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  چيست؟(SA) مراقبين استراليای جنوبی به رسميت شناختنقانون 

، نقش ارزشمند مراقبين را در حمایت از کسانی  که در جامعه تحت مراقبت هستند، ) قانون" ( مراقبينختنبه رسميت شناقانون "
 دسامبر 1تراليای جنوبی نيز ميباشد، در منشور مراقبين اس این قانون را که شامل دولت استراليای جنوبی. تصدیق و تایيد می نماید

 . ، تصویب نمود2005

 

 مراقبين چه کسانی هستند؟

یا افراد ضعيف و ) 1993طبق قانون خدمات ناتوانی جسمی (فردی که مراقبت و کمک مستمر به اشخاص دارای ناتوانی جسمانی 
ف طبق تعري(های روانی است ماری مزمن از جمله بيماريکسانی که برای کارهای روزمره نيازمند کمک هستند، یا فردی که دچار بي

 .دهد ، از نظر قانون مراقب شناخته ميشود ئه ارا)1993قانون بهداشت روان 

 

 چه کسانی تحت پوشش قانون قرار نمی گيرند؟

ند ، مشمول این کسانی که برای مراقبت از فردی استخدام شده اند یا بصورت داوطلبانه با سازمانهای اجتماعی همکاری می کن
 یا قانونهای مشابه ، به شرایطی اطالق می شود که کودک 1993 از کودکان حمایت مراقبت از کودک مطابق قانون. قانون نمی شوند

 .معلوليت ، بيماری مزمن یا روانی داشته باشد

 

 استراليای جنوبی است؟ ، نيازمند چه اقداماتی از جانب دولت"قانون"

 با  می بایستاستراليای جنوبی و سازمانهایی که از جانب آنها تامين بودجه ميگردند ، هنگام خدمات رسانی دولت  یادارات مربوطه
دهندگان ئه بنابر این قانون ، ارا.خدماتی که منعکس کننده اصول منشور مراقبين است ، نشان دهند که از مفاد قانون آگاهی دارندئه ارا

ادارات ذیربط دولت استراليای جنوبی . ف به مشورت با مراقبين یا نمایندگان آنها هستندخدمات موظئه خدمات هنگام توسعه و ارا
 . ساليانه گزارش دهند ،قانوناین مکلفند مطابق ضوابط 

 

 منشور مراقبين استراليای جنوبی چيست؟

بایست مراقبين را برای خدمات است از قانون و تنظيم اصولی که می شده  یک برنامه زمانبندی" منشور مراقبين استراليای جنوبی"
 : راهنمایی کند

 .مراقبين در نقش مراقبتی خود حق انتخاب دارند -1
 .بهداشت و تندرستی مراقبين برای جامعه حياتی است -2
 .بافت جامعه بازی می کنندحفاظت از مراقبين نقش اساسی در  -3
 .دهندگان خدمات با مراقبين در تعامل و همکاری هستندئه ارا -4
 .ژه هستند نيازمند توجه وي Torres Strait و ساکنين جزیره (Aboriginal)وامع بومیمراقبين درج -5
 . خود را دارندشکوفایی استعدادهایهمه کودکان و جوانان حق لذت بردن از زندگی و  -6
 .منابع الزم جهت کمک به موقع ، مناسب و کافی در دسترس مراقبين قرار دارد -7

 

 ونه به یک مراقب کمک می کند؟ مراقبين چگبه رسميت شناختنقانون 

، " قانون. "است استراليای جنوبی دیگر ساکنينمراقبين ، همانند  انتخابهای  حقحقوق ، موقعيت ها و ،تضمين هدف از این قانون
 را تحت  و بهداشت مراقبين را درک نموده و الزم ميداند تا با مراقبين درباره تصميمات و برنامه ریزی هایی که  آنهاتندرستیاهميت 

 .تاثير قرار خواهد داد ، مشاوره شود

 

 

 

استراليای جنوبی  مراقبين قانون به رسميت شناختن

 :پرسشهای معمول 

Persian 



 

 

 

 

 

  کمکهای مالی خواهد بود؟کدامیک مراقب مشمول 

برای اطالعات بيشتر با سنترلينک با . افت کمک مالی از سنترلينک  باشيدست واجد شرایط دريا به عنوان یک مراقب شما ممکن
 .ن دفتر سنترلينک مراجعه نمایيدريد یا به نزدیک تتماس بگيري) چند زبانه(131202لفن شماره ت

 

 استفاده نمود؟" فرصت استراحتی"چگونه ميتوان از 

اینکه چه نوعی از فرصت استراحتی .به مراقبين کمک ميکند زمانی برای خود داشته باشند" فرصت استراحتی"س های برخی از سروي
برای اطالعات بيشتر با تلفن .  شما خواهد داشتمناسب شماست بستگی به وضعيت مراقبت شما و خدمات در دسترس در منطقه

 .ددولت فدرال تماس بگيريCarelink مراکز فرصت استراحتی1800 052 222

 

 مراجعه نمود؟ برای دریافت کمک و حمایت بيشتر به کجا می توان

بوسيله سازمانهای )  حمایتی ، ترویج و پشتيبانی و برنامه های مراقب جوانیاز قبيل مشاوره ، گروهها(تسهيالت دیگر برای مراقبين 
ه سرویس مشاور" یافتن خدمات در منطقه خود ، می توانيد با جهتبرای اطالعات و راهنمایی . محلی حمایت از مراقبين عرضه ميشود

 باس به خود را با جستجو در نقشه ن سرويیک تريبه عالوه شما ميتوانيد نزد. دي تماس بگير1800 242 636با تلفن "  مراقبينای
 . بيابيدcarers/au.gov.sa.wwwنشانی اینترنتی  

 

 یک مراقب در حال انجام وظيفه، از چه حقوقی برخوردار است؟

ن را به دليل مسؤوليتهای مراقبتی یا ضوابطی که عمل به آنها ، رفتار ناعادالنه با دیگرا"1984قانون فرصتهای برابر استراليای جنوبی "
با " کميسيون فرصتهای برابر استراليای جنوبی"برای اطالعات بيشتر با .ست ، غير قانونی دانسته است دشوار یا اصوال غير ممکن

 . را مالحظه کنيدau.gov.sa.eoc.wwwد یا وب سایت تماس بگيري1631800 188  یا 8207 1977شماره های

 

 مراقب بودن را چگونه ميتوان ثابت نمود؟ آیا ثبت نام در جایی ضروریست؟

زدفاتر مانندسنترلينک برخی ا.ابی یکسانی که شمارا واجد شرایط برای همه خدمات،حمایتها و پرداخت ها معرفی کند، وجود نداردارزي
 .نجام دهند و برخی دیگر خيرابی رسمی اممکنست ارزي

 

 در صورت نارضایتی از خدمات ، چه اقدامی می توان انجام داد؟

راضی کننده نيست ميتوانيد با اگر احساس کردید نتایج .دکننده خدمات در ميان بگذاريئه اراشما ميتوانيد نارضایتی خود را مستقيما با 
 :دس پشتيبانی مربوطه تماس بگيريسروي
 "از حقوق سالمندان انی و حمایتس پشتيبسروي"(The Aged Rights Advocacy Service) به استفاده کنندگان از خدمات ،

 .د تماس بگيري1800700600یا  8232  5377با شماره های. مراقبت سالمندان و مراقبين آنها، در امور مربوطه کمک می نماید
 "استراليای جنوبی و رسيدگی به شکایات معلولين س حمایتسروي" (The Disability Advocacy and Complaints Service 

of SA (تماس 1800088325یا 8297  3500با شماره های. ميدهدئه اطالعاتی در مورد نارضایتی از خدمات به معلولين ، ارا 
 .دبگيري

 "دفتر وکيل عموم"(Office of Public Advocate)  ، با شماره .  می کندحمایت از منافع افراد کم توان ذهنی و مراقبين آنها
 .دتماس بگيري9691800 066  یا8342  8200 های

 " شهروندیمرکز حقوق رفاه" (Welfare Rights Centre)  به مردم اطالع رسانی نموده و از آنها حمایت  سنترلينکدر ارتباط با
 .دتماس بگيري1800  287 246یا8223  1338با شماره های. نمایدمی

 
کميسيون رسيدگی به شکایات بهداشت و "مات معمول ، به شکایت شما رسيدگی نشد ، می توانيد با دفتر اگر پس از همه اقدا
 007 232 1800 با شمازه های  (Health and Community Services Complaints Commissioner)     " خدمات اجتماعی

 .د تماس بگيري8666 8226 (08) یا 

 

  مورد قانون ، منشور مراقبين و سياستهای مراقبين استراليای جنوبی یافت؟چگونه ميتوان اطالعات بيشتر در

 carers/au.gov.sa.www.  نمایيدمراجعهوب سایت دولت استراليای جنوبی را به برای اطالعات بيشتر 

 

 د؟چگونه ميتوان خدماتی با زبانهای غير انگليسی دریافت نمو

.  استئهقابل ارا(Translating and Interpreting Services) "س ترجمه کتبی و شفاهیسروي"توسط خدمات ترجمه کتبی وشفاهی 
 .نه های مربوطه ميباشدول پرداخت هزيؤد مس تماس ميگيريTISشخص یا دفتری که با . د تماس بگيري131450با شماره 

 


