ពហុុវប្បបធម៌៌: ការថែ�ទាំំ
មនុុស្សសចាស់់

ជំំនួួយសេ�វាកម្មមដែ�លផ្ដដល់់នូូវគុុណភាពទំំនុុកចិិត្តត

Western Sydney MRC ផ្ដដល់ជា
់ ជំំនួយ
ួ ការគាំំទ្រ�
ប្រ�ជាជន និិង សហគមន៍៍ទាំង
ំ ឡាយឲទទួួលបានការ
តភ្ជាាប់ទំ
់ នា
ំ ក់់ទំន
ំ ង ភាពជឿ�ឿជាក់់ និិង ការទទួួលបាន
ពត៌៌មានគ្រ�ប់គ្រា�ន់
់
អំ
់ ពី
ំ គ
ី ម្រោ��ងកម្មមវិធី
ិ ី និិង សេ�វាកម្មម
ផ្សេ�េងៗ។

ពួួកយើ�ើងគាំំទ្រ�ចម្រុះ�ះ�វប្បបធម៌៌ និិង ស្វាាគមន៍៍អ្នក
ន គ្រ�ប់់គ្នា។
ា

អំំពីីគម្រោ��ងកម្មមវិិធីី EnCOMPASS
បុុគ្គលិ
គ ក
ិ ក្នុុ�ងគម្រោ��ងកម្មមវិធី
ិ ី EnCOMPASS នៅ�ឯ Western Sydney MRC
អាចជួួយអ្ននកក្នុុ�ងការចុះះ�ឈ្មោះ��ះ សេ�វាកម្មម My Aged Care របស់់រាជរដ្ឋាាភិបា
ិ ល
ប្រ�ទេ�សអូូស្ដ្រា�លី
ា ។
ី សេ�វាកម្មម My Aged Care អាចជួួយអ្ននក ក៏៏ដូច
ូ ជាគ្រួ�ួសារ និិង
មិិត្តភក្ដិិ�
ត របស់់អ្នក
ន ឲទទួួលបានការរស់់នៅ�ដោ�យមានភាពឯករាជ្យយ ផ្ដដល់ជំ
់ នួ
ំ យ
ួ
នៅ�ផ្ទះះ� និិង ការរក្សាាទំំនាក់់ទំន
ំ ងនៅ�ក្នុុ�ងសហគមន៍៍។.

សេ�វាកម្មមនេះ�ះមានផ្ដដល់ជូ
់ នដល់
ូ
អ្ន
់ ក
ន ថែ�ទាំំ (carers) និិង បុុគ្គល
គ ដែ�លមានអាយុុ
ចាប់់ពីី 65 ឆ្នាំំ�ឡើ�ើងទៅ�។ បុុគ្គលិ
គ ក
ិ របស់់យើ�ើង៖
• ពោ�រពេ�ញដោ�យបទពិិសោ�ធន៍៍ និិង ទទួួលបានជំំនឿ�ឿទុុកចិិត្តពី
ត ប្រ�
ី ជាជនក្នុុ�ង
សហគមន៍៍
• អាចនិិយាយពហុុភាសារបានដូូចជា អង់់គ្លេ�ស
េ ខ្មែ�ែរ អាសុីី�រាន និិង អារ៉ាាប់បិ
់ ច
ិ
• ផ្ដដល់ភា
់ ពងាយស្រួ�ល
ួ ក្នុុ�ងការផ្ដដល់ជូ
់ នពត៌
ូ
មាន
៌
ដែ�លធ្វើ�ើឲ
� ក្រុ�ុមការងារយើ�ើងជា
ជំំរើើ�សដ៏ល្អ
៏ រអ បស់់អ្នក
ន ក្នុុ�ងការជួួយតភ្ជាាប់ទៅ
់ �នឹឹងសេ�វាកម្មម My Aged Care។
បុុគ្គលិ
គ ក
ិ EnCOMPASS ផ្ដដល់នូ
់ វូ សេេវាកម្មមតភ្ជាា�ប់់ My Aged Care
ដោយឥតគិិតថ្លៃៃ។
� សម្រាា�ប់់ពត៌៌មានបន្ថែែម
� សូូមទំំនាក់់ទំន
ំ ងមកគាត់់។
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ទំំនាក់់ទំំនង
មកកាន់់
02 8778 1200

wsmrc.org.au
info@wsmrc.org.au
referrals@wsmrc.org.au
មុនីនាថ 0499 341 504 - ខ្មែរ
Dhafir 0499 331 679 - អារ៉ាប់បិច
Iylene 0499 329 782 - អាស៊ីរាន

អាស័័យដ្ឋាាន

108 Moore Street,
Liverpool NSW 2170

20/1/22 10:05 am

Multicultural
Aged Care
Services and Support you can trust

Western Sydney MRC supports
individuals and communities to be
socially connected, empowered
and informed through a rnage of
services and programs.
We celebrate diversity and
everyone is welcome here.

About EnCOMPASS
Western Sydney MRC EnCOMPASS Connectors are
here to link you with MyAgedCare services. MyAgedCare
services are here to support you or those you care for to
live independently, give support at home, be socially linked or
engaged in the community.
Services are available to carers and individuals 65yrs and over.
Our connectors:
•

are experienced and trusted amongst their communities

•

speak multiple languages including English, Khmer, Assyrian
and Arabic

•

are culturally appropriate and approachable making our team
the obvious choice to support you or those you care for through
MyAgedCare services.

The services of EnCOMPASS Connectors are free. Find out more
by contacting one of our team.
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Contact
us
02 8778 1200
wsmrc.org.au
info@wsmrc.org.au
referrals@wsmrc.org.au
Jess 0499 341 504 - Khmer
Dhafir 0499 331 679 - Arabic
Iylene 0499 329 782 - Assyrian

Address
108 Moore Street,
Liverpool NSW 2170

20/1/22 10:04 am

