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 راهنمای 
پرستاری خانواده

این راهنما کمکی عملی به کسانی 
ست که از خویشاوندان یا دوستان 
سال خورده، بیمار، ناتوان ِجسمی یا 

روانی و یا درگیر با مشروبات الکلی یا 
مواد مخدر مراقبت می کنند.

جهت دریافت راهنمای رایگان، کسب 
اطالعات مربوط به کمک مالی و یا صحبت 
در رابطه امور پرستاران خانواده با شخصی 

که به زبان دیگری صحبت می کند، با 
سازمان امور کاریابی و درآمد به شماره 
009 559 0800 متاس حاصل فرمایید.

کمک و پشتیبانی 
برای پرستاران

احتادیه پرستاران خانواده نیوزیلند، 
ائتالفی از 45 ارگان ملی غیرانتفاعی 

ست که همگی خواستار پیشرفت امور 
مربوط به پرستاران خانواده می باشند.

پرستاران خانواده ی نیوزیلند، یک 
احتادیه خیریه ملی است که اطالعات 

و پشتیبانی برای خانواده و پرستاران 
خانواده ارائه می دهد. دبیرخانه ی 

احتادیه ی پرستاران خانواده ی نیوزیلند 
نیز در این احتادیه قرار دارد.
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 جهت کسب اطالعات بیش تر، به
www.carers.net.nz مراجعه، یا 

جهت دریافت راهنما ی رایگان ِ خدمات و 
پشتیبانی ِ پرستار خانواده، با شماره زیر 

متاس حاصل فرمایید:



 آیا پرستار 
خانواده هستید؟

آیا اغلب اوقات به یکی از خویشاوندان سال خورده، 
دوست بیمار، یک خویشاوند ناتوان، یا به کسی 

که بیماری روانی و یا مشکالتی در رابطه با مصرف 
مشروبات الکلی و مواد مخدر دارد کمک می کنید؟

چه کمکی نیاز 
دارید

کمک مالی

بخش کمک های مالی سازمان درآمد و کاریابی
0800 559 009

www.workandincome.govt.nz

در صورت مجروح شدن در سانحه، با ACC متاس بگیرید

جتهیزات و تغییرات

کمک در خانه

0800 101 996
www.acc.co.nz

جتهیزات، سکونت و تغییرات اتومبیل 

002 001 0508 (آکلند/سرزمین شمالی)
www.accessable.co.nz

1981 17 0800 (بقیه ی نیوزیلند)
www.enable.co.nz

در موارد مربوط به امور خانگی، پرستاری خانواده و پرستاری 
عمومی، NASC به نیازها ی شما رسیدگی خواهد کرد

کودک دارا ی نیازها ی آموزشی ويژه 

حقوق تندرستی و ناتوانی

حقوق شما در محل کار

زنگ تفریح الزم دارید؟

با پزشک، آموزگار یا مدیر مدرسه یا بخش آموزش ويژه ی وزارت 
آموزش و پرورش گفت وگو منایید
0800 622 222
www.workandincome.govt.nz

کمیساریا ی تندرستی و ناتوانی
0800 555 050
www.hdc.org.nz

وزارت کار
0800 20 90 20
www.ers.govt.nz
info@dol.govt.nz

نیازها ی شما را NASC ارزیابی خواهد کرد

در مورد جوان ترها (زیر 65 سال)
 در آدرس اینترنتی می توانید فهرستی از NASC را بیابید 

www.moh.govt.nz/disability
یا با شماره زیر متاس حاصل فرمایید

0800 DSD MOH (0800 373 664)

در مورد سال خوردگان (باالی 65 سال)
 در آدرس اینترنتی زیر می توانید فهرستی از NASC را بیابید 

www.moh.govt.nz/olderpeople
یا این که با کمیته ی تندرستی ناحیه ی خود متاس حاصل فرمایید یا با تیم 

سال خوردگان NASC صحبت کنید.

برای اشخاصی که بیماری روانی، مشکل 
مصرف مشروبات الکلی یا مواد مخدر دارند 

با کمیته ی تندرستی ناحیه ی خود متاس حاصل فرمایید یا 
با تیم تندرستی روانی NASC صحبت کنید.

(NASC) موسسه ارزیابی نیازها و هماهنگی خدمات


