
St Sergius Aged Care
Cabramatta

Gilbert St

Cabramatta Rd W

John St

ARABIC مجموعة الدعم االجتماعي
النقل  •

جوالت اجتماعية خارج الموقع  •
الُصحبة والعالقات االجتماعية  •

تمارين خفيفة  •
لعبة البينجو  •

أنشطة ترفيهية  •
رعاية نهارية مؤقتة  •

رعاية مؤقتة بعد ساعات الدوام الرسمي   •
.

مؤسسة  St Sergius  لرعاية المسنين
يمكننا تقديم مجموعة مرنة من الخدمات المصممة لتناسب 

احتياجاتك وأسلوب حياتك وميزانيتك.

يُرجى االتصال بنا للحصول على المعلومات عن التكلفة 
واألهلية وغير ذلك:

حزمة الرعاية المنزلية ومجموعة الدعم االجتماعي

هاتف: 9844 9727 02   أو 415 919 0431
فاكس: 6265 9724 02

Gilbert St Cabramatta NSW 2166 :العنوان
daycare@stsergius.org.au :البريد اإللكتروني

www.stsergius.org.au :الموقع اإللكتروني

خدمة الرعاية السكنية

الهاتف: 9844 9727 02   أو 769 667 0403 
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 الخدمات السكنية
حزم الرعاية المنزلية 

مجموعة الدعم االجتماعي
خدمة الرعاية النهارية 

المؤقتة في المركز 



 الخدمات السكنية التابعة لمؤسسة
:St Sergius

رعاية تمريضية عالية المستوى على مدار الساعة     •
طوال أيام األسبوع  

رعاية المصابين بالخرف   • 
خدمة الرعاية المؤقتة لمن يحتاجون إلى رعاية فائقة    •
الرعاية الالزمة لتسكين اآلالم ورعاية نهاية الحياة      •

الرعاية الرعوية والرعاية الراشدة   • 
إدارة اآلالم   • 

زيارات منتظمة للممارس الطبي   • 
العالج الطبيعي / العالج الوظيفي مع حضور حصة     •

ألعاب رياضية  
الخدمات الترفيهية والصحية   •

الطعام السالفي المناسب ثقافيًا    •
احتفاالت األعياد   •

حفالت موسيقية ومشاهدة األفالم والعروض المسرحية   •
في القاعة المجتمعية  

خدمات دينية منتظمة في كنيسة القديس سرجيوس    •
مرافق لألنشطة الخارجية   •

رحالت منتظمة بالحافالت   •
خدمات تصفيف الشعر  • 

كشك   •
يتحدث موظفونا اللغات الروسية والصربية واألوكرانية    •

والمقدونية والكرواتية والبولندية واألرمنية والعربية     
واآلشورية واإلنجليزية واألوكرانية  

تتوفر القنوات التلفزيونية المحلية والروسية والصربية   •
رعاية تمريضية معقدة: غسيل الكلى الصفاقي والتسكين    

المتواصل وفغر المعدة بالمنظار عبر الجلد وإدخال  
أنبوب أنفي معوي للتغذية والمعالجة الوريدية ومضخات    

التسريب تحت الجلد والرّي باستخدام أنبوب شيت       
والعناية بفغر الرغامي  

جميع المرافق معتمدة بالكامل وتتلقى تموياًل حكوميًا.

الخدمات المنزلية/حزم الرعاية المنزلية 
:St Sergius التابعة لمؤسسة

الدعم االجتماعي  •
المساعدة في المنزل    •

الرعاية الشخصية   •
خدمة النقل للتسوق وحضور مواعيد األطباء والخدمات     • 

الكنسية وجوالت أخرى  
الرعاية المؤقتة في المنزل   • 

التحكم في خروج البول    • 
برنامج الوقاية من السقوط   • 

الرعاية الالزمة لتسكين اآلالم في المنزل    •
قص العشب واالعتناء بالحدائق المنزلية    •

الصحبة   •
تكنولوجيا المعلومات للبقاء على اتصال مع العائلة    • 

واألصدقاء  
دعم المصابين بالخرف وإدارة الحاالت    •

الخدمات الصحية المساعدة   • 
توصيل الوجبات   • 

مجموعة إقراض المعدات   • 
التعديالت المنزلية   • 

الرعاية السريرية )إدارة الجروح(    •
برنامج مخصص إلنقاص   •

  الوزن

•


