امليثاق اخلاص مبقدمي الرعاية في NSW
اجلدول  1من قانون NSW Carers (Recognition) Act 2010

 .1يقدم مقدمو الرعاية مساهمة قيمة للمجتمع

( )aتعترف  NSWباملساهمة االجتماعية واالقتصادية القيّمة التي يقدمها مقدمو الرعاية
للمجتمع.
( )bيجب أن يحصل مقدمو الرعاية على نفس احلقوق واخليارات والفرص التي يتمتع بها
األستراليون اآلخرون.
( )cيجب االعتراف باملعارف واخلبرات الفريدة ملقدمي الرعاية وتقدير ذلك.

( )dيجب احترام العالقة القائمة بني مقدمي الرعاية واألشخاص الذين يقومون على رعايتهم.

 .2صحة مقدمي الرعاية ورفاههم أمر مهم

يتم دعم مقدمي الرعاية للتمتع بأكبر قدر ممكن من الصحة والرفاه وللمشاركة في
( )aيجب أن ّ
احلياة األسرية واالجتماعية واجملتمعية ولدخول سوق العمل واالنخراط في التعليم.
يتم دعم مقدمي الرعاية لتحقيق التوازن بني دورهم املرتبط بتقدمي الرعاية واألدوار
( )bيجب أن ّ
األخرى ،مثل العمل والتعليم.

 .3يختلف مقدمو الرعاية عن بعضهم البعض كما أ ّن لديهم احتياجات فردية ضمن إطار دورهم
كمقدمي رعاية وخارجه

( )aيجب االعتراف باحتياجات مقدمي الرعاية املتنوعة واإلقرار بها في السياسات والبرامج
وعملية تقدمي اخلدمات ،مع مراعاة الثقافة واللغة والعمر واإلعاقة والدين والوضع االجتماعي
واالقتصادي ومكان اإلقامة والهوية اجلنسانية وامليول اجلنسية.
يتم احترام وتقدير قِيَم السكان األصليني وسكان جزر مضيق توريس وتراثهم
( )bيجب أن ّ
ومفاهيمهم املتع ّلقة بتقدمي الرعاية.
( )cيجب االعتراف واإلقرار بالتحديات اإلضافية التي يواجهها مقدمو الرعاية الذين يعيشون في
املناطق الريفية والنائية.
يتم دعم األطفال والشباب ممن يقدمون الرعاية لتحقيق إمكاناتهم الكاملة.
( )dيجب أن ّ

 .4مقدمو الرعاية هم شركاء في الرعاية

( )aيجب أن تؤخذ اخليارات واآلراء واالحتياجات اخلاصة مبقدمي الرعاية واألشخاص الذين يقومون
على رعايتهم في االعتبار عند تقييم اخلدمات املقدمة لألشخاص الذين يقومون على
رعايتهم وعند التخطيط لها وعند تقدميها ومراجعتها.
( )bمن الضروري الرجوع إلى مقدمي الرعاية كما ينبغي كذلك أن يحصلوا على املساعدة
للوصول إلى الدعم واخلدمات املناسبة.

يتم دعم مقدمي الرعاية في الوقت املناسب وبشكل يلبي احتياجاتهم كما يجب
( )cيجب أن ّ
أن يكون هذا الدعم مالئما ً ويسهل احلصول عليه.
ملزيد من املعلومات حول تقدمي الدعم ملقدمي الرعاية ،اتصلوا ﺑ:
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