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كيف يمكننا أن نساعدك

ال تتوقف عن القيام باألشياء التي تحبها! إتصل بنا ملعرفة كيف يمكننا
مساعدتك عىل مواصلة حياتك باستقاللية…
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إليكم كيف القيام بذلك:

2
3
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إتصل بخط اإلستفسارات لدينا عىل1300 885 886 :

تحدث إىل أحد مهنيي الصحة لدينا حول كيف يمكننا
مساعدتك بنا ًء عىل أهدافك وظروفك.
 8:30صباحًا  4:30 -عرصًا ،اإلثنني إىل الجمعة
 9:00صباحًا  2:00 -ظه ًرا يوم السبت

ُقم بزيارة معرضنا
تفضلوا بزيارة أحد مراكز عرض العيش املحيطي إلختبار
بعض املعدات والحصول عىل النصائح من مهنيي الصحة
العاملني لدينا.
■ معارض مخصَّ صة ودائمة كاملطابخ ،غرف النوم
والحمامات لتزويدكم باألفكار وإلهامكم.
■ أكثر من  1500سلعة ومنتج من منتجات التقانة ا ُملساعِ دة
كي تجربوها من أجل الحياة اليومية.
 8:30صباحًا  4:30 -عرصًا ،اإلثنني إىل الجمعة
 9:00صباحًا  2:00 -ظه ًرا يوم السبت

تفتح  6 LifeTecأيام يف األسبوع

 8:30صباحًا  4:30 -عرصًا ،اإلثنني إىل الجمعة
 9:00صباحًا  2:00 -ظه ًرا يوم السبت
إن مراكز العرض لدى  LifeTecيسهل الوصول اليها.
إتصلوا بنا للحصول عىل التفاصيل والتوجيهات.

بريز ِبن

الدور األول:

Reading Newmarket
& Cnr Newmarket
Enoggera Roads
PO Box 3241,
Newmarket Qld 4051
هاتف07 3552 9000 :
فاكس07 3552 9088 :

ليس بوسعك الوصول إلينا؟
ال تقلق ألنه يمكننا الحضور لعندك!
يمكن ملهنيي الصحة لدينا زيارتك يف منزلك أو مكان عملك
وإتاحة الفرصة لك لتجريب التقانة ا ُملساعِ دة يف بيئتك .نغطي
كل أرجاء والية كوينزلند من خالل برنامج مد يون العون.
للمزيد من املعلومات إتصلوا بالرقم .1300 885 886

تاونزفيل

زرورا موقعنا اإللكرتونيwww.lifetec.org.au :

بكلفة مكاملة محلية

احصلوا عىل املزيد من املعلومات عن خدماتنا أو قوموا بنتزيل
أحد نرشات املعلومات العديدة أو بالبحث يف قاعدة بيانات
منتجات التقانة ا ُملساعِ دة املتوافرة.

Shop G-3A,
Domain Central,
103 Duckworth Street
PO Box 8280,
Garbutt Qld 4814
هاتف07 4759 5600 :
فاكس07 4759 5688 :

1300 885 886

بريد إلكرتوني:

mail@lifetec.org.au

www.lifetec.org.au

www.lifetec.org.au
مع اإلمتنان والشكر لجهات التمويل التالية

الرجاء اإلتصال بنا من أجل املزيد من املعلومات حول
حقوقك وواجباتك بصفتك أحد املستفيدين من برنامج
العناية املنزلية وا ُملجتمعية (.)HACC

مقر مركز معارض املنازل الذكية يف كوينزلند

Facebook.com/
lifetecqueensland

إن مؤسسة  LifeTecهي مؤسسة رائدة يف مجال تزويد
املعلومات التخصصية وإسداء النصائح ملساعدة الناس عىل
اإلفادة القصوى من استقالليتهم عرب التقانة ا ُملساعِ دة.
مما يعني أنه يمكن للمُسنني واألطفال والبالغني الذين لديهم إعاقة ما أن
يكونوا أكثر استقاللية يف منازلهم أو أعمالهم أو مدراسهم وضمن إطار
مجتمعاتهم.
إن مؤسسة  LifeTecال تبيع التقنيات ا ُملساعِ دة ،لكننا نقوم بعرض آالف
املنتجات املفيدة ولدينا قاعدة بيانات بمعدات ومنتجات أخرى متوافرة،
ويمكن ملوظفينا املؤهلني تزويدكم بالنصائح غري املنحازة كي تتمكن من
إتخاذ قراراتك بخصوص ما هو األفضل لك استنادًا إىل املعرفة.
واألفضل من كل ذلك هو أن هذه الخدمة اإلستشارية مجانية تمامًا!

إنما نهدف إىل جعل مهام الحياة اليومية يف املنزل ويف العمل أو
يف إطار ا ُملجتمع أكثر قدرة عىل اإلنجاز وأكثر متعة.

ما هي التقانة ا ُملساعِ دة؟

إن التقانة ا ُملساعِ دة هي أي منتج أو جهاز أو نظام يزوِّد الناس بالحلول
العملية فيما يخص أنشطة الحياة اليومية .وتساعد التقانة ا ُملساعِ دة ماليني
الناس عىل التع ُّلم ،والعمل ،والتفاعُل اإلجتماعي ،وبلوغ اإلستقاللية أو إحراز
املزيد يف إطار حياتهم .يف كل يوم من حياتهم.
ويمكن للتقانة ا ُملساعِ دة عىل وجه الخصوص أن تُساعد الناس للقيام بأمور
عادية يف حياتهم اليومية مثل:
■ فتح العبوات وصنابري املياه (حنفيات) وإغالقها
■ توفري أساليب التواصُ ل البديلة
■ االستمتاع بالحركة األكثر سالمة
■ استعمال أجهزة الحاسوب (كمبيوتر)
■ االستمتاع باألنشطة الرتفيهية
■ املساعدة يف العناية بالصغار
■ العيش ضمن بيئة يسهل يف التواصُ ل وتتسِّ م بالسالمة.

ال َّ
تتوقف عن القيام باألشياء التي تحبها!

خدمات مؤسسة LifeTec

املعلومات
يمكن ملهنيينا الصحيني األكفاء (كاملعالجني الوظيفيني ،ومعالجي عيوب
النطق واملعالجني البدنيني) تزويدك باملعلومات التخصصية مجانًا وإسداء
النصائح كي تتمكن من اختيار التقانة ا ُملساعِ دة األكثر مالئمة من أجل
بلوغ أهدافك يف الحياة املستقلة وعدم اإلعتماد عىل اآلخرين.
التثقيف والتعليم
تُعنى مؤسسة  LifeTecبتنظيم حصص املعلومات والعروض العملية
حول التقانة ا ُملساعِ دة خدمة للمجموعات ا ُملجتمعية واملعارض.
كما إننا نن ِّظم ورشات العمل العملية والتفاعُلية التي تستهدف مهنيي
الصحة والعاملني يف مجال تقديم العناية ا ُملجتمعية.
التشاور والنصائح
إضافة إىل خدمتنا اإلستشارية املجانية ،يمكننا يف مؤسسة LifeTec
تقديم اإلستشارة الخاصة والتقييم يف
مجال العالج الوظيفي ،ومعالجة
عيوب النطق وإجراء التعديالت
املنزلية.
إتصلوا بنا ملعرفة كيف
يمكننا املساعدة.

