X’inhi t-tekonoloġija
ta’ għajnuna
(assistive technology)?
It-tekonoloġija ta’ għajnuna hija prodott jew
sistema li tipprovdi lin-nies b’soluzzjonijiet
prattiċi għall-attivitajiet tal-ħajja ta’ kuljum.
Teknoloġija ta’ għajnuna tista’ tgħin lin-nies biex:
• iduru bil-maħbubin billi jgħinu fid-doċċa, meta
jilbsu u jieklu
• jagħmlu l-mobbilità iktar żgura u eħfef
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• jiftħu l-vażetti u jiftħu u jagħlqu l-vitijiet
• jagħmlu eħfef l-użu tal-kompjuter u l-iskrin iktar ċar
biex jinqara
Queensland Health

• jiżguraw is-sigurtà personali billi jużaw sistemi ta’
allarm personali fid-dar
• jagħmlu wisq eħfef l-attivitajiet rikreattivi
• u ħafna ideat oħra
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LifeTec Queensland hija provditur minn ta’
quddiem ta’ tagħrif u pariri speċjalisti dwar
firxa ta’ teknoloġija ta’ għajnuna li tista’ tgħin
biex l-individwi jtejbu l-kwalità ta’ ħajjithom
u jibqgħu indipendenti.

Viżjoni
In-nies jagħżlu l-iktar teknoloġija ta’ għajnuna
xierqa biex tgħinhom jgħixu indipendenti u
jtejbu l-kwalità ta’ ħajjithom.

Tagħrif
Iċ-ċentru tal-wiri ta’ LifeTec Newmarket fih iktar minn 1,500
oġġett u jiftaħ għall-pubbliku sitt ijiem fil-ġimgħa. Iċċentru ġdid ta’ Townsville li qiegħed fil-kumpless popolari
tad-Domain Central jiftaħ fil-ġranet tal-ġimgħa u hemm
għall-wiri 500 oġġett.
Il-linja ta’ LifeTec għall-mistoqsijiet tkun miftuħa sitt ijiem
fil-ġimgħa fuq 1300 885 886. Aħna nistgħu nwieġbu
għall-mistoqsijiet tiegħek, noffru għażliet u nibagħtu
tagħrif bl-email, bil-fax jew bil-posta.
Il-ġabra sħiħa ta’ tagħrif (database) ta’ LifeTec magħmula
minn iktar minn 6,000 soluzzjoni ta’ teknoloġija ta’
għajnuna qegħda fil-websajt tagħna għal min irid jaraha
bla ħlas 24 siegħa kuljum, sebat ijiem fil-ġimgħa. Ilprofessjonisti fil-qasam tas-saħħa jistgħu jagħżlu wkoll
biex jabbonaw ma’ LifeTec.info; ġabra ta’ tagħrif (database)
iktar dettaljata u mimlija b’ iktar karatteristiċi.

Konsultazzjoni*

Edukazzjoni

LifeTec tipprovdi konsultazzjonijiet lill-membri
tal-pubbliku, lill-professjonisti fil-qasam tas-saħħa
u lill-organizzazzjonijiet.

LifeTec tipprovdi taħditiet, esibizzjonijiet u wirjiet prattiċi
tat-teknoloġija ta’ għajnuna lill-gruppi komunitarji u

Il-professjonisti tagħna fil-qasam tas-saħħa jipprovdu
lill-individwi soluzzjonijiet dwar il-mobbilità, l-aċċess
għall-kompjuter, il-komunikazzjoni, l-kura personali,
r-rikreazzjoni, il-modifikazzjoni tad-dar u dwar oqsma oħra
tal-ħajja ta’ kuljum.

esibizzjonijiet madwar Queensland. LifeTec tippreżenta

Nistgħu nipprovdu konsultazzjoni fiċ-ċentri tal-wiri tagħna
jew bħala parti mis-servizz reġjonali tagħna madwar
l-istat. Ikkuntattjana biex tagħmel appuntament jew biex
tkun taf meta jkun imissna nżuru l-inħawi tiegħek.

Aħna mmexxu wkoll diskussjonijiet dwar l-iżvilupp

* Xi kriterji għall-eliġibbiltà jistgħu jkunu applikabbli għal
xi wħud mis-servizzi tagħna u xi ftit mill-konsultazzjonijiet
ikunu bil-ħlas. Jekk jogħġbok ikkuntattjana biex niddiskutu
l-għażliet li jkun hemm għalik.

l-ħidma tagħħa regolarment lill-iskejjel, lill-gruppi
ta’ anzjani f’ sikkithom, lin-negozji, u lill-istudenti
universitarji u tat-TAFE.

prattiku u interattiv professjonali.
Iċċekkja l-kalendarju kurrenti tagħna tal-preżentazzjonijiet
u d-diskussjonijiet fuq il-websajt tagħna:
www.lifetec.org.au.

