Apa yang dimaksud
dengan teknologi asistif
(assistive technology)?
Teknologi asistif merupakan peralatan atau sistim
yang menyediakan atau memberikan solusi praktis
bagi orang dalam melakukan berbagai aktivitas
hidup sehari-hari .
Teknologi asistif dapat membantu seseorang untuk
• Mengurus serta merawat orang-orang yang mereka
sayangi dengan membantu mereka mandi, bertukar
pakaian dan makan.
• membuat mobiltas mereka lebih aman serta
lebih mudah
• membuka tutup guci atau botol selai dan membuka
serta memadamkan kran air
• mempermudah penggunaan komputer dan
membaca layar komputer dengan lebih jelas
• menjamin keselamatan seseorang dengan
penggunaan berbagai sistim alarm pribadi di
dalam rumah
• menjadikan berbagai aktivitas rekreasi jauh
lebih mudah
• ditambah berbagai ide lainnya yang tak terhtung
banyaknya.
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Tentang kami
Indonesian

LifeTec Queensland merupakan penyedia
pakar dalam memberikan informasi serta
nasihat khusus tentang berbagai macam
teknologi asistif yang dapat membantu
orang-orang untuk meningkatkan kualitas
hidup mereka serta agar mereka tetap dapat
hidup secara independen.

Visi kami
Orang-orang dapat memilih teknologi asistif yang
paling cocok bagi diri mereka yang memungkinkan
mereka untuk hidup secara independen dan dapat
meningkatkan kualitas hidup mereka.

Informasi
Pusat tayangan LifeTec Newmarket memiliki lebih dari 1500
macam produk dan terbuka untuk umum selama 6 hari dalam
seminggu. Pusat tayangan yang baru di Townsville berlokasi di
kompleks Domain Central yang populer buka pada hari biasa
serta memamerkan lebih dari 500 jenis produk.
Anda dapat memperoleh keterangan atau informasi dengan
cara menghubungi 1300 885 886, saluran telpon mana terbuka
selama enam hari seminggu. Kami dapat menjawab pertanyaanpertanyaan anda, menawarkan opsi-opsi serta mengirimkan
informasi pada Anda melalui email, fax ataupun lewat pos.
Andapun dapat meramban induk data LifeTec yang lengkap
yang berisikan lebih dari 6000 solusi teknologi asistif secara
bebas di situs web kami selama 24 jam sehari, tujuh hari
seminggu. Para profesional dalam bidang kesehatan dapat
memilih untuk berlangganan LifeTec.info: sebuah induk data
yang lebih terperinci serta memiliki bermacam fitur lainnya.

Konsultasi*
LifeTec memberikan konsultasi kepada anggota masyarakat,
para profesional kesehatan dan organisasi-organisasi.
Para profesional kesehatan kami menyediakan solusi
perorangan mengenai mobilitas, akses komputer, komunikasi,
perawatan perorangan, rekreasi, modifikasi rumah, serta hal-hal
lainnya sehubungan dengan kehidupan sehari-hari.
Kami dapat menyediakan konsultasi di pusat-pusat tayangan
kami atau sebagai bagian dari pelayanan wilayah di seluruh
negara bagian. Silakan menghubungi kami untuk membuat janjitemu atau untuk mengetahui bilamana kami akan mengunjungi
daerah anda.
*Mungkin ada persyaratan-persyaratan tertentu yang
diberlakukan untuk beberapa jenis pelayanan kami dan ada
beberapa jenis konsultasi yang mungkin memungut bayaran.
Silakan menghubungi kami untuk mendiskusikan opsi-opsi
yang tersedia bagi Anda.

Pendidikan
LifeTec mengadakan penerangan, penayangan serta
demonstrasi praktis tentang teknologi asistif untuk
kelompok-kelompok komunitas dan mengadakan pameran
di seluruh wilayah Queensland. LifeTec secara teratur
memberikan presentasi pada berbagai sekolah, kelompok
kesehatan manula, perusahaan, serta pada siswa-siswa TAFE
dan universitas.
Kami juga mengadakan lokakarya pengembangan
profesional yang praktis serta interaktif.
Silakan mengecek jadwal presentasi serta lokakarya kami
yang mutakhir pada situs web kami: www.lifetec.org.au

