
 Office for Carers
 مكتب المعتنين

  ما هو قانون اإلعتراف بالمعتنين التابع لجنوب أستراليا؟
بالدور القّيم الذي يقوم به المعتنون في مساعدة األشخاص ويعترف ) القانون( قانون اإلعتراف بالمعتنين التابع لجنوب أستراليا ـُقّري

 القانون الذي يتضمن أيًضا ميثاق المعتنين في أقّرت حكومة جنوب أستراليا هذا. الذين يقدمون لهم العناية ضمن المجتمع المحلي
  .2005آانون األول /جنوب أستراليا في األول من شهر ديسمبر 

  
  مـَن هم المعتنون؟

استناًدا لقانون خدمات ( من إعاقة شكو ي آخرعلى أنه شخص يقدم العناية والمساعدة المتواصلة لشخص" المعتني"يحدد القانون 
 بوظائفه اليومية، أو لشخص يعاني من يتمكن من القيام إلى شخص ضعيف صحًيا يحتاج للمساعدة آي ، أو)1993اإلعاقة للعام 

  ).1993قانون الصحة العقلية للعام  محدد في وآما ه( مرض مزمن بما فيه المرض العقلي 
  

  من هم الذين ال يشملهم هذا القانون؟
إّن . ة إجتماعيةاية بشكل تطّوعي في مؤسسن يقدمون الع الذين أو،شخص مامين للعناية ب األشخاص المستخَدال يغطيإن هذا القانون 

إال إذا آان " معتنًيا" أو أي قانون مشابه له، ال يعتبر 1993المعتني بطفل موضوع تحت العناية بموجب قانون حماية األطفال للعام 
  .ذلك الطفل مصابـًا بإعاقة أو بمرض مزمن أو بمرض عقلي

  
  نون من حكومة جنوب أستراليا أن تفعل؟ماذا يتطلب القا

من خالل  أن تـُظهر إدراآـًا للقانون دعم المالي منها الىوالمؤسسات التي تتلق  ذات الصلة جنوب أستراليايـُطلب من دوائر حكومة
 وايقوممقدمي الخدمات أن يـُلزم القانون .   وأن تعتمد مراعاة لمبادئ ميثاق المعتنين في عملية تقديم الخدمات،الخدمات التي تقدمها

 ذات العالقة  جنوب أستراليايتوجب على دوائر حكومة. خدماتي أو مع ممثليهم عند تطويرهم أو تقديمهم أل مع المعتنين رتشاوبال
  . القانون هذا سنوًيا بحسب متطلباتضع تقريًراأن ت

  
  ما هو ميثاق المعتنين الخاص بجنوب أستراليا؟

  :أستراليا هو جدول من القانون يحدد المبادئ التي بموجبها يتم توجيه الخدمات المقدمة للمعتنينميثاق المعتنين في جنوب 
  .ضمن دورهم العنائي همإّن لدى المعتنين خيارات  - 1
  . المعتنين أمر بالغ األهمية للمجتمع المحليرفاهية  إن صحة و- 2
  . المجتمع  يلعب المعتنون دوًرا هاًما رئيسًيا في الحفاظ على خامة- 3
  .  يعمل مقدمو الخدمات بالشراآة مع المعتنين- 4
  يحتاجون إلى" تورس ستريت"  إن المعتنين العاملين في مجتمعات سكان أستراليا األصليين وسكان جزيرة - 5

  .      اعتبارات معينة
  .هم  إن جميع األطفال وصغار السن يملكون الحق في أن يستمتعوا بالحياة والوصول إلى مبتغا- 6
  .  أن تكون الموارد متوفرة لتقديم المساعدة الفورية والالئقة والفاعلة للمعتنين- 7
  

  بالمعتنين أن يساعدني؟آيف يمكن لقانون اإلعتراف 
يقر القانون بأهمية . يهدف القانون إلى ضمان أن يتمتع المعتنون بنفس الحقوق والخيارات والفرص التي تحق لسكان جنوب أستراليا

  . المعتنين وبأنه يجب استشارتهم في أي قرار أو تخطيط من شأنه أن يؤثر عليهماهيةرفصحة و
 
 
  
 
 
 
 

 2005قانون اإلعتراف بالمعتنين التابع لجنوب أستراليا للعام 

 تكراًراو  مراًراحأسئلة تـُطَر

Arabic 



 
 
 
 

  ما هو الدعم المالي الذي يحق لي آمعتني؟
للمزيد من المعلومات إتصل بالسنترلينك ).  Centrelink(ا مالًيا من دائرة السنترلينك قد يحق لك أن تتلقى دعًم" معتني"بصفتك 

  .أو توجه إلى أقرب مرآز للسنترلينك) متعدد اللغات (02 12 13على الرقم 
  

  آيف يمكنني أن أحصل على إجازة للراحة؟
ما يناسبك من أنواع اإلراحة يتوقف على إن  .المعتنين على أخذ إجازة راحة لهمراحة بمساعدة إليقوم عدد من مؤسسات خدمات ا

حكومة للمزيد من المعلومات إتصل بهيئة مراآز اإلراحة للمعتنين التابع ل. قتكطن المتوفرة في مالخدماتوضع العناية التي تقدمها و
   .222 052 1800على الرقم ) Commonwealth Carelink and Respite Centres(لكمنولث ا
  

  إلى أين أذهب طلًبا لمساعدات أخرى؟
المشورة والنصح، مجموعات الدعم، الدفاع عن الحقوق، برامج المعتنين : مثًال( أنواع الدعم األخرى المخصصة للمعتنين 

للحصول على معلومات أو على مساعدة في العثور على مكاتب .  يتم تقديمها من قبل مؤسسات محلية لدعم المعتنين،)الشباب
على ) Carer Advisory Service( االستشارية للمعتنين اتخدمهيئة البصال هاتفًيا  منطقتك، يمكنك االت فيالخدمات المتوفرة

:  أو يمكنك أن تجد الخدمة األقرب إلى مكان سكنك بالبحث في الخريطة على الموقع التالي636 242 1800: الرقم
carers/au.gov.sa.www.   

  
  ؟ينعاملال نمعتنيأحد ال أنا آما هي حقوقي

ل أي شخص بشكل غير عادل بسبب ـَ التابع لجنوب أستراليا يعتبر سلوآـًا غير شرعّي أن يعام1984إن قانون تكافؤ الفرص للعام 
 لمزيد من المعلومات اتصل بمفوضية.  مسؤوليات العناية، أو بفرض متطلبات على المعتنين تكون صعبة اإلنجاز أو غير معقولة

:  ، أو قم بزيارة موقعها اإللكتروني التالي163 188 1800 أو 1977 8207: تكافؤ الفرص التابعة لجنوب أستراليا على الرقم
au.gov.sa.eoc.www.   
  

  آيف يمكنني أن أثبت أنني معتني؟ هل يتوجب علي أن أتسجل في مكان ما؟
إن بعض الوآاالت، آدائرة السنترلينك . د الشكل يجعلك مؤهًال لتلقي جميع الخدمات والدعم والدفعات الماليةا موحَّليس هناك تقييًم

  .مثًال، يمكنها إجراء تقييم رسمي، لكن مؤسسات أخرى قد ال تفعل ذلك
  

  إذا آنُت غير راٍض عن إحدى الخدمات، ماذا يمكنني أن أفعل؟
 إلى مقدم الخدمة، وإذا شعرت أن النتيجة آانت غير مـُرضية يمكنك عندها اإلتصال بأحد مكاتب يمكنك أن ترفع مشكلتك مباشرة
  :الدفاع عن الحقوق ذات الصلة

لمسنين والمعتنين ارعاية تساعد المستهلكين لخدمات ) Aged Rights Advocacy Service(خدمة الدفاع عن حقوق المسنين  •
 . 600 700 1800  أو 5377 8232: ل على الرقم اتص.بهم بقضاياهم المتعلقة بالخدمة

توفر ) Disability Advocacy and Complaints Service of SA(خدمة الدفاع عن حقوق المعوقين وتلقي الشكاوى في جنوب أستراليا  •
  .325 088 1800  أو 3500 8297:  إتصل على الرقم.معلومات حول المشاآل المتعلقة بخدمات اإلعاقة

يحمي مصالح األشخاص الذين يشكون من تخلف عقلي ) Office of the Public Advocate(فاع عن الحقوق العامة مكتب الد •
 .287 246 1800  أو على الرقم 8200 8342: إتصل على الرقم. والمعتنين بهم

 إتصل على .سنترلينكيساعد الناس بتأمين المعلومات والدعم بشأن ال) Welfare Rights Centre(حقوق رفاه المعيشة  رآزم •
  .287 246 1800  أو 1338 8223: الرقم

  
إذا بقيت غير راٍض عن نتيجة الشكوى بعد اتخاذ آل الخطوات المعقولة، يمكنك االتصال بمكتب المفوض الناظر بالشكاوى 

   007 232 1800 أو 8666 8226 (08):  على الرقم)HCSCC (المتعلقة بالخدمات الصحية واالجتماعية
  

   يمكنني الحصول على مزيد من المعلومات المتعلقة بالقانون وميثاق المعتنين وسياسة جنوب أستراليا للمعتنين؟أين
   carers/au.gov.sa.www:  التابع لحكومة جنوب أستراليا التالي موقع اإلنترنتقم بزيارةللمزيد من المعلومات، 

  
   غير اإلنكليزية؟ أخرىمكنني الحصول على المساعدة بلغةأين ي

،  Translating and Interpreting Service (TIS)يمكن تقديم هذه المساعدة من قبل مكتب خدمة الترجمة الخطية والشفهية 
 .لترجمةأجرة اهو المسؤول عن دفع ) TIS(إن الوآالة أو الشخص الذي يتصل بمكتب  .  50 14 13: اتصل على الرقم


