ที่ซ่ งึ ผู้ดแู ลสามารถ
ขอการสนับสนุนได้

ซาร์ กนู ผู้ดแู ลของลูกสาว

ผู้ดแู ล คือคนที่ดแู ลสมาชิกในครอบครั วหรื อเพื่อน
ที่มีความพิการ โรคประจ�าตัว ความเจ็บป่ วยทางจิต
หรื อคนที่อ่อนแอเนื่องจากวัย
หากคุณเป็ นผู้ดแู ล คุณจะสามารถขอความช่ วยเหลือ
และการสนับสนุน ผ่ านประตูทางออกส�าหรั บสื่อสาร
ข้ อมูลของผู้ดแู ล หรื อแคเรอร์ เกตเวย์
(Carer Gateway) ได้

Carer Gateway คืออะไร?
Carer Gateway ให้ บริ การและการสนับสนุน ต่อหน้ า ทางโทรศัพท์

และทางออนไลน์ แก่ผ้ ดู แู ลที่ไม่ได้ รับค่าตอบแทน จ�านวน 2.65 ล้ านคน
ของออสเตรเลีย
Carer Gateway มีบริ การมากมายที่สามารถช่วยคุณรับมือกับความท้ าย

ทายต่างๆ ในชีวิตประจ�าวัน ความตึงเครี ยดทางอารมณ์และทางการเงิน
ที่คณ
ุ อาจได้ รับในฐานะผู้ดแู ล

ฉันจะใช้ บริการ Carer Gateway ได้ อย่ างไร?

‘เวลาและพลังงานจ�านวนมากถูก
ใช้ ไปในการดูแลใครบางคน
แต่ คุณเองก็ต้องมีเวลาให้ กับตัว
เองด้ วยเช่ นกัน’

คุณสามารถพูดกับผู้ให้ บริ การ Carer Gateway ด้ วยการโทร
1800 422 737 ตังแต่
้ วนั จันทร์ ถงึ วันศุกร์ ระหว่างเวลา 8.00 น. -17.00 น.
เจ้ าหน้ าที่ Carer Gateway จะพูดคุยกับคุณถึงสิง่ ที่คณ
ุ ต้ องการ
และช่วยคุณหาบริ การและการสนับสนุนต่างๆ หากคุณต้ องการจะพูดกับใครสัก
คนเป็ นภาษาของคุณเอง คุณจะสามารถโทรศัพท์ถงึ บริ การแปลและล่าม
ที่หมายเลข 131 450 บริ การแปลและล่ามให้ การเข้ าถึงล่ามที่พดู ภาษาต่างๆ
มากกว่า 160 ภาษา บริ การนี ้มีวนั ละ 24 ชัว่ โมง สัปดาห์ละ 7 วัน

ซาร์ กูน ผู้ดแู ลของลูกสาว

นอกจากนี ้ Carer Gateway ยังมีเว็บไซต์แห่งชาติ (carergateway.gov.au)
ที่ให้ บริ การและข้ อมูลต่างๆ ที่สนับสนุนคุณในฐานะผู้ดแู ลอีกด้ วย
Carer Gateway ให้ บริ การมากมาย รวมถึง:

การฝึ กหรื อโค้ ช
หากคุณต้ องการเรี ยนรู้วิธีการใหม่ๆ ในการจัดการกับความ
ตึงเครี ยด และท�าให้ ความเป็ นอยูข่ องคุณดีขึ ้น หลักสูตรการฝึ ก
ตนเองบนเว็บไซต์ Carer Gateway สามารถช่วยคุณได้

การให้ คา� ปรึกษา
หากคุณก�าลังรู้สกึ ตึงเครี ยด วิตกกังวล เศร้ า หรื อหงุดหงิด
ผู้ให้ ค�าปรึกษามืออาชีพสามารถพูดคุยกับคุณในเรื่ องที่คณ
ุ วิตก
กังวล และช่วยคุณได้ คุณสามารถคุยกันได้ แบบตัวต่อตัว
ต่อหน้ าผู้ให้ ค�าปรึกษามืออาชีพในพื ้นที่ของคุณ หรื อทางโทรศัพท์
ในขณะที่คณ
ุ อยูใ่ นบ้ านของคุณเองก็ได้ หากคุณต้ องการจะพูดกับ
ใครสักคนเป็ นภาษาของคุณเอง คุณจะสามารถโทรศัพท์ถงึ บริ การ
แปลและล่ามที่หมายเลข 131 450

เรสไปท์ แคร์
‘เรสไปท์’ หรื อ ‘เรสไปท์แคร์ ’ คือเมื่อคนอื่นมาดูแลคนที่คณ
ุ ดูแลอยู่
คุณอาจจ�าเป็ นต้ องใช้ เรสไปท์แคร์ ฉกุ เฉิน หากในทันทีทนั ใด
คุณพบว่า คุณไม่สามารถให้ การดูแลที่ท�าอยูไ่ ด้ ตัวอย่างเช่น
หากคุณเกิดไม่สบายหรื อบาดเจ็บขึ ้นมา นอกจากนี ้ คุณสามารถ
วางแผนได้ วา่ จะมีเรสไปท์แคร์ เมื่อใด เพื่อที่คณ
ุ จะได้ หยุดพัก
ในการจัดหาเรสไปท์แคร์ ฉกุ เฉิน หรื อเรสไปท์แคร์ แบบวางแผนไว้
ก่อน กรุณาโทรถึง Carer Gateway ที่หมายเลข 1800 422 737
เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับทางเลือกต่างๆ ในพื ้นที่ของคุณ

ติดต่ อกับผู้ดแู ลคนอื่น ๆ
หากคุณรู้สกึ เหงาหรื อต้ องการค�าแนะน�าจากผู้ดแู ลคนอื่นๆ
Carer Gateway จะสามารถช่วยคุณให้ พบกับคนอื่นๆ
ที่อยูใ่ นสถานการณ์การดูแลคล้ ายคลึงกันได้ เพื่อแบ่งปั นเรื่ องราว
ความรู้ และประสบการณ์ คุณสามารถพบกันต่อหน้ ากับผู้ดแู ลที่อยู่
ในท้ องถิ่น และแบ่งปั นค�าแนะน�า และเรี ยนรู้จากกันและกันในที่ที่
ปลอดภัย นอกจากนี ้ เว็บไซต์ Carer Gateway ยังจัดการประชุม
ออนไลน์ที่คณ
ุ สามารถเข้ าร่วมและเป็ นส่วนหนึง่ ของชุมชนออนไลน์
ที่ให้ การสนับสนุนกับผู้ดแู ลคนอื่นๆ ได้

หลักสูตรทักษะทางออนไลน์
คุณสามารถเรี ยนทักษะใหม่ๆ ผ่านหลักสูตรออนไลน์เชิงโต้ ตอบ
ระยะสันได้
้ บนเว็บไซต์ Carer Gateway หลักสูตรเหล่านี ้จะ
ช่วยคุณในบทบาทการดูแลของคุณ และให้ ข้อมูลเกี่ยวกับวิธี
ดูแลความเป็ นอยูท่ ี่ดีของคุณ จัดการความตึงเครี ยด และเรื่ อง
ราวด้ านกฎหมาย

$ การสนับสนุนทางการเงิน

ในฐานะผู้ดแู ล คุณอาจได้ รับความช่วยเหลือทางการเงิน ทังนี
้ ้
มีชดุ การสนับสนุนทางการเงินสองชุด ให้ ผ้ ดู แู ลที่มีสทิ ธิผา่ น
Carer Gateway คุณอาจได้ รับเงินเพื่อซื ้อการสนับสนุนเชิง
ปฏิบตั แิ บบครัง้ เดียวจบ ในรูปของอุปกรณ์ หรื อสิง่ ของ
เพื่อช่วยคุณในบทบาทการดูแลของคุณ นอกจากนี ้ คุณอาจได้
รับเงินส�าหรับการสนับสนุนเชิงปฏิบตั ติ อ่ เนื่องหลายอย่าง
เช่น เรสไปท์แคร์ แบบวางแผนไว้ ก่อน หรื อการขนส่งที่ให้ ในช่วง
เวลาสิบสองเดือน
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