Kung saan makakahanap
ng suporta ang mga
tagapag-alaga

Si Sargoon,
tagapag-alaga ng
kanyang anak na babae.

Ang isang tagapag-alaga ay taong nag-aasikaso
sa isang miyembro ng pamilya o kaibigan
na may kapansanan, maysakit, may sakit
sa pag-iisip o sa isang taong mahina na dahil
sa katandaan.
Kung ikaw ay isang tagapag-alaga,
makakakuha ka ng suporta sa pamamagitan
ng Pintong-Lagusan ng Tagapag-alaga
(Carer Gateway).

Ano ang Carer Gateway?
Nagbibigay ang Carer Gateway ng mga serbisyo at suportang
pangharapan, sa telepono at kompyuter (online) para sa 2.65
milyong hindi binabayarang tagapag-alaga sa Australia.
May maraming serbisyo ang Carer Gateway na makakatulong sa
inyo sa anumang mga pang-araw-araw na mapanghamong gawain,
tungkol sa tensyon (stress) na dulot ng emosyon at suliranin sa salapi
na inyong nararanasan sa pagtatrabaho bilang isang tagapag-alaga.

“Maraming oras at lakas ang
nauubos sa pag-aalaga ng isang tao
at kailangan mo pa ring maglaan
ng oras para sa iyong sarili.”

Paano ko magagamit ang mga serbisyo sa
Carer Gateway?
Sa pamamagitan ng pagtawag sa teleponong 1800 422 737,
makakausap ninyo ang isang tagapagdulot ng serbisyo sa
Carer Gateway mula Lunes hanggang Biyernes sa mga oras ng 8 n.u.at
5n.h. Makikipag-usap sa inyo ang isang kawani ng Carer Gateway
tungkol sa inyong pangangailangan at matutulungan niya kayong
humanap ng mga serbisyo at suporta. Kung gusto ninyong may
makausap sa inyong wika, maaari ninyong tawagan ang Serbisyo sa
Pagsasalinwika at Pag-iinterprete (Translating and Interpreting Service)
sa 131 450. Ang Translating and Interpreting Service ay nagbibigay ng
tulong para sa isang tagapag-interprete sa mahigit na 160 na mga wika.
Makakakuha ng serbisyo sa loob ng 24 oras sa isang araw, 7 araw sa
isang linggo.

Si Sargoon,tagapag-alaga ng kanyang anak na babae.

Ang Carer Gateway ay mayroon ding pambansang website
(carergateway.gov.au) na may mga serbisyo sa kompyuter (online
services) at impormasyon na suporta sa inyo bilang isang tagapag-alaga.

Nagbibigay ang Carer Gateway ng maraming serbisyo
kabilang ang:
Pagsasanay (Coaching)
Kung nais ninyong matuto ng mga bagong paraan sa
pangangasiwa ng tensyon (stress) at pagbutihin ang
inyong kapakanan, ang gabay-sa-sarili na mga kurso sa
Carer Gateway website ay makakatulong sa inyo.
Pagpapayo (Counselling)
Kung nakakaramdam kayo ng tensyon (stress), pagkabahala,
lungkot o dismaya, may makakatulong sa inyo na propesyonal
na tagapayo na makakausap mo tungkol sa inyong mga
ipinag-aalala. Makapag-uusap kayo ng isang propesyonal
na tagapayo sa inyong lugar nang personal o harapan o sa
pamamagitan ng telepono habang nasa bahay ka. Kung nais
ninyong may makausap sa inyong sariling wika, matatawagan
ninyo ang Translating and Interpreting Service sa 131 450.

Mga ‘online’ na kurso ng pagsasanay
Matututo kayo ng mga bagong kasanayan sa pamamagitan
ng maiikli at interactive na ‘online’ na mga kurso sa website
ng Carer Gateway. Matutulungan kayo ng mga kurso sa
inyong trabaho ng pag-aalaga at mabibigyan kayo ng
impormasyon kung paano mo rin maaalagaan ang iyong
sarili, paano haharapin ang tensyon at mga problema
sa batas.

Pagpapahingang pangangalaga (Respite care)
Ang ‘respite’ o ‘respite care’ ay yaong may ibang taong papalit
sa inyo na mag-aalaga sa taong inyong inaalagaan. Maaaring
kailangan ninyo ng biglaang pagpapahinga na pangangalaga
kung sakaling biglang hindi ninyo kayang makapag-alaga,
gaya halimbawa, kung kayo ay nagkasakit o nagkapinsala.
Maaari rin kayong magplano ng pagpapahinga para naman
ikaw ay may bakasyon. Para makapagsa-ayos ng biglaang
pagpapahingang pangangalaga, o nakaplanong pagpapahinga,
tawagan ang Carer Gateway sa 1800 422 737 para
mapag-usapan sa inyong lugar ang inyong mga mapagpipilian.
Makipag-ugnayan sa ibang mga tagapag-alaga
Kung pakiwari ninyo na tila nag-iisa kayo o gustong may
mahingan ng payo mula sa ibang mga tagapag-alaga,
ang Carer Gateway ay makakatulong sa inyo para makipagkita
sa ibang taong may katulad ninyo ang kalagayan sa
pag-aalaga upang maibahagi ninyo ang iyong mga kwento,
kaalaman at karanasan. Maaari kayong makipagkita sa mga
tagapag-alaga na nasa inyong lugar, magbahagi ng payo at
matuto sa isa’t-isa sa isang ligtas na lugar. Ang Carer Gateway
website ay nagbibigay din ng online na talakayan (forum)
na masasalihan ninyo at maging bahagi ng nagtutulungang
samahan sa ‘online’ na komunidad ng mga tagapag-alaga.
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Tulong pampinansyal
Bilang isang tagapag-alaga, maaari kayong makakuha
ng tulong pampinansyal. Mayroong dalawang tulong
pampinansyang sistema (package) na makukuha ng mga
karapatdapat na tagapag-alaga sa pamamagitan ng
Carer Gateway. Maaaring makakuha kayo ng isang beses
lang na pondo para makabili ng praktikal na pantulong
gaya ng kasangkapan o bagay na makakatulong sa inyong
pag-aalaga. Maaari din kayong makakuha ng pondo na
maibibigay sa loob ng labindalawang buwan para sa
hanay ng mga patuloy na pantulong gaya ng nakaplanong
pagpapahinga o pagbibiyahe.

Paano ko matatawagan ang
Carer Gateway?
May iniaalok na pambansang website ang
Carer Gateway na www.carergateway.gov.au
o kaya matatawagan ninyo 1800 422 737 Lunes
hanggang Biyernes sa mga oras na 8n.u.at 5n.h.
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