
ENCOMPASS:

МУЛТИКУЛТУРНА
ВРСКА ВО НЕГАТА
НА СТАРИ ЛИЦА

 

Понекогаш �ас не можам да
водам грижа за мо�от
родител (родители).

Мо�от родител (родители)
неодамна падна или
беше примен во болница.

На мо�от родител (родители)
му треба помош околу
секо�дневните активности (на
пример, пазарување, капење,
готвење итн.)

На мо�от родител (родители)
му е поставена ди�агноза на
медицинска состо�ба или
намалена подвижност.

Дали може да доби�ам финансиски достапна помош за мо�от родител
(родители) да остане добро и независен кога �ас не можам да му помогнам?

Macedonian



Ние даваме бесплатна
индивидуална поддршка
на вас и на вашиот
родител (родители) за да
ги разбере и да добие
услуги на нега на стари
лица за да остане здрав,
безбеден и независен.
Исто така можеме да ви
помогнеме да се
поставите за претставник.

Ви помагаме да имате
пристап на MyAgedCare, веб-
страница на Австралиската
влада за добивање
поддршка за нега на стари
лица. Ако вашите родители
се веќе регистрирани во
MyAgedCare, ние може да ви
помогнеме да ги
организирате услугите.

Не сте
сигурни
КАКО?

Ако на вашиот родител (родители) му треба
помош околу секо�дневните активности (како
што се готвење, пазарување итн.), барање
соци�ални врски или има посложени потреби,
решение се услуги на нега на стари лица
финансирани од државата.

Вие може да им
помогнете на
вашите родители
да ги разберат тие
услуги и да ги
добијат.

Тука сме да
помогнеме!  
Може да се �авите
на EnCOMPASS
Connectors.  

За да ги исполнувате условите за оваа услуга, вие (или лицето кое го негувате)
треба да бидете на возраст од 65 години или постари и да сте од неанглиско
�азично потекло

Податоци за контакт
Телефон: 
(08) 9275 4411
 Електронска пошта:
 encompass@umbrellacommunitycare.com.au

Програмата EnCOMPASS е партнерство меѓу Федераци�ата на советите на
етничките заедници на Австрали�а (FECCA) и локалните EnCOMPASS организации
ширум зем�ата. Програмата EnCOMPASS се спроведува со финансирање од
Министерството за здравство на Комонвелтот.


