NSW Carers (Recognition) Act 2010
( NSW Carers (Recognition) Act 2010قانون) نقش و مشارکت ارزشمند مراقبین در
 NSWرا تصدیق میکند.

تقریبا ً  905,000اعضای خانواده ،دوستان و همسایگان در  NSWهستند که بخاطر معلولیت،
بیماری روانی ،بیماری مزمن ،زوال عقل یا کهولت به شخص دیگری مراقبت و پشتیبانی بدون مزد
ارائه میدهند.

) Department of Family and Community Services (FACSرهبری اجرای این قانون را بر
عهده دارد.
این قانون در سال  2016بازبینی شد و تغییرات کوچکی در ماه جون سال  2017به مرحله
اجرا درآمد.

جدول  1قانون NSW Carers (Recognition) Act 2010
منشور مراقبین NSW

منشور مراقبین در جدول  1قانون و در صفحه پشت این برگه اطالعاتی درج شده است .این
منشور  13اصل دارد که راهنمای مسایلی هستند که برای مراقبین مهم است ،از جمله ارزش
قائل بودن برای مشارکت مراقبین ،سالمتی و تندرستی مراقبین ،احترام به تنوع و تصدیق
مراقبین بعنوان شرکای مراقبت.

وظایف سازمانهای بخش دولتی

سازمانهای بخش دولتی (شامل ادارت دولت ،شهرداریهای محلی و نهادهای دیگر) باید مطمئن
شوند که کارکنانشان از منشور مراقبین  NSWآگاهند و آن را درک میکنند .همچنین ،آنها
باید در تهیه خط مشیهایی که روی مراقبین تاثیر میگذارد با مراقبین یا اگر مناسب است با
سازمانهایی که نماینده مراقبین هستند مشورت کنند .سازمانهای بخش دولتی باید در هنگام
تهیه خط مشیهای داخلی منابع انسانی که ممکن است روی کارکنانشان که مراقب هستند
تاثیر گذارد نیز منشور مراقبین  NSWرا در نظر بگیرند.

عالوه بر این ،سازمانهای بخش دولتی که به مراقبین و کسانی که آنها از ایشان مراقبت م 
ی
کنند خدماتی را عرضه میکنند (سازمانهای خدمات انسانی) باید اصول منشور مراقبین را در
ارائه خدماتشان بازتاب کنند .آنها باید پیروی خود از قانون را در گزارش ساالنهشان گزارش کنند.
سپس  FACSهر سال گزارشی را در باره پیروی از قانون برای وزیر خدمات معلولیت تهیه خواهد کرد.

NSW Carers Advisory Council
( NSW Carers Advisory Councilشورا) به موجب قانون برای پیشبرد منافع مراقبین تاسیس
شده است .این شورا در مورد موضوعات قانونی و خط مشی مربوط به مراقبین به وزیر
خدمات معلولیت مشاوره میدهد .بیشتر اعضای شورا خودشان مراقب هستند.
اطالعات در باره نقش شورا و اعضای آن در این وبسایت موجود است
www.facs.nsw.gov.au/reforms/carers/nsw_carers_advisory_council
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رهنمودی به قانون

منشور مراقبین NSW

جدول  1قانون Carers (Recognition) Act 2010

 1مراقبین کمک ارزشمندی به جامعه میکنند

 NSW .aکمک ارزشمند اجتماعی و اقتصادی مراقبین را در جامعه تصدیق میکند.

 .bمراقبین باید همان حقوق ،گزینهها و فرصتهایی را داشته باشند که بقیه استرالیاییها دارند.

 .cدانش و تجربه منحصر به فرد مراقبین باید شناخته شده و تصدیق شود.

 .dباید به رابطه بین مراقبین و افرادی که آنها از ایشان مراقبت میکنند احترام گذاشته شود.

 2سالمتی و تندرستی مراقبین مهم است

 .aاز مراقبین باید پشتیبانی شود تا از سالمتی و تندرستی بهینه برخوردار باشند و در زندگی خانوادگی،
اجتماعی و جامعه ،استخدام و تحصیل شرکت کنند.
 .bاز مراقبین باید پشتیبانی شود تا بین نقش مراقبتشان و نقشهای دیگر ،مثل کار و تحصیل ،تعادلی
را ایجاد کنند.

 3مراقبین افراد گوناگونی هستند و در محدوده نقش مراقبتشان و ورای آن نیازهای انفرادی دارند

 .aنیازهای متنوع مراقبین باید در خط مشی ،برنامهها و ارائه خدمات با در نظر گرفتن فرهنگ و زبان،
سن ،معلولیت ،مذهب ،وضعیت اجتماعی – اقتصادی ،محل اقامت ،جنسیت و تمایالت جنسی
شناخته و تصدیق شود.
 .bباید به ارزشها ،میراث و مفاهیم مراقبت بومی و جزیره نشین تنگه تارس احترام گذاشته و برای
آن ارزش قائل شد.
 .cچالشهای اضافی مراقبینی که در مناطق روستایی و دور افتاده زندگی میکنند باید شناخته
و تصدیق شود.

 .dکودکان و جوانانی که مراقب هستند باید پشتیبانی شوند تا به همه تواناییهای بالقوه خود برسند.

 4مراقبین در مراقبت شریک هستند

 .aباید گزینهها ،نظرات و نیازهای مراقبین و کسانی که آنها از ایشان مراقبت میکنند در ارزیابی،
برنامه ریزی ،ارائه و بازبینی خدماتی که به کسانی که مراقبین از آنها مراقبت میکنند عرضه می
شود در نظر گرفته شود.

 .bمراقبین باید به پشتیبانیها و خدمات مناسب ارجاع شده و برای دسترسی به آن به آنها کمک شود.
 .cپشتیبانی از مراقبین باید به موقع ،پاسخگو ،مناسب و قابل دسترسی باشد.
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اطالعات بیشتر در باره قانون

اطالعات بیشتری را در باره قانون ،از جمله پوسترها و رهنمودها را وب سایت
 www.facs.nsw.gov.au/carersactبیابید یا با فرستادن ایمیل به این آدرس
دریافت کنید .nswcarersact@facs.nsw.gov.au

