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فيام ييل دليل للوصول إىل دعم لغوي لو احتجت أو عند الحاجة

شخص داعم يتحدث اإلنجليزية

كلما كان ذلك ممكناً، يرجى أن تحّدد أي فرد موثوق به من 

أفراد األرسة أو صديق قد يكون قادراً عىل املساعدة يف الرتجمة. 

ليس من الرضوري أن يكون هذا الشخص زائراً أومرتجماً حتى 

يعيش يف نفس املدينة التي تعيش فيها. يمكن لألصدقاء وأفراد 

االرسة أكثر األحيان املساعدة يف الرتجمة عرب الهاتف

أعضاء الفريق الذين يتحدثون لغتك

يرتدي أعضاء فريقنا شارات األسامء التي تعرض اللغات التي 

يتحدثونها، لذلك من الجيد دامئاً التحقق مام إذا كان هناك 

عضواً يف الفريق ميكنه مساعدتك عىل التواصل بسهولة أكرب.

 جهاز ترجمة يف الدار

متتلك العديد من دور Opal اآلن جهاز ترجمة صغري يف 

الدار ملساعدة الفريق عىل فهم املقيمني الذين ال يتحدثون 

اإلنجليزية. يرجى أن تتحدث إىل املدير العام يف دارك ملعرفة 

ما إذا كان دارك ميلك هذا الجهاز  وكيف ميكنك استخدامه 

لتوصيل املعلومات املهمة إىل فريقك.

ترجمة شفهية فورية عرب الهاتف:

 131 450

استفسارات حول خدمات الرتجمة الشفهية املجانية:

1300 575 847

االستفسارات العامة واملالحظات:

1300 655 820

ميكنك أنت بنفسك أو أي شخص داعم )أرسة أو صديق( 

الوصول إىل هذه الخدمات الحكومية. فيام ييل بعض 

TIS معلومات االتصال املفيدة بـ

موقع خدمات الرتجمة الكتابية والشفهية:

tisnational.gov.au 

مجتمع  Opal للرعاية الخاص بنا هو بوتقة رائعة من الناس من مختلف الثقافات واألديان ومناحي الحياة. إذا 
كنت مقيامً  ال تتحدث اإلنجليزية، فمن املهم لنا أن تكون قادراً  عىل الوصول إىل املوارد التي تحتاجها للتواصل 

بوضوح مع فريق رعايتك - وأن تشعر بشعور قوي باالنتامء والدعم يف دارك الجديدة.

التغلب عىلحواجز اللغة يف دارك الجديد

خدمات الرتجمة الشفهية والكتابية الحكومية

Translating and  Interpreting 
Services (TIS)

 )خدمات الرتجمة الكتابية والشفهية( املتوفرة لجميع 

املقيمني. فإذا كنت بحاجة إىل خدمات الرتجمة الشفهية 

هذه، فريجى أن تطلب من الفريق ترتيب ذلك لك. سيقوم 

فريقنا برتتيب مرتجم شفهي خالل اجتامعات خاصة 

بالقضايا ومبراجعات خطة الرعاية لو كان هناك حاجة إىل 

مرتجم.



املالحظات والشكاوى

تحدث إىل أحد أعضاء الفريق يف دارك. غالباً ما تكون هذه 

هي أرسع وأسهل طريقة لتوصيل مالحظاتك وحل 

مسألة ما.

رتّب موعداً للتحدث مع املدير العام يف دارك سواء شخصياً 

أو عرب الهاتف.

ميكنك تقديم مالحظاتك عن طريق ملء استامرة املالحظات 

املتوفرة يف مكتب االستقبال أو مشاركة مالحظاتك عرب اإلنرتنت 

عىل opalhealthcare.com.au/feedback أو عن 

طريق االتصال بالرقم 074 764 1800  بغض النظر عن  

كيفية مشاركة مالحظاتك، سيتم إرسالها إىل 

املدير األنسب.

 ذا كنت ان األمر مل يحسم ام يرضيك فيمكنك 

األتصال بالرقم 074  767 1800 وطلب مراجعة 

Opal داخلية من أحد كبار اعضاء فريق دعم

  ميكنك رفع املالحظات مبارشًة إىل
 Aged Care Quality and Safety

Commision   )مفوضية جودة وسالمة رعاية املسنني( 
من خالل االتصال بالرقم 822 951 1800  أو زيارة 

agedcarequality.gov.au

إذا كنت بحاجة إىل مساعدة يف تقديم شكوى أو مالحظة، 

فإن Network Advocacy Person’s Older   )شبكة 

الدفاع عن املسنني )OPAN(( تقدم خدمات منارصة مجانية 

ومستقلة لرعاية املسنني. ميكنك االتصال بـ OPAN عن 

طريق االتصال عىل  الرقم 600 700 1800 أو زيارة
opan.com.au

من املهم أاّل تُضِعف حواجز اللغة من قدرتك عىل تقديم مالحظات حول تجربتك يف دارك. يرجى أن 
تستخدم املوارد املدرجة خلف هذه الصفحة ملساعدتك عىل تقديم املالحظات حول تجربتك يف دارك.

يف Opal، نأخذ جميع املالحظات والشكاوى عىل محمل الجد، ونحن ملتزمون بالعمل معك ملعالجة 
مالحظاتك برسعة وبطريقة عادلة وشفافة. إليك بعض الطرق البسيطة ملشاركة مالحظاتك معنا.

ال ينبغي أن تكون اللغة عائقاً أمام حياة ذات معنى يف دار Opal لرعاية املسنني.
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