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Καλώς ήρθατε
Το θέμα αυτού του ενημερωτικού δελτίου είναι το 
«όνειρο», με σκοπό να προχωρήσουμε μπροστά και 
να πετύχουμε τους στόχους μας. Η ζωή επιφυλάσσει 
πολλές απρόσμενες εκπλήξεις. Η πανδημία μάς το 
δίδαξε. Ωστόσο, αν σταματήσουμε να μαθαίνουμε, 
πηγαίνουμε προς τα πίσω.

Τον Μάρτιο γιορτάσαμε 10 χρόνια συνεργασίας 
με την Uniting Vic. Tas για το Πρόγραμμα 
Ημερήσιας Ανάπαυλας με βάση το Κέντρο. Τον 
Μάιο, καλωσορίσαμε μια προεκλογική δέσμευση 
1,8 εκ. δολαρίων από μια μελλοντική Κυβέρνηση 
Φιλελευθέρων και Εθνικών υπό τον Matthew Guy 
για την ενίσχυση των ανακαινίσεων του Millennium 
House. Ο αξιότιμος βουλευτής Ros Spence, 
Υπουργός Πολυπολιτισμικών Υποθέσεων, και η Katie 
Hall, βουλευτής Footscray και Κοινοβουλευτική 
Γραμματέας Πολυπολιτισμικών Υποθέσεων, 
ανακοίνωσαν επίσης επιχορήγηση 500.000 δολαρίων. 
Αυτά τα επιτεύγματα θα βοηθήσουν τις AMCS 

να συνεχίσουν να βελτιώνουν τις ζωές των πιο 
ευάλωτων μελών της κοινότητάς μας.  

Δεν θα μπορούσαμε να επιτύχουμε αυτά τα ορόσημα 
χωρίς την υποστήριξη και την αφοσίωση του 
προσωπικού, των εθελοντών και των πελατών. Σας 
ευχαριστώ.

Deborah D’Costa
Διευθύντρια — Συντονισμός 

Ποιότητας και Φροντίδας

Η γωνιά του νοσηλευτή — προετοιμασία 
για COVID-19 τον χειμώνα
Καθώς η Αυστραλία μαθαίνει να ζει 
με τον COVID-19, ο χειμώνας μπορεί 
να παρουσιάσει δυσκολίες. Τα άτομα 
με οξέα αναπνευστικά συμπτώματα 
θα πρέπει να μείνουν σπίτι μέχρι 
να υποχωρήσουν τα συμπτώματα, 
ανεξάρτητα από τη διάγνωση.

Εμβολιασμός
Οι ενημερωμένοι εμβολιασμοί κατά του 
COVID-19 και της γρίπης προστατεύουν 
από σοβαρή ασθένεια και μόλυνση. 
Εμβολιασμοί είναι διαθέσιμοι μέσω 
του Γενικού Γιατρού σας, επιλεγμένων 
φαρμακείων και εμβολιαστικών 
κέντρων.  

Εξετάσεις
Άτομα με αναπνευστικά συμπτώματα 
πρέπει να συνεχίσουν να κάνουν 
εξετάσεις για COVID-19 με Τεστ Ταχείας 
Ανίχνευσης Αντιγόνου (RAT) ή τεστ 
Αλυσιδωτής Αντίδρασης Πολυμεράσης 
(PCR). 

Τρέχουσες ρυθμίσεις 
Ασφαλείας από Κορωνοϊό 
(COVIDSafe) στη Βικτώρια
Οι μάσκες προσώπου δεν απαιτούνται 
πλέον στους περισσότερους 
εσωτερικούς χώρους, αλλά η χρήση τους 
συνιστάται ακόμη, ειδικά αν:

• έχετε συμπτώματα COVID-19 
• βρίσκεστε με άτομα ευάλωτα σε 

COVID-19
• δεν μπορείτε να τηρείτε αποστάσεις 

από τους άλλους.

Να τηρείτε απόσταση 1,5 μέτρου 
από τους άλλους, να χρησιμοποιείτε 
αντισηπτικό χεριών και να εφαρμόζετε 
καλές πρακτικές υγιεινής. Ο εξαερισμός 
και το φιλτράρισμα του αέρα βοηθούν. 
Να ανοίγετε τα παράθυρα για καθαρό 
αέρα και να συναντιέστε με φίλους 
έξω. Καθώς προετοιμαζόμαστε για 
τους ψυχρότερους μήνες, ελέγξτε ή 
επισκευάστε τα συστήματα θέρμανσης 
του σπιτιού σας.

Πάντα ονειρευόμουν να εξημερώσω ένα 
Αυστραλιανό μάγκπαϊ. Ο κήπος μου ήταν γεμάτος 
από αυτά. Πετούσαν ανάμεσα στα δένδρα, 
έτρεχαν επάνω στο γρασίδι και τραγουδούσαν, 
τραγουδούσαν, τραγουδούσαν! Το βασίλειο που 
κάποτε ανήκε στη δεκαπεντάχρονη γάτα μου, τη 
Μίνι, είχε πάψει να υπάρχει και τα κατεργάρικα 
πουλιά την αγνοούσαν ξεκάθαρα. Αντιμέτωπη 
μ’ αυτά, η Μίνι δεν ήξερε τι να κάνει — να τα 
κυνηγήσει ή να προσποιηθεί ότι δεν τα έβλεπε. 
Ως έξυπνη γάτα, διάλεξε το δεύτερο — την αρχή 
μιας ειδυλλιακής κατανόησης. Αναστέναξα με 
ανακούφιση. Τα μάγκπαϊ μπορούν να γίνουν 
επιθετικά την περίοδο της αναπαραγωγής. Ωστόσο, 
δεν παρατήρησα τέτοια συμπεριφορά. Αντίθετα, 
πείστηκα για μια άλλη αλήθεια: όταν αγαπούν, 
αγαπούν με όλη τους την καρδιά.

Ο κήπος μου είναι γεμάτος τραγούδι, γεμάτος ζωή. 
Τα μάγκπαϊ έδιωξαν μακριά τα άλλα πουλιά. Κατά 
καιρούς ένα μοναχικό κοράκι ή ένα ζευγάρι μάινες 
τα συνόδευαν. Καθώς οι σπόροι της σημύδας 
ωρίμαζαν, έφτασαν όμορφοι παπαγάλοι. Έχοντας 
πολλά περίεργα πράγματα να παρατηρήσω, σχεδόν 
ζούσα στη βεράντα μου. Έτρωγα τα γεύματά 
μου εκεί, προκαλώντας μεγάλο ενδιαφέρον 
στους φτερωτούς μου φίλους. Ένα μάγκπαϊ 
παρακολουθούσε προσεκτικά. Τη στιγμή που έκοβα 
ένα σάντουιτς με τόνο, βούτηξε και το άρπαξε, 
έφαγε αδιάφορα το βραβείο, καθάρισε το ράμφος 
και πέταξε μακριά. Ήμουν αγανακτισμένη με την 
αχαριστία. 

Ωστόσο, οι επόμενες στιγμές με εξέπληξαν. 
Επέστρεψε με πέντε φίλους. Επάνω στο 

κάγκελο, έδωσαν την πιο όμορφη συναυλία. 
Τα δάκρυά μου κυλούσαν ελεύθερα. Αν και 

χωρίς μαέστρο, η αρμονία ήταν τέλεια. 
Συγχρόνιζαν τις τρίλιες τους και 

Ευτυχισμένα 99α γενέθλια, Άννα
Στις 12 Απριλίου 2022, η πελάτισσα Πακέτου Οικιακής Φροντίδας 
Anna Solinas έγινε 99 ετών. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας της, 
ήταν μια εξαιρετική μοδίστρα. Στον ελεύθερο χρόνο της, της αρέσει 
να ενημερώνεται με ιταλικές ειδήσεις, να παρακολουθεί ντοκιμαντέρ 
με ζώα, να φτιάχνει σάλτσες και λουκάνικα, να ψάχνει για φαγητό 
στην παραλία, όπως μύδια, και να βρίσκει σαλιγκάρια σε θαμνώδεις 
περιοχές όταν βρέχει. Την ιδιαίτερη ημέρα της τη γιόρτασε με 
τούρτα και με την οικογένειά της.

πετούσαν πίσω τα μικρά τους κεφάλια. Για το 
φινάλε, πέταξαν στο πιάτο μου, σε μια επιδέξια 
χορογραφημένη παράσταση. 

Τώρα, δεν έχω ένα, αλλά ένα κοπάδι εξημερωμένα 
μάγκπαϊ. Η ζωή συνεχίζει να μας δίνει εξαιρετικές 
εμπειρίες, ανεξάρτητα από την ηλικία μας. Μένουμε 
ανοιχτοί στα όνειρά μας. 

Οι AMCS στοχεύουν να είναι ο εργοδότης της 
επιλογής, με ευέλικτες συνθήκες εργασίας, 

πρωτοβουλίες υγείας και ευεξίας, μισθολογικό 
πακέτο και προγράμματα επαγγελματικής 

εξέλιξης. 

Για να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας, στείλτε 
το βιογραφικό σας και μια σύντομη συνοδευτική 

επιστολή με email στη διεύθυνση hr@
amcservices.org.au ή τηλεφωνήστε στο (03) 9689 

9170. 

«Δεν έχω ένα, αλλά ένα 
κοπάδι εξημερωμένα 
μάγκπαϊ.»

Ένα όνειρο που ξεπέρασε 
τις προσδοκίες μου
Από τη Blanka Nowacka, πελάτισσα 
Πακέτου Οικιακής Φροντίδας

Οι AMCS 
προσλαμβάνουν
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Προφίλ προσωπικού
Rex Obtinalla,  
Εργαζόμενος Υποστήριξης

Πες μας κάτι για σένα 
Είμαι φιλικό άτομο, προσαρμόζομαι εύκολα 
στους ανθρώπους. Τα ενδιαφέροντά μου 
περιλαμβάνουν το να ακούω μουσική, να παίζω 
κιθάρα, να τραγουδώ καραόκε και να δημοσιεύω 
σε μπλογκ. Κατάγομαι από τις Φιλιππίνες και η 
πρώτη μου γλώσσα είναι η Ταγκαλόγκ. Μιλώ λίγα 
Αραβικά. Η Arlin, σύζυγός μου εδώ και 17 χρόνια, 
είναι επίσης Φιλιππινέζα.

«Το να είσαι Εργαζόμενος 
Υποστήριξης δεν είναι μόνο 

ένα επάγγελμα, αλλά μια 
κλήση».

Μια ζωή με επιβίωση και 
θάρρος
Gemma Mendonez 
Πελάτισσα Πακέτου Οικιακής 
Φροντίδας
Παρά τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει στη 
ζωή, η Gemma μετράει τις ευλογίες της. Μοιράζεται 
την εμπειρία της με τη βία, για να ευαισθητοποιήσει 
και να βοηθήσει άλλους.

Οικογενειακοί δεσμοί
Γεννημένη στις Φιλιππίνες, η Gemma είχε πέντε 
αδέλφια. Αφού γνώρισε τον μελλοντικό της σύζυγο 
σε έναν ναό, μετανάστευσε στην Αυστραλία το 1984 
και υποστήριξε τους γονείς της και μία από τις 
αδελφές της να φύγουν. 

«Σκόπευα να έρθω το 1983, αλλά δεν ήθελα να 
αφήσω τους φίλους μου. Δεν χρειαζόμασταν 
χρήματα, επειδή οι γονείς μου είχαν διδακτορικό 
στην εκπαίδευση. Ποτέ δεν ήξερα πώς να καθαρίζω, 
επειδή απασχολούσαμε υπηρέτες», εξηγεί η Gemma.

Με τα χρόνια, βίωσε κακοποίηση από κάποιον με 
«προσωπικότητα Τζέκιλ και Χάιντ. Ποτέ δεν ήξερα τι 
θα με έβρισκε».

Ως αποτέλεσμα της φθίνουσας ψυχικής και 
σωματικής της υγείας, έστειλε τον μονάκριβο 
γιο της να ζήσει με την αδελφή της στη Δυτική 
Αυστραλία, επειδή «αυτή παντρεύτηκε έναν καλό 
άνδρα».

«Φοβόμουν… ο θύτης απειλούσε τους φίλους και την 
οικογένειά μου», θυμάται η Gemma. «Επικοινώνησα 
με την αστυνομία και εκδόθηκε εντολή προστασίας 
από τη βία (AVO)».

Η Gemma ζητά περισσότερη κατανόηση στο θέμα 
της βίας κατά των γυναικών, ώστε οι επιζώσες 
να αισθάνονται λιγότερο μόνες και να μπορούν να 
δημιουργήσουν δίκτυα υποστήριξης. Αν βρίσκεστε 
σε άμεσο κίνδυνο, καλέστε το 000. Για παροχή 
συμβουλών, επισκεφθείτε το 1800respect.org.au ή 
τηλεφωνήστε στο 1800 737 732.

Η ζωή όπως την ξέρουμε
Για 17 χρόνια εργάστηκε ως δακτυλογράφος. Μόνη 
στον γάμο της, έμαθε αυτή τη δεξιότητα. Ο άνδρας 
της δεν εργαζόταν και η ίδια λαχταρούσε να είναι 
κοινωνική. Στη συνέχεια έγινε Βοηθός Πελατών 
μέχρι τη συνταξιοδότησή της. Με τα χρόνια, της 

άρεσε να κάνει διακοπές στην Αμερική για να 
επισκέπτεται τον αδελφό και την αδελφή της. Οι 
τελευταίοι ακολούθησαν τα βήματα των γονιών 
της και απέκτησαν διδακτορικό στην εκπαίδευση. 
Δυστυχώς, η μικρότερη από τις δύο αδελφές της 
που ζούσαν στο Περθ πέθανε από καρκίνο πέρυσι. 

«Ακόμη θρηνώ, αλλά προσπαθώ να συνεχίσω να 
ζω. Μου αρέσει να περπατώ με φίλους. Τα δύο 
σκυλιά μου είναι σκυλιά θεραπείας. Επίσης, πηγαίνω 
τακτικά στη Λέσχη Ηλικιωμένων Φιλιππινέζων 
και συμμετέχω στα Προγράμματα Επισκέψεων 
Εθελοντών των AMCS», περιγράφει η Gemma.

Οι AMCS συνταιριάζουν ηλικιωμένους και 
εθελοντές με κοινό πολιτισμικό υπόβαθρο, χόμπι 
και ενδιαφέροντα. Για περισσότερες πληροφορίες, 
επικοινωνήστε με το volunteer@amcservices.org.au 
ή ζητήστε έναν Συντονιστή Εθελοντών στο (03) 9689 
9170.

Η εμπειρία από τις AMCS 
«Φεύγω από το σπίτι μόνο αφού πάρω παυσίπονα 
λόγω της αρθρίτιδάς μου. Οι Εργαζόμενοι 
Υποστήριξής μου με φροντίζουν και με βοηθούν. 
Δεν χρειάζεται να τους πω τι να κάνουν», λέει η 
Gemma. «Η Marila είναι η πιο εργατική Εργαζόμενη 
Υποστήριξης που έχω γνωρίσει. Είναι αφοσιωμένη 
στη δουλειά της και αποτελεί εξαιρετικό 
παράδειγμα. Πάντα συνιστώ φίλους στις AMCS».  

Για πληροφορίες σχετικά με τα Πακέτα Οικιακής 
Φροντίδας, επικοινωνήστε με την Eloina, 
Συντονίστρια Εισαγωγών, στο  
homecare@amcservices.org.au ή στο  
0432 099 225.

Η 10ετής συνεργασία 
AMCS και Uniting Vic. 
Tas 
Στις 23 Μαρτίου 2022, οι AMCS γιόρτασαν 10 
χρόνια συνεργασίας με την Uniting Vic. Tas για το 
Πρόγραμμα Ημερήσιας Ανάπαυλας με βάση το 
Κέντρο στο Κοινοτικό Κέντρο του Knox Gardens, στο 
Wantirna South.

Το πρόγραμμα ενθαρρύνει τους φροντιστές να 
φροντίζουν για την υγεία και την ευεξία τους, 
έχοντας την άνεση να γνωρίζουν ότι οι AMCS 
υποστηρίζουν τα εξαρτώμενα από αυτούς άτομα με 
διάφορες δραστηριότητες. 

Η Janice Parfitt και η Alina Urbanczyk ήταν ειδικές 
προσκεκλημένες στην εκδήλωση ως δύο από τα 

Οι AMCS ψάχνουν για περισσότερους Εργαζομένους Υποστήριξης. Για πληροφορίες, επικοινωνήστε με την 
Kristy, Ανώτερη Υπάλληλο Εργαζομένων Υποστήριξης, στο kristy.harris@amcservices.org.au ή στο 
0401 219 609.

Πόσο καιρό εργάζεσαι στις AMCS;
Τέσσερα χρόνια.

Πες μας για τον ρόλο σου.
Ως Εργαζόμενος Υποστήριξης, βοηθώ πελάτες 
με το μπάνιο και το ντύσιμό τους, την ετοιμασία 
γευμάτων, τις δουλειές του σπιτιού και τη 
μετάβαση ή τη συνοδεία σε ιατρικά ραντεβού, 
ψώνια και περπάτημα.

Για να βοηθήσω στην οικοδόμηση της 
αυτοπεποίθησης των πελατών, τους ενθαρρύνω 
να είναι πιο ενεργοί. Μου αρέσει να δουλεύω με 
ηλικιωμένους από διαφορετικές κουλτούρες, 
γιατί καταλαβαίνω την οπτική τους. Χτίζουμε 
κατανόηση και εμπιστοσύνη. Τους διδάσκω 
επίσης πώς να χρησιμοποιούν τεχνολογία όπως 
κινητά και διαδίκτυο.

Ο ομάδα του γραφείου των AMCS με βοηθά και με 
υποστηρίζει, κάνοντας τη δουλειά μου πιο εύκολη 
και πιο ευχάριστη. Το να είσαι Εργαζόμενος 
Υποστήριξης δεν είναι μόνο ένα επάγγελμα, αλλά 
μια κλήση.

άτομα που δημιούργησαν τη συνεργασία. Ακόμη, η 
σχέση δεν θα ήταν επιτυχημένη χωρίς τον Marek 
Smalec, Αρχηγό της Ομάδας Ανάπαυλας των AMCS, 
και τη σύζυγό του Malgorzata Smalec, Εργαζόμενη 
Ανάπαυλας των AMCS. Είμαστε ευγνώμονες που 
έχουμε σημαντικές και μακροχρόνιες συνεργασίες 
για την παροχή ουσιαστικής φροντίδας.
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Αλλαγή νομικής 
οντότητας 

Λόγω της ταχείας ανάπτυξης του 
Οργανισμού, οι AMCS έχουν αλλάξει το 

νομικό καθεστώς τους από Incorporated 
Association (ένωση) σε Company Limited by 
Guarantee (εταιρεία). Η αλλαγή βελτιώνει 

τη δυνατότητα των AMCS να ανταποκριθούν 
στις ευκαιρίες που προκύπτουν από τις 

συστάσεις της Βασιλικής Επιτροπής σχετικά 
με τη φροντίδα ηλικιωμένων.

Τουρκικής έμπνευσης γιαούρτι 
και αλμυρή γκρανόλα
Μια συνταγή από τη Ngaire Hobbins — διαιτολόγο, 
συγγραφέα, σύμβουλο φροντίδας ηλικιωμένων

Ένα υγιεινό πρωινό με προβιοτικά από γιαούρτι καλής 
ποιότητας, επιπλέον πρωτεΐνη από αυγά, ξηρούς καρπούς και 
LSA (λιναρόσπορους, ηλιόσπορους και αμύγδαλα) και έλαια για 
αντιοξειδωτικά και αντιφλεγμονώδη οφέλη.

Μερίδα για 1 άτομο

Συστατικά 
• 130 γρ. (4½ oz/½ κούπα) προβιοτικό ελληνικό 

γιαούρτι
• ½ λιβανέζικο (κοντό) αγγούρι, ψιλοκομμένο
• 3 – 4 ντοματίνια, κομμένα στη μέση
• 1 κουτάλι σούπας LSA
• 2 κουτάλια σούπας αλμυρή γκρανόλα ή μια 

χούφτα καβουρδισμένα και ψιλοκομμένα 
αμύγδαλα

• 1 μαλακό βραστό αυγό, καθαρισμένο
• μια πρέζα αλεσμένου κουρκουμά
• μια χούφτα μικρές μαύρες ελιές
• μια χούφτα ψιλοκομμένου πλατύφυλλου 

(ιταλικού) μαϊντανού
• λίγα σχοινόπρασα, ψιλοκομμένα
• ελαιόλαδο, λάδι μακαντάμια ή λάδι 

λιναρόσπορου, για να ρίξετε από πάνω
• προαιρετικά, νιφάδες αλατιού και 

φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Μέθοδος
1. Ρίξτε το γιαούρτι με κουτάλι σε ένα μπολ 

ή πιάτο σερβιρίσματος και πασπαλίστε με 
κουρκουμά.

2. Βάλτε το αγγούρι, τις ντομάτες και τις ελιές 
πάνω στο γιαούρτι.

3. Πασπαλίστε το LSA και σκορπίστε τα βότανα 
και τη γκρανόλα.

4. Κόψτε το αυγό στη μέση και τοποθετήστε το 
στο κέντρο.

5. Προσθέστε λίγο λάδι και, προαιρετικά, ρίξτε 
νιφάδες αλατιού και μαύρο πιπέρι.

Η Ngaire είναι διαιτολόγος με πλήρεις σπουδές και 
ιατρικά καταρτισμένη, που έχει πάθος να βοηθά τους 
ανθρώπους να πάρουν το καλύτερο από τη ζωή και να 
γεράσουν καλά. 

www.ngairehobbins.com

Πολιτικό κόμμα 
υπόσχεται 1,8 εκ. δολάρια 
στο Millennium House
Στις 2 Μαΐου 2022, στο Millennium House στο 
Footscray, ο αξιότιμος Matthew Guy, Αρχηγός της 
Αντιπολίτευσης στη Βικτώρια, υποσχέθηκε 1,8 
εκ. δολάρια ως βοήθεια για την ανακαίνιση του 
χώρου. Αυτή η υποστήριξη θα βοηθήσει στην 
αναβάθμιση του μη κερδοσκοπικού κοινοτικού 
κέντρου, ώστε διάφορες ομάδες να διοργανώνουν 
συναντήσεις, εργαστήρια, εκπαίδευση και κατάρτιση, 
ενημερωτικές συνεδρίες και πολιτιστικές 
εορταστικές εκδηλώσεις.

«…Θέλουμε να δείξουμε στις μελλοντικές νέες 
κοινότητες της Αυστραλίας ότι είναι σημαντικό 
να κρατήσετε τις ρίζες σας ως Αυστραλοί και να 
διατηρήσετε την κοινότητά σας και να συνεχίσετε να 

Επίσκεψη Μελών του 
Κοινοβουλίου 
Ο αξιότιμος Ros Spence, Υπουργός Πολυπολιτισμικών Υποθέσεων, και 
η κα Katie Hall, βουλευτής Footscray και Κοινοβουλευτική Γραμματέας 
Πολυπολιτισμικών Υποθέσεων, ανακοίνωσαν επιχορήγηση 500.000 
δολαρίων για δομικές αναβαθμίσεις του Millennium House. 

Προσωπικό των AMCS, μέλη του διοικητικού συμβουλίου και μέλη της 
κοινότητας γιόρτασαν με πρωινό τσάι και τραγούδια από την Francesca 
Catroppa, πελάτισσα Πακέτου Οικιακής Φροντίδας.

Σας βοηθάμε να βρείτε 
δουλειά
Το Πρόγραμμα Απασχόλησης των AMCS προσφέρει 
καθοδήγηση σταδιοδρομίας μέσω ανάπτυξης 
δεξιοτήτων, εκπαίδευσης και κατάρτισης και 
εμπειρίας στις κοινοτικές υπηρεσίες. Βρείτε 
το επάγγελμα που προτιμάτε και λάβετε 
επαγγελματική ανάπτυξη ειδικά για τον 
συγκεκριμένο κλάδο, καθοδήγηση και υποστήριξη 
μετά την τοποθέτηση σε θέση εργασίας. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με 
τον Rohan στο rohan@amcservices.org.au ή στο 0417 
572 977.

Δωρεάν σύντομα 
μαθήματα, αναγνωρισμένα 
από τον κλάδο 
Μάθετε καινούργιες δεξιότητες στο MYOB, το 
Microsoft Office, την Πολυπολιτισμική Ηγεσία, τη 
φροντίδα ηλικιωμένων και την ανάπτυξη ψηφιακών 
δεξιοτήτων. Ανακαλύψτε ευκαιρίες και ενισχύστε τις 
επιλογές εργασίας σας. Διατίθεται σε κατοίκους των 
Δήμων Maribyrnong και Brimbank.

Επικοινωνήστε με τη Vesna στο  
training@amcservices.org.au, στο 0422 226 105 ή  
στο (03) 9689 9170.

πηγαίνετε, ως κοινότητα, σε ένα μέρος σαν κι αυτό», 
λέει ο κ. Guy.

Ο βουλευτής κ. Craig Ondarchie, Σκιώδης Υπουργός 
Πολυπολιτισμικών Υποθέσεων και Υπηκοότητας, 
και ο κ. Bernie Finn, βουλευτής της Δυτικής 
Μητροπολιτικής Περιφέρειας, ήταν επίσης παρόντες 
και απόλαυσαν παραστάσεις από την Πολωνική 
Παιδική και Νεανική Χορωδία της Μελβούρνης.

Νέα κοινωνική 
υποστήριξη για 
ηλικιωμένους
Ύστερα από γενική απαίτηση, οι AMCS έχουν τώρα μια 
εβδομαδιαία Αραβική Ομάδα Κοινωνικής Υποστήριξης 
και ένα Αλβανικό Πρόγραμμα Ημερήσιας Ανάπαυλας 
με βάση το Κέντρο στο Dandenong.

Αν και δεν παίρνουμε νέους πελάτες για τα παραπάνω, 
οι AMCS δέχονται περισσότερους συμμετέχοντες 
από όλα τα πολιτισμικά υπόβαθρα για το Πρόγραμμα 
Ημερήσιας Ανάπαυλας με βάση το Κέντρο στο 
Endeavour Hills. Αν είστε πάνω από 65 ετών και έχετε 
φροντιστή, επικοινωνήστε με τη Barbara Obradovic 
στο barbara.obradovic@amcservices.org.au ή στο  
0403 165 648.  
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Επέτειοι προσωπικού και εθελοντών — 
Φεβρουάριος – Ιούνιος 2022

@AMCSAgedCare linkedin.com/company/amcs@amcs_melb Australian Multicultural 
Community Services (AMCS)

Ευχαριστούμε το προσωπικό και τους εθελοντές μας για την απίστευτη αφοσίωση και 
υποστήριξή τους προς τους ηλικιωμένους στην κοινότητα. 

Προσωπικό

Φεβρουάριος
Kaczmarek, Jadwiga 5 χρόνια
Smalec, Malgorzata 10 χρόνια

Απρίλιος
Distefano, Merlita 5 χρόνια
Farrugia, Jacquilene 5 χρόνια
Gonzales, Erna 5 χρόνια
Lopez, Iris 5 χρόνια

Ιούνιος
Tzanis, Anthelia 5 χρόνια

Εθελοντές

Φεβρουάριος
Bartkowicz, Bronislawa 13 χρόνια
Chalupka, Anna 3 χρόνια
Chierchia, Gerardo 4 χρόνια
Czajkowski, Jolanta 6 χρόνια
Ho, Dieu 2 χρόνια
Holod, Sophie 6 χρόνια
Iacono, Anna 3 χρόνια
Mifsud, Natalie 1 χρόνος
Mulcaire, James 2 χρόνια
Przybylkiewicz, Teresa 8 χρόνια
Seville, Annalisa 2 χρόνια

Γραφείο Μελβούρνης
Suite 111, 44-56 Hampstead Road 
Maidstone VIC 3012

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

Γραφείο Geelong
Suite 6, 79 High Street  
Belmont VIC 3216

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

Επισκεφθείτε μας στο www.amcservices.org.au

Μάρτιος
Bashfield, Lucinda (Lucy) 1 χρόνος
Driscoll, Leanne 2 χρόνια
Kabala, Jackie 4 χρόνια
Lipski, Danuta 7 χρόνια
Riggio, Marco 1 χρόνος
Stepien, Anna 7 χρόνια

Απρίλιος
De Frutos, Maria 1 χρόνος
Eighandour, Yasmin 2 χρόνια
Jones, Sally 2 χρόνια
Kuder, Zbigniew (Zibby) 2 χρόνια
Ozkan, Ozlem 4 χρόνια

Μάιος
Civitico, Elizabeth 3 χρόνια
Eid Saade, Salwa 8 χρόνια
Groves, Stella 2 χρόνια
Harasimowicz, Julia 13 χρόνια
Krstov, Sinisha 4 χρόνια
Nunez De, Morena 5 χρόνια

Ιούνιος
Boberska, Joanna 2 χρόνια
Diaz Alvarez, Sonia 3 χρόνια
Heales, Denise 4 χρόνια
Pysk, Irena 5 χρόνια
Skowronska, Marta 3 χρόνια


