان من المفترض أن آتي عام ،1983
ً
أوضحت غيما
لكنني لم أكن أرغب في أن أفارق أصدقائي .ولم نكن
بحاجة إلى المال ألن والداي يحمالن شهادة دكتوراه في
التربية والتعليم .لم أكن أعرف حتى كيف أنظف المكان
ألننا كنا نستعين بخدم”.
تعرضت غيما إليذاء من شخص يعاني من ازدواج
ّ
الشخصية“ .لم أكن أستطيع حتى أن أتوقع بأي
الشخصيتين سيأتيني”.
نتيجة لتدهور صحة غيما العقلية والنفسية ،أرسلت ولدها
ً
الوحيد ليعيش مع أختها في غرب أستراليا ألن أختها
“تزوجت رجل صالح”.
هدد
ً
تستحضر غيما ذاكرتها
قائلة“ :كنت خائفة ،فقد ّ
هذا المعتدي أصدقائي وأسرتي” ،واتصلت بالشرطة
قضائيا للحماية من العنف”.
أمرا
ً
واستصدرت ً
تدعو غيما لمعرفة المزيد عن العنف الممارس على المرأة
بمقدورهن
حتى يقل شعور الناجيات باالنعزال ويكون
ّ
إقامة شبكات دعم .إذا كنت تشعر بخطر يداهمك ،اتصل
على  .000لالستشارةُ ،يرجى زيارة 1800respect.org.au
أو االتصال على .1800 737 732

الحياة كما نعرفها
عاما ،فقد تعلمت هذه المهارة
عملت ناسخة طيلة ً 17
نتيجة شعورها بالوحدة بعد زواجها ،فزوجها كان ال يعمل
وكانت ترغب في االندماج في المجتمع .وبعد ذلك،
أصبحت مساعد مشتريات حتى التقاعد .وخالل هذه
السنوات ،أحبت أن تقضي عطلتها في أمريكا لتزور أخيها
وأختها .فأخوها وأختها سارا على ُخطى والديهما في
الحصول على شهادة الدكتوراه في التربية والتعليم.
الصغيرتين بمرض السرطان العام
وف َيت إحدى شقيقاتها
وتُ ّ
َ
الماضي ،وكانت تعيش في بيرث.
وتقول غيما“ :ال يزال الحزن في قلبي ،لكني أحاول
قدما في حياتي” .أستمتع
أن أتخطى األلم ألمضي
ً
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بالمشي مع أصدقائي ،فكلباي هما ما يدفعاني إلى
ذلك ،كما أنني أذهب إلى نادي الفلبينيين كبار السن
بانتظام وأشارك في برامج زيارة المتطوعين لمنظمة
.”AMCS
تجمع منظمة  AMCSبين كبار السن والمتطوعين ذوي
الخلفيات الثقافية والهويات واالهتمامات المشتركة.
للحصول على مزيد من المعلومات ،يرجى االتصال بنا
منسق
على  volunteer@amcservices.org.auأو طلب
ّ
المتطوعين على .(03) 9689 9170

تجربتها مع AMCS
وقالت غيما“ :ال أغادر المنزل إال بعد تناول مسكنّ ات
ويقدم موظفو الدعم لي الرعاية
اللتهاب المفاصل،
ّ
والمساعدة ،دون حتى أن أحتاج إلى طلب ذلك منهم،
اجتهادا على اإلطالق ،فهي
وماريال أكثر الموظفين
ً
متفانية في عملها وتُ عد من النماذج التي ُيحتذى بها،
ودائما ما ُأوصي األصدقاء بمنظمة .”AMCS
ً
لمزيد من المعلومات حول باقات الرعاية المنزلية ،يرجى
التواصل مع إيلوينا ( ،)Eloinaمسؤولة اإلدارة والقبول
عبر البريد اإللكتروني  homecare@amcservices.org.auأو
.0432099 225

للمساعدة على بناء ثقة العمالء بأنفسهم،
نشاطا .وأحب
أشجعهم على أن يكونوا أكثر
ً
ّ
العمل مع كبار السن من مختلف الثقافات ،ألنني
أفهم ما يريدون .وإننا نقيم روابط الفهم والثقة.
أيضا كيفية استخدام التكنولوجيا مثل
وأعلمهم ً
الهواتف المحمولة واإلنترنت.
يقدم فريق مكتب  AMCSالمساعدة والدعم ،األمر
إمتاعا .ومهمتي
الذي يجعل عملي أسهل وأكثر
ً
كموظف دعم ليست مهنة فحسب ،بل هي رسالة
أيضا.
ً

“مهمتي كموظف دعم ليست
مهنة فحسب ،بل هي رسالة
أيضا”.
ً
حدثنا عن نفسك.
ّ

أتكيف بسرعة مع الناس ،وأحب
أنا شخص ودود ّ
االستماع إلى الموسيقى والعزف على الجيتار
وغناء الكاريوكي والتدوين ،وأنا في األصل من
الفلبين ،واللغة التاغالوغية هي لغتي األولى،
قليال ،وزوجتي ،التي دام زواجي
وأتحدث العربية
ً
أيضا.
عاما ،فلبينية ً
بها حتى اآلن سبعة عشر ً

تبحث  AMCSعن المزيد من موظفي الدعم .للحصول على معلومات عن هذا الموضوع ،يرجى االتصال
بكريستي ،كبيرة موظفي الدعم ،على  kristy.harris@amcservices.org.auأو .0401219609

 10سنوات من الشراكة
بين  AMCSويونايتينغ
فيك تاس
()Uniting Vic. Tas
في  23آذار (مارس)  ،2022احتفلت  AMCSبمرور 10
سنوات على الشراكة مع منظمة يونايتينغ فيك تاس في
برنامج الرعاية النهارية المؤقتة بالمركز في نوكس غاردنز
كميونيتي هول في وانتيرنا ساوث.
يشجع البرنامج القائمين على الرعاية على االعتناء بصحتهم
ّ
وعافيتهم ،واالطمئنان إلى معرفة أن  AMCSتدعم
متلقي الرعاية من خالل العديد من األنشطة.
كانت غانيس بارفيت وألينا أوربانتشيك من خواص
أسسا هذا التعاون.
الضيوف في الفعالية بوصفهما ممن َّ

أيضا دون قائد فريق الرعاية
ولم تكن العالقة لتنجح ً
المؤقتة التابع لمنظمة  ،AMCSماريك سماليك وزوجته،
موظفة الرعاية المؤقتة في  ،AMCSمالغورزاتا سماليك.
ونشعر باالمتنان أن يكون لدينا عالقات مهمة وطويلة
المدى لتقديم رعاية أساسية.
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الحزب َي ِعد بتقديم
 1.8مليون دوالر إلى
ميلينيوم هاوس
في  2أيار (مايو)  2022في ميلينيوم هاوس في
فوتسكراي ،تعهد سعادة ماثيو غاي ،زعيم المعارضة
في فيكتوريا ،بتقديم  1.8مليون دوالر للمساعدة في
تجديدات المكان .وسيساعد الدعم في تحسين مركز
المجتمع غير الهادف للربح لمجموعات متنوعة إلقامة
االجتماعات والورش والتعليم والتدريب وجلسات
المعلومات واالحتفاالت الثقافية.
وقال غاي“ :نريد أن نُ ظهر للمجتمعات المستقبلية الجديدة
في أستراليا أنه من األهمية بمكان الحفاظ على أصولك
كأسترالي والمحافظة على مجتمعك وأنت تمضي في
مكان كهذا”.

دورات قصيرة مجانية
يعترف بها القطاع

تغيير الكيان
القانوني

َّ
تعلم مهارات جديدة في برنامج  ،MYOBوبرامج Microsoft
( Officeمايكروسوفت أوفيس) ،وعن التعددية الثقافية ،و
رعاية المسنين وتنمية المهارات الرقمية .واستكشف الفرص
وعزّ ز من خياراتك الوظيفة .متوفر للمقيمين في مدينة
ماريبيرنونغ وبريمبانك.

غيرت
نظرا إلى النمو السريع للمنظمةّ ،
ً
 AMCSحالتها القانونية من مؤسسة
مسجلة إلى شركة محدودة بضمان.
ويحسن هذا التغيير من وضع AMCS
ّ
حتى تتمكن من تلبية الفرص الناشئة من
توصيات رعاية كبار السن للجنة الملكية.

تواصل مع فيسنا  ،training@amcservices.org.auأو
باالتصال على 0422 226 105 :أو .(03) 9689 9170
البرلمان ،ووزير الظل لشؤون التعددية الثقافية
والمواطنة ،والسيد /بيرني فين ،عضو البرلمان عن
المنطقة الحضرية الغربية ،واستمتعا بالعروض التي
قدمتها جماعة المنشدين من الشباب واألطفال البولندية
لملبورن.

ومن بين الحضور كان السيد /كرايغ أوندارشي ،عضو

زيارة من أعضاء البرلمان
أعلنت وزير شؤون التعددية الثقافية ،سعادة عضوة البرلمان روس سبينس،
وعضوة البرلمان كاتي هول ،نائبة فوتسكراي واألمين البرلماني لشؤون
أيضا عن منحة قدرها  500ألف دوالر للتحسينات الهيكلية
التعددية الثقافيةً ،
لميلينيوم هاوس.
احتفل موظفو  AMCSوأعضاء مجلس اإلدارة واألعضاء المجتمعيين بتناول
شاي الصباح والغناء مع عميلة في باقة الرعاية المنزلية وهي فرانسيسكا
كاتروبا.

وصفة الزبادي والغرانوال المالحة
المستلهمة من المطبخ التركي
وصفة من نايري هوبنز ،أخصائية تغذية وكاتبة،
واستشاري رعاية المسنين
إفطار صحي يحتوي على معينات حيوية من الزبادي حسن الجودة،
عباد
ومزيد من البروتين من البيض،
ومكسرات وبذور الكتان وبذور ّ
ّ
الشمس ولوز ،وزيوت لمضادات األكسدة ومضادات االلتهاب.
يكفي لفرد واحد

المكونات

هيا لنساعدكم على
ّ
العثور على عمل

دعم اجتماعي جديد
لكبار السن

يقدم برنامج توظيف  AMCSاإلرشاد المهني من خالل
تنمية المهارات والتعليم والتدريب وتجربة الخدمات
المفضلة واحصل على
ّ
المجتمعية .اعثر على مهنتك
توجيهات التنمية المهنية الخاصة بقطاعك واإلرشاد
والدعم بعد التعيين.

استجابة لطلب الجماهير ،أصبح لدى  AMCSاآلن مجموعة
ً
دعم اجتماعي عربية أسبوعية في غالدستون بارك وبرنامج
ألباني للرعاية النهارية المؤقتة بالمراكز في داندينونغ.

لمزيد من المعلومات ،يرجى التواصل مع روهان ()Rohan
على  rohan@amcservices.org.auأو .0417 572 977

 6م لحلا

آنفا ،تقبل
على الرغم من أننا ال نستقبل عمالء جدد لما ُذكر ً
 AMCSالمزيد من المشاركين من جميع الخلفيات الثقافية
لبرنامج الرعاية النهارية المؤقتة بالمراكز في إنديفر هيلز.
عاما ولديك شخص يقوم على رعايتك،
فإذا تجاوز عمرك ً 65
يرجى االتصال بباربارا أوبرادوفيتش على
barbara.obradovic@amcservices.org.au
أو .0403165 648

• 130غم (½ 4أوقية ½ /كوب) من الزبادي اليوناني
المشتق من المعينات الحيوية (بروبايوتيك)
المقطعة
•½ ثمرة من الخيار اللبناني (صغير)
ّ
حبات الطماطم الكرزية المشطورة
• 4 - 3من ّ
عباد
• عدد  1ملعقة كبيرة من بذور الكتان وبذور ّ
الشمس واللوز
• عدد  2ملعقة كبيرة من الغرانوال المالحة أو حفنة
المقطع
من اللوز المحمص أو
ّ
•عدد  1بيضة نصف مسلوقة مقشرة
• َّ
رشة من الكركم المطحون
•حفنة من الزيتون األسود الصغير
•حفنة من البقدونس (اإليطالي) عريض الورق
المقطع
ّ
المقطع
الثوم
من
•قليل
ّ
•زيت زيتون أو ماكاداميا أو بزر الكتان للرش على
السطح
•ملح خشن وفلفل أسود مطحون طازج (اختياري)

الطريقة
1 .يوضع الزبادي بالملعقة في وعاء أو طبق التقديم
ويرش عليه الكركم.
ُ
2 .يوضع الخيار والطماطم والزيتون على الزبادي.
عباد الشمس واللوز وتُ نَ ثر
3 .تُ َرش بذور الكتان وبذور ّ
األعشاب والغرانوال عليه.
4 .تُ َق َّسم البيضة إلى نصفين وتوضع في المنتصف.
ُ 5 .ي َرش فوقها الزيت وتُ تَ ّبل بالملح الخشن والفلفل
األسود حسب الرغبة.
ً
طبيا،
كامال ومدربة
تأهيال
نايري أخصائية تغذية مؤهلة
ً
ً
وهي ومتحمسة لمساعدة الناس على الحصول على
األفضل في الحياة وعلى التقدم في السن بصحة جيدة.
www.ngairehobbins.com

م لحلا
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الذكرى السنوية للموظفين والمتطوعين  -من
فبراير/شباط إلى يونيو/حزيران 2022
شكرا لموظفينا ومتطوعينا على تفانيهم المذهل ودعمهم لكبار السن في مجتمعاتنا.
ً

الموظفون

فبراير/شباط
يادويغا كازماريك
مالغورزاتا سماليك

 5أعوام
 10أعوام

أبريل/نيسان
مرليتا ديستيفانو
جاكلين فاروغيا
إيرنا غونزاليس
إيريس لوبيز

 5أعوام
 5أعوام
 5أعوام
 5أعوام

يونيو/حزيران
أنثيليا تزانيس

 5أعوام

المتطوعون

فبراير/شباط
برونيسالوا باركوفيتش
آنا تشالوبكا
جوالنتا تشايكوفسكي
ديو هو
صوفي هولود
آنا إياكونو
ناتالي ميفسود
جيمس مولكير
تيريزا شيبيلكيفيتش
أناليزا سيفيال

عاما
ً 13
عاما
ً 3
 6أعوام
عامان
 6أعوام
 3أعوام
عام واحد
عامان
 8أعوام
عامان

مارس/آذار
لوسيندا (لوسي) باشفيلد
لين دريسكول
جاكي كباال
دانوتا ليبسكي
ماركو ريغيو
آنا ستيبين

عام واحد
عامان
 4أعوام
 7أعوام
عام واحد
 7أعوام

أبريل/نيسان
ماريا دي فروتوس
ياسمين الغندور
سالي جونز
زبيغنيو (زيبي) كودر
أوزلم أوزكان

عام واحد
عامان
عامان
عامان
 4أعوام

مايو/أيار
إليزابيث سيفيتيكو
سلوى عيد سعادة
ستيال غروفز
جوليا هارسيمويكز
سينيشا كرستوف
مورينا دي نونيز

 3أعوام
 8أعوام
عامان
عاما
ً 13
 4أعوام
 5أعوام

يونيو/حزيران
غوانا بوبيرسكا
سونيا دياز ألفاريز
دينيس هيلز
إيرينا بيسك
مارتا سكورونسكا

عامان
 3أعوام
 4أعوام
 5أعوام
 3أعوام

مكتب ملبورن

مكتب جيلونج

Suite 111, 44-56 Hampstead Road
Maidstone VIC 3012

Suite 6, 79 High Street
Belmont VIC 3216

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

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

تفضلوا بزيارة موقعنا اإللكترونيwww.amcservices.org.au :

@AMCSAgedCare

@amcs_melb

linkedin.com/company/amcs

Australian Multicultural
)Community Services (AMCS

