دار الرعاية للمسنّ ين
القديس شربل

)Call: 02- 87662000

2 Waterloo Road, Punchbowl New South Wales 2196

للم ِسنّ ين
عناية فائقة ُ
مح ّبة”
“الخدمة َ

البحث عن إقامة َوعناية

مــن أصعــب القرارات َنقــل ِ
أح ّبائنا إلــى دار الرعايــة ،عِ ندما ال
يستطيعون العيش بإستقالل َية وكرامة.
دعونــا ُنســاعِ ُد ُكم علــى اختيار الدار املُ
ِلمدى
ل
للعنايــة،
ناســب
َ
ّ
الطويل ،أو للراحة املؤ ّقتة.

السكنية
كيفية الحصول على العناية َّ

“ ACAT Assessmentجلنة تقييم العناية باملسنني” -
كي تكون مؤهَّ ً
ختصةَ ،ي ِجب
الس ُلطات املُ َّ
ال للحصول على املُساعَ دة من ُّ
للم ِسنني من
ص َّنف ًا للحصول على املُساعَ دة ُ
أن تكون ُم َ
ِّ
َ
َ
“جلنة تقييم العناية باملسنني” املل َّية”ACAT“ .
مجان َّيةَ ،و َتدوم ِلُدَّة  ١٢شهر من تاريخ املُوا َفقة.
كلفة ال َّتقييم ّ
شــربل َ :ن َو ّد الترحيب ِب ُكم
 ُقم ِب ِزيارة دار الرعاية للمســ ّنني  -القديسِ
في َمر َك ِزنا.
ّ
ّ
ِلجز املَواعيد :اتصلوا بنا على الرقم التالي:

87662000

هامة
معلومات
ّ

عليكم تزويدنا بالوثائق ال ّتالية:
نسخة عن تقييم « جلنة العناية باملسنني» “”ACAT
حي ()Medicare
بطاقة ال ّتقاعد ( )DVAوالضمان ّ
الص ّ
وصي /مساعد /وكيل قانوني
باء/
األقر
قرب
رقم الهاتِ ف واملوقع اإللكتروني ِل
ِ
ّ
رقم الهاتِ ف واملوقع اإللكتروني لطبيب العائلة
الئحــة بكافة الوصفــات الطب ّية /أدوية /حساســ ّيات معروفــة /وأجهزة ضرور ّية
خاصة.
حلاالت صح ّية
ّ
رسوم وتكاليف:
ُيسعِ د فريق العناية أن يناقش تفاصيل الرسوم والتكاليف ،املوافق عليها من قِ بل
وزارة الصحة ،خالل وقت االستعالم.
املصممة لرعاية املس ّنني تتو ّقف على تقييم حاالتهم املاد ّية.
املبالغ
َّ
للمزيد من املعلوماتُ ،يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني:
www.stcharbelscarecentre.org.au
مِ ــن أهَ ــم أهداف فريــق العمل فــي دار الرعاية للمســ ّنني-القديس شــربل ،لِلعناية
يحــس املُقيمون فيه ِبأ َّنهُ م
الســعي ل ِِبناء دار ي َّت ِصــف بال َّت َنوع َّية؛ مر َكز ًا
ُّ
باملُ ِســ ّننيَّ ،
َ
َ
ُ
َ
َ
ِ
ةِ
ِ
ِ
لق
خ
على
عض
ب
ال
ها
بعض
مع
وتتعاون
عايش
ت
ت
،
ب
ت
دة،
واح
ل
عائ
أعضاء في
َ
ّ
ِ
َأجواء تتالءم مع طبيعة حضاراتِ ِهم املُخ َت ِل َفة وحياتهم اإلجتماع َّيةَ ،كما كانوا في
الس ِابق.
ّ
شــربل هو جزء ال يتج ّزأ مــن اجلالية املارون ّية في
دار الرعايــة للمســ ّنني-القديس
ِ
َغرب سيدني،
إدارة املَ ْر َكز َتعود إلى St Charbel’s Care Centre Ltd
ِب ِرعاية ال َّرهبان َّية ال ّلبنان َّية املارون ّية.
مــع ال َّت ْنويــه بالدَّعم الفائق من قِ َبــل حكومة الكومنولث واملُج َتمــع وأبناء اجلالية
السواء.
على َّ

حن
َمن نَ ُ

البحث عن ِرعاية مؤ َّقتة
من املَعروف أنَّ َمن يعتني باملُ ِسنّ يحتاج إلى فترة إستراحة أيض ًا.
دار الرعاية للمس ّنني-القديس شربل يو ِّفر ِرعاية للمس ّنني في حاالت العناية املؤ ّقة.
يســتحق َّ
بع َد تقييم «جلنة العناية باملســنني» “ ،”ACATمن املُمكِ ن أن َ
ــخص املُ ِســنّ بعض
الش ُ
املُساعدات من الدَّولة ،مِ ْث َل:
َ
وذلك َي ْعتَمِ د على َت َو ُّفر ِ
األس َّرة في املَ ْر َكز.
م َّو ًال ( َف َقط) ُك ّل س َنة،
 63يوم ًا ُ َ
ُ
ُ
ُ
ْ
ّ
َ
َ
َ
َ
ِ
ويتِ
ِ
ُّم عق ُد موافقة على ذلك بني امل ْركز َواملسن
السرير تكون لدَّة أسبوعان على األقل،
ُمدَّة حجز ّ
الوصي.
أو
ّ
َت ْوفير عِ ناية سكَنِ َّية َسهلة
دار الرعايــة للمســ ّنني  -القديــس شــربل ،هو مركــ ٌز كامِ ل َو ُم َت ّطوِّ ر لكا َّفة املُ ِســ ّنني مــن ُمخ َت َلف
ا ٌملجت َمعات واحلضارات.
ما يؤدّي إلى العيش
َنحنُ َن ْســعى دائم ًا لِضمان إقا َمةِ ُمريحة ،آمِ َنة ويســودها طابع العائلةّ ِ ،
في َج ٍو مِ نَ ال َف َرح واإللفة بني كا َّفة املُقيمني في املَ ْر َكز.
ُي ّقــدِّم املَر َكــز ،عِ ناية لل َم ِســ ّنني في مجاالت ُمخ َتلِفة ،مثــل األعمال ال َي ْومِ َّية ،العناية َّ
الش ِ
ــخص ّية
ّ
َ
واخلدَمات.
والط ِب َّية َو َغ ْي َرها من املُساعَ دات
كما وأنَّ املَركز يحتوي على فسحات ُمريحة َو ِخيارات ُم َت َعدِّدة مِ ثل:
خاص بها
حمام
ّ
منفردة مع ّ
ُغ َرف نوم ِ
حمام ُمشترك
منفردة مع ّ
ُغ َرف نوم ِ
َ
خاص بها
حمام
ّ
ُغ َرف نوم ُمشت َركةُ /مزد َِوجة مع ّ
فســحات ِ
َكما ويوجد في ِ
ما يساعد املُقيمني فيه على،
للجلوسّ ِ ،
واســعة ُ
خار ِجه ُ
داخلِ املَركز َو ِ
اإلختالط مع اآلخرين ،قضاء أوقات جميلة مع العائلة واألصحاب ،أو اإلستجمام وال َّت ْرفيه...
ِلجز جولة في املَركز ،ال ّرجاء اإل ِّتصال على ال ّرقم ال ّتالي:
هاتِ ف:

Call: 02- 87662000

دار عناية ِبإمتياز
ِرعاية و َم َح َّبة
ُخ ُبرات دار الرعاية للمس ّنني-القديس شربل:
اإللتزام مبباديء العناية الفائقة
احلرص على جودة مقاييس و طرق العناية
فريق عمل ،يحرص على توفير احملبة والعناية ِلفراد العائلة
َمساكِ ن واسعة ،منفردة ومزدوجة ،مفروشة ِبأحدث املَفروشات.
أجهزة هاتف وتلفاز في كل مسكن
ُمكيِّف للهواء
ُغ َرف ِ
واسعة لإلستراحة َم َع شاشة تلفاز كبيرة
وم ِرضات ُمخ َت ّصني
جهاز طواريء مع ممرضني ُ َ
مطبخ مركزي
للمناسبات واإلحتفاالت
قاعة
خاصة ُ
ّ
خاصة للجلوس مع شاشة كبيرة
قاعة
ّ
حديقة كبيرة َوآمِ نة مع مقاعِ د ُمريحة
إهتمام وخدمات رعائية ،بالقرب من كنيسة ،دير ومعهد مار شربل ال َتربوي
حيوية في منط العيش ،مع نشاطات إجتماعية ،دينية وف ّنية ،لل َّتأقلم على احلياة اجلديدة.

قم ِب ِزيارة مركزنا

اختيــار منزل ألحبائك هو قرار كبير .فريق الرعاية لدينا
سعيد ملساعدتكُ .ق ْم ِب ِزيارة املركز ،وقابل فريقنا املتفاني،
الذي يعتني بســكاننا ،واســتمتع بتجربــة مركز ال ِّرعاية
في سانت شربلَ .ن ْن َت ِظر ال ّترحيب بكم.

