
•  مریضی درازمدت؟
•  معلولیت؟

•  مشکل سالمت روحی باشد؟ 

آیا شما از کسی مواظبت می کنید که دارای:

مواظبت کنندگان جوان چه کار ها را اجنام می دهند؟
وضعیت هر مواظبت کننده جوان متفاوت می باشد.  

ایشان کار های ذیل را انجام می دهند:
•  خریداری، آشپزی، پاک کاری

•  پرداخت بل ها
•  مساعدت در حمام دادن و لباس پوشاندن

•  اداره نمودن تجویز دوا
•  پشتیبانی عاطفی

ممکن است ما بتوانیم 
 پروگرام خدمات معلومات و استراحت مواظبت کنندگان جوان

 )Young Carers Respite and Information Services Program( اشخاص 
 جوانی را که ضرورت دارند در مکتب بمانند کمک می کند زیرا ایشان از اعضای 

خانواده شان که مبتال به  درازمدت، معلولیت، مشکل سالمت روحی یا کبرسن هستند، مواظبت می کنند. 

حمایت برای مواظبت کنندگان جوان در مکتب
اگر شما شامل مکتب هستید و به کمک در موارد ذیل ضرورت دارید:

•  استراحت – گرفتن یک وقفه
•  کمک در خانه

•  مشارکت در ورزش یا فعالیت های دیگر

•  آموزش انفرادی یا فرصت برای تحصیل
به تیلفون شماره 222 052 1800 زنگ بزنید*    

 )Commonwealth Respite and Carelink Centre( مرکز استراحت فدرال و سنترلنک 
با شما و خانواده تان در مورد طرق ممکنه کمک کردن به شما صحبت می کند.

آیا شما یک مواظبت 
کننده جوان هستید؟



*  تیلفون رایگان، به استثنا مکالمات از تیلفون های موبایل به نرخ مکالمات تیلفون موبایل تمام می شود.  
پروگرام خدمات معلومات و استراحت مواظبت کنندگان جوان
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معلومات برای مواظبت کنندگان جوان
انجمن مواظبت کنندگان )Carers Association( در هر ایالت و نواحی می تواند به مواظبت 

کنندگان جوان الی 25 ساله در موارد ذیل کمک کند:
•  نظردهی و مشورت

•  پیدا نمودن شخصی برای صحبت کردن
•  دریافت کمک و حمایت

به تیلفون شماره 636 242 1800 زنگ بزنید*

ویب سایت مواظبت کنندگان جوان حاوی معلومات برای مواظبت کنندگان، خانواده ها 
و اشخاص مسلکی می باشد.

 www.youngcarers.net.au

http://www.youngcarers.net.au

