
•  مریضی طوالنی مدت؟
•  معیوبیت؟

•  مشکالت صحت روانی؟ 

آیا از فرد که دارای وضعیت ذیل است مراقبت میکنید:

مراقبین جوان چی کار میکنند؟
شرایط هر یک از مراقبین جوان متفاوت است.

آنها کارهای از قبیل ذیل را انجام میدهند:
•  خرید، آشپزی، نظافت

•  پرداخت بل ها
•  کمک افراد در گرفتن حمام و لباس پوشیدن

•  کنترول مصرف دوا
•  حمایت عاطفی

ممکن است ما قادر به کمک باشیم 
 برنامه خدمات معلومات و استراحت مراقبین جوان

(Young Carers Respite and Information Services Program) به افراد جوان که از یکی از 
اعضای فامیل که مریضی طوالنی مدت دارد، معیوب است، مشکالت صحت روانی دارد یا کهنسال و 

ناتوان است، مراقبت میکنند و برای ماندن در مکتب به کمک نیاز دارند کمک ارائه میکنند. 

حمایت مراقبین جوان در مکتب
اگر شما در مکتب هستید و در موارد ذیل به کمک نیاز دارید:

•  فراغت – استراحت کردن
•  کمک در خانه

•  رفتن به ورزش یا دیگر فعالیت ها

•  تدریس یا زمان مطالعه

با شماره 222 052 1800 متاس بگیرید*  
 )Commonwealth Respite and Carelink Centre( مرکز کرلنک و مواظبت بدیل کامنولث

درباره اینکه چگونه میتوانند از شما حمایت کنند، ممکن با شما و فامیل شما صحبت خواهد کرد.

 آیا شما یک مراقب 
جوان هستید؟



* تماس رایگان است، به استثناء مصرف تلیفون سیار که بر اساس نرخ مربوطه مطالبه میشود 

برنامه خدمات معلومات و استراحت مراقبین جوان 

یک ابتکار دولت استرالیا
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معلومات برای مراقبین جوان
انجمن های مراقبین )Carers Association( در هر ایالت و منطقه میتوانند در موارد ذیل 

به مراقبین جوان تا 25 سال، کمک کنند:
•  مشوره

•  یافتن یک نفر که بتوان با او صحبت کرد
•  دریافت کمک و حمایت

با شماره 636 242 1800 متاس بگیرید*

ویب سایت مراقبین جوان معلومات را در اختیار مراقبین جوان، فامیل ها و 
متخصصین قرار میدهد.

 www.youngcarers.net.au

http://www.youngcarers.net.au

