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 Calvary Community Health
)خدمة كالفري لصحة املجتمع(

رعاية خارج مراكز العناية الصحية لكبار السن الضعفاء 

وصغار السن الذين لديهم إعاقة ومقدمي الرعاية لهم. 

Health Care  
Kogarah

نرّحب بتعليقاتكم وآرائكم  

يهّمنا أن نطّلع عىل رأيكم بتجربتكم معنا؛ فإذا كان لديكم ثناء عىل خدمتنا 

 Non Admitted أو شكوى بشأنها يرجى توصيل تعليقاتكم هذه إىل

Patient Services Manager عىل الرقم 3549 9553.

 )Patient Advocate( ”لدينا أيضاً خدمة يقدمها “مدافع عن حقوق املرىض

ميكن االتصال به عىل الرقم 3111 9553. يدعم هذا الشخص املرىض 

وعائالتهم عند تقديم شكوى. 

وإذا مل يتم التوصل إىل حل لشكواكم ومخاوفكم بشأن الخدمة فبإمكانكم 

االتصال إما بـ:

 مفوضية الشكاوى املتعلقة بالرعاية الصحية يف نيو ساوث ويلز

 )NSW Health Care Complaints Commission(
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أو 

 مفوض الشكاوى املتعلقة برعاية كبار السن

 )The Aged Care Complaints Commissioner(

 agedcarecomplaints.gov.au - عرب اإلنرتنت

هاتفياً: اتصل عىل الرقم 552 550 1800 

 Aged Care Complaints Commissioner, :خطياً – وّجه شكواك الخطية إىل

 GPO Box 9848 )واكتب اسم عاصمة واليتك أو مقاطعتك(

 GPO Box 9848, )Your Capital city and State/Territory(

أو

)Health Insurance Complaints( شكاوى التأمني الصحي

 مكتب املحقق بشكاوى التأمني الصحي الخاص

)Private Health Insurance Ombudsman(

هاتف – مجاناً 695 640 1800

املواعيد

سوف نحاول إعطاءك موعداً يف وقت يناسبك. إذا مل تكن قادراً عىل 

املجيء يف موعدك يرجى إعالمنا بذلك يف أرسع وقت ممكن، وسنقوم 

باملثل إذا جرت تغيريات عىل خدمتنا. 

إذا مل تكن تتكلم اإلنكليزية

 إذا احتجت ملساعدة مرتجم لالتصال بنا، يرجى االتصال

بـ خدمة الرتجمة الهاتفية عىل الرقم 450 131.

وإذا احتجت ملساعدة يف فهم اإلنكليزية أو التحدث بها فبإمكاننا تأمني 

مرتجم لك. 

وهذه الخدمة مجانية ورسية. 

نبذة عن كالفري

كالفري جمعية خريية كاثوليكية ال تستهدف الربح، يعمل لديها أكرث 

من 12 ألف موظف ومتطوع، ولديها 15 مستشفى عمومياً وخاصاً و15 

مرفقاً للمتقاعدين ولرعاية كبار السن و22 مركز رعاية مجتمعية. وتتوزع 

خدماتنا يف ست واليات ومقاطعات يف أسرتاليا. 

تأسست كالفري يف سدين يف 1885 مع قدوم مؤسسة “راهبات فرقة مريم 

الصغرية” إىل إسرتاليا؛ ورسالتنا هي تقديم الرعاية الصحية للمستضعفني، 

مبن فيهم الذين يقرتبون من نهاية حياتهم. 

www.calvarycare.org.au  للمزيد من املعلومات تفّقد

وسائل االتصال بنا

 91-111 Rocky Point Rd, Kogarah NSW 2217 

 PO Box 261, Kogarah NSW 1485

 هاتف: 3000 9553 )02( 

فاكس: 3048 9553 )02(

 أوقات تلقي االتصاالت: اإلثنني إىل الجمعة 8 صباحاً – 4,30 بعد الظهر

باستثناء العطالت الرسمية

تحصل جمعيتنا عىل دعم مايل من حكومة نيو ساوث ويلز والحكومة الفدرالية.

بالرغم من حصول CCH عىل دعم مايل لبعض خدماتها من الحكومة األسرتالية، فإن املعلومات املذكورة يف هذا 

املنشور ال متثل بالرضورة آراء أو سياسات الحكومة األسرتالية.  
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اإلحالة:

يرجى االتصال عىل الرقم 3000 9553 لالستفسار عن الحصول عىل إحالة.

سوف  يتطلب بعض الخدمات إحالة من طبيبك أو املستشفى أو من 

عاملني آخرين يف مجال الرعاية الصحية. 

 My Aged Care وسوف يتطلب بعض الخدمات األخرى إحالة من

باالتصال عىل الرقم 422 200 1800.

وعىل موقع My Aged Care عىل اإلنرتنت ميكن العثور عىل خدماتنا 

يف “وسيلة البحث عن الخدمات” )Service Finder( تحت اسم 

.Calvary Kogarah Community Health

د موقعنا عىل اإلنرتنت للمزيد من املعلومات عن جميع  يرجى تفقُّ

.Calvary Health Care Kogarah الخدمات التي تقدمها

www.calvary-sydney.org.au قد تنطبق رسوم عىل بعض هذه الخدمات

خدمة كالفري املجتمعية

خدمة )Calvary Community Health )CCH عبارة عن فريق من 

العاملني يف مجال الرعاية الصحية يساعد كبار السن والضعفاء واملعاقني يف 

الحفاظ عىل عافيتهم ومتابعة العيش يف منازلهم أو يف االشرتاك بالخدمة 

املنزلية لرعاية املسنني. ويقدم الفريق هذه الرعاية للذين يسكنون يف املناطق 

الواقعة يف نطاق بلديات Georges River )سابقاً Kogarah وHurstville( و

 .)Rockdale Council ًسابقا( Cooks River وجنوب Bayside

الخدمات:

 	)ACAT( فريق تقييم رعاية كبار السن

يقدم تقييامً ملالءمة رزمات برامج الرعاية يف املنازل أو الرعاية املنزلية 

لكبار السن وخدمة  الراحة ملقدمي الرعاية. 

 	)TACS( خدمة الرعاية االنتقالية لكبار السن

توفر الرعاية االنتقالية رعاية قصرية األَجل يف املنزل لدعم كبار السن عىل 

العودة إىل منازلهم بعد املكوث يف املستشفى، كام تقدم برنامجاً عالجياً 

ملدة 12 أسبوعاً.

 	Mary Potter House )MPH(

مجموعة دعم اجتامعي تساعد عىل االختالط االجتامعي وتقدم راحة 

ملقدمي الرعاية ودعامً للذين لديهم مرض الدمينشيا. 

خدمة تقييم القدرة عىل القيادة	 

تقييم إمكانية تأثري حالة السائق الصحية عىل قدرته عىل القيادة بأمان 

وسالمة وبصورة قانونية. 

:CCH فريق

أطباء أخصائيون – تقييم عىل يد أطباء لديهم خربة يف رعاية وإعادة 	 

تأهيل كبار السن. 

متريض – تقييم ودعم ملعالجة املشاكل الصحية املتعلقة بالتقدم يف السن 	 

مبا فيها حرص البول والدمينشيا.

عالج فيزيايئ – تقييم وإعادة تدريب ألَجل قصري بغرض تحسني القوة 	 

والتوازن والحركة والقيام بالوظائف الشخصية. وتتوفر برامج متارين 

جامعية. 

عالج وظيفي – يوفر نصيحة بشأن األجهزة املساِعدة والتعديالت الالزمة 	 

يف املنازل لجعلها أكرث أ ماناً وأسهل للعيش باستقاللية. 

عالج األقدام – تقييم وعالج للمحافظة عىل صحة القدمني.	 

إرشاف عىل التغذية – مساعدة لتحسني الصحة عن طريق املأكوالت 	 

والتغذية.

عالج النطق – مساعدة للذين لديهم صعوبات يف التواصل والبلع. 	 

إرشاد اجتامعي – يوفر معلومات عن الخدمات االجتامعية التي تساعدك 	 

يف املنزل وكذلك معلومات عن مرافق رعاية كبار السن. ويقدم اإلرشاد 

االجتامعي املشورة والنصائح بشأن املشاكل الشخصية والعائلية والدعم 

ملقدمي الرعاية. 

عالج نفساين – تقييم تأثري مشاكل الذاكرة والتفكري عىل النشاطات 	 

اليومية. 

رعاية دينية – توفر دعامً تعاطفياً وروحياً ونفسانياً. 	 

أجهزة لالستعارة – إعارة ألجل قصري )إىل ثالثة شهور( ألجهزة مساِعدة 	 

كإطارات امليش وكرايس الحاممات والكرايس املتحركة، وذلك للعيش 

باستقاللية يف املنزل. 


