املعلومات والفعاليات
يقدم مركز الناركشري ملقدمي الرعاية املعلومات والنصيحة ملقدمي الرعاية ،وميكن أن يدل أو يحيل إىل
وكاالت أخرى كام هو مطلوب .ونحن أيضاً ننظم ونشارك يف عدد من الفعاليات ملقدمي الرعاية يف جميع
أنحاء الناركشري .ميكنك االشرتاك لتلقي األخبار والتحديثات عن طريق الربيد اإللكرتوين.
جمع التربعات
لدينا عدد من املبادرات لجمع التربعات مبا يف ذلك خدمة إعادة التدوير حيث ميكنك التربع بأي من
املجوهرات غري املرغوب فيها ،والهواتف املحمولة والعمالت األجنبية .إن نادي  50/50مفتوح أمام الجميع
لالنضامم إليه ،وميكن أن يفوز األعضاء بجائزة نقدية شهرياً .استامرات الطلب متوفرة عند الطلب.
امليض قدماً بعد تقديم الرعاية
نحن نوفر الدعم ملقدمي الرعاية الذين حصلوا عىل خدماتنا عندما يتغري دور الرعاية أو ينتهي .نحن نوفر
املعلومات عن املنظامت املجتمعية األخرى التي توفر الخدمات املناسبة لظروفك.

ميكن الحصول عىل املزيد من املعلومات عن مركز الناركشري ملقدمي الرعاية عىل موقعنا اإللكرتوين:
.www.prtlcc.org.uk
نحن أيضا ًعىل فيسبوك وتويرت حيث ميكنك أن تحصل عىل أحدث أخبارنا .نرجو أن ال ترتدد يف زيارة
أحد مراكزنا أو االتصال بنا أو مراسلتنا عرب الربيد اإللكرتوين ونحن سوف يرسنا تقديم املزيد من
املساعدة.
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ML6 6AW
Telephone: 01236 755550
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الخدمات التي نقدمها

دعم مقدم الرعاية
لدينا عامل دعم مقدمي الرعاية يف جميع أنحاء الناركشري يوفرون الدعم الفردي ملساعدتك عىل تدبري األمور
واالستمرار بدورك كمقدم رعاية .هذا ميكن أن يغطي مجموعة واسعة من املعلومات عن حقوقك والخدمات
املتوفرة واملساعدة بخصوص املنح واإلعانات والحصول عىل اإلجازات القصرية التي تتضمن اإلجازات القصرية
باملشاركة مع قطاع الضيافة ( )respitalityووجود شخص ميكن أن يقدم النصيحة والوقت لالستامع.
مجموعات دعم مقدمي الرعاية ))Groups Carer Support
تجتمع مجموعات دعم مقدمي الرعاية املحلية يف جميع أنحاء الناركشري .هذه املجموعات تجمع مقدمي
الرعاية معاً لتبادل املعلومات ،والتحدث برصاحة عن القضايا ،ولقاء غريهم من مقدمي الرعاية ،واالسرتخاء
واالستمتاع بصحبة اآلخرين .توجد مجموعات مناطقية باإلضافة إىل املجموعة الدولية للمرأة ،مجموعة
الرجال ،مجموعات الوالد مقدم الرعاية ومجموعات أخرى .تختلف أوقات وأماكن وتواتر االجتامعات ،لذلك
يرجى االتصال بنا إذا كنت ترغب بالحضور.
كريتاك ()Caretalk
توفر خدمة كريتاك مكاملة هاتفية اسبوعية ملقدمي الرعاية .ميكن أن تساعد هذه املكاملة الودية املنتظمة
مقدمي الرعاية أن يشعروا بعزلة أقل وميكن أن توفر جهات اتصال للحصول عىل املزيد من الدعم عند
اللزوم .هذه الخدمة متوفرة مبجموعة من اللغات من ضمنها اإلنجليزية ،االردو ،البنجابية والبولندية.
التدريب
يغطي برنامج تدريب مقدمي الرعاية مجموعة واسعة من املواضيع ملساعدتك عىل الشعور بالثقة يف دور
الرعاية ،وعىل االهتامم بصحتك ورفاهيتك .إذا كان دورك كمقدم رعاية جديدا ً ،يوفر لك برنامج خطوات
الرعاية  foاملعلومات املفيدة واالتصاالت النافعة .املواضيع األخرى تغطي مجموعة من القضايا تتعلق
بالتحديد بدور الرعاية الخاص بك .نحن نهتم دامئاً باالقرتاحات ملواضيع جديدة تدعم مقدمي الرعاية ،لذلك
نرجو أن تخربنا إذا كان لديك أي أفكار.
اإلجازات اإلبداعية
لقد تم منحنا التمويل من قبل صندوق اإلجازات اإلبداعية ( )Creative Breaks Fundاملقدم من الحكومة
االسكتلندية .ميكن أن يقوم مقدمو الرعاية ومقدمو الرعاية الشباب الذين يعتنون بشخص بالغ
(سنه  21سنة وما فوق) بتقديم طلب للتمويل ملساعدتهم عىل الحصول عىل إجازة قصرية .يجب أن يوقع
موظف دعم مقدم الرعاية املحيل من منظمتنا عىل جميع الطلبات ويتم النظر يف الطلبات من قبل اللجنة
التي تجتمع شهرياً.

خدمة السود واألقليات العرقية ()BME
نحن نقدم الدعم ملجموعات السود واألقليات العرقية .إن دور موظف دعم مقدم الرعاية من السود
واألقليات العرقية هو تحديد والتواصل مع ودعم مقدمي الرعاية من السود واألقليات العرقية يف جميع أنحاء
الناركشري .ميكن تقديم املساعدة يف الحصول عىل الرتجمة الكتابية والشفهية.
مرشوع الفريوسات التي تنتقل عن طريق الدم ()BBV
نحن نقدم الدعم ملقدمي الرعاية وأفراد العائلة الذين يتأثرون بالفريوسات التي تنتقل عن طريق الدم .يقدم
موظف دعم مقدم الرعاية املتأثر بالفريوسات التي تنتقل عن طريق الدم الدعم املوجه ونشاطات التوعية.
بطاقة تسجيل مقدمي الرعاية ((Carers registration Card
توفر بطاقة تسجيل مقدمي الرعاية الحصول عىل بعض خدماتنا وتقدم عددا ً من الخصومات لدى املنظامت
والرشكات املحلية .يحصل جميع مقدمي الطلبات الجدد عىل ما يصل إىل  8أسابيع من فرص الرتفيه املحلية
(بحسب األهلية).
التدليل
لدينا خدمات التدليل يف مجموعة من األماكن يف جميع أنحاء الناركشري .يوفر املعالجون العالجات شمولية
والجاملية التي ميكن أن تقدم لك الوقت بعيدا ً عن دور الرعاية وفرصة لالسرتخاء .تقدم هذه الخدمات
بأسعار مدعمة ويف بعض األماكن ،ميكن أيضاً أن يحصل عليها الشخص الذي تقوم برعايته.
عيادة القدم ملقدمي الرعاية
لدينا عيادات قدم ملقدمي الرعاية تقدم خدمات عالج القدم يف عدد من األماكن .للحصول عىل موعد ،أنت
تحتاج إىل بطاقة تسجيل مقدم الرعاية .يتم تقديم هذه الخدمة بسعر مدعم.
التطوع
يوجد لدى مركز الناركشري ملقدمي الرعاية ( )Lanarkshire Carers Centreفريق من املتطوعني يساعدوننا
عىل تقديم خدماتنا .يتم تقديم الدعم والتدريب وتوجد فرص تناسب الخربات واالهتاممات والظروف
املختلفة .إذا كنت ترغب باملساهمة بها االسلوب الذي نحتاج إليه ونقدره يرجى أن تتكلم مع أحد املوظفني.

