
 

 دعم مقدمي الرعایة ومساعدتھم في المنازل
 ھل أنت من مقدمي الرعایة؟

 
یوجد ما یقرب من ستة مالیین من مقدمي الرعایة غیر مدفوعي األجر في المملكة المتحدة. مقدم الرعایة ھو الشخص 

األجر في المھام المعیشیة الیومیة أو الرعایة الشخصیة إلى أحد أفراد األسرة أو صدیق. الذي یقدم دعًما غیر مدفوع 
وقد یكون أولئك الذین ترعاھم مرضى أو ضعفاء أو ذوي احتیاجات خاصة أو یعانون من ضعف في الصحة العقلیة 

 أو یعانون من مشكلة سوء استعمال المواد أو الكحول.

 اإللكتروني Carers in Derbyshireموقع 
 

 Adultاإللكتروني بشراكٍة بین مقدمي الرعایة وإدارة رعایة البالغین ( Carers in Derbyshireتم تطویر موقع 
Care والخدمات الصحیة ومنظمات القطاع التطوعي بھدف مساعدة مقدمي الرعایة المقیمین في دیربیشایر على (

 ن الخدمات.إیجاد المعلومات والمشورة الموثوقة المحّدثة بشأ

 www.carersinderbyshire.org.ukیمكنك زیارة الموقع اإللكتروني عبر 

 دعم اتحاد مقدمي الرعایة في دیربیشایر
 
ا ) بالشراكة معنا بصفتنDerbyshire Carers Associationیعمل اتحاد مقدمي الرعایة في دیربیشایر ( 

 المقدم األساسي لخدمات الدعم لمقدمي الرعایة في دیربیشایر.

 وتتضمن الخدمات المقدمة من اتحاد مقدمي الرعایة في دیربیشایر: 

 المعلومات والنصیحة والتوجیھ •
 تقییم مقدمي الرعایة •
 الدعم الفردي، سواء وجًھا لوجھ أو عبر الھاتف •
 الزیارات المنزلیة •
 مجموعات الدعم •
 والتدریبفرص التطوع  •
 الرسائل اإلخباریة. •

أو  833833 01773أو  222373 01246 على الھاتف رقم:تواصل مع اتحاد مقدمي الرعایة في دیربیشایر 
 info@derbyshirecarers.co.uk البرید اإللكتروني:

 مجموعات الدعم
 

م مقدمي الرعایة في جمیع أنحاء المقاطعة. ویمكنك استخدام دلیل مقدمي الرعایة في یوجد العدید من مجموعات دع
www.carersinderbyshire.org.uk/carers- اإللكتروني عبر: Carers in Derbyshireموقع 

 بیان حقائق عن رعایة البالغین
 2018التاریخ: ینایر 
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directory 

 

 التخطیط للطوارئ
 
بطاقة الطوارئ الخاصة بمقدمي الرعایة ھي وسیلة لتعریف خدمات الطوارئ أنك أحد مقدمي الرعایة وأن ھناك من  

یعتمد على دعمك لھ. عند طلب البطاقة ُیطلب منك وضع خطة طوارئ مقدم الرعایة الخاصة بك وذكر أسماء جھات 
لك في قاعدة بیانات إدارة رعایة البالغین. یمكنك االتصال في حالة الطوارئ. یتم االحتفاظ بتلك المعلومات بعد ذ

 emergency-an-for-www.carersinderbyshire.org.uk/planningمعرفة المزید عبر 

 تقییم مقدمي الرعایة
 
یة وتقییمھا عبر إجراء تقییم مقدمي الرعایة. یساعد التقییم في تحدید یمكن تحدید احتیاجاتك بصفتك مقدم رعا 

 احتیاجاتك من المساعدة والدعم ویتیح لك الفرصة للتحدث عن األمور التي قد تیسر عملیة الرعایة.

 ویتولى اتحاد مقدمي الرعایة في دیربیشایر جمیع تقییمات مقدمي الرعایة نیابًة عّنا حالًیا.

یم، قد یتم إمدادك بمعلومات الخدمات وتفاصیلھا لدعمك فیما تقدمھ من رعایة. وقد تكون ھذه المعلومات ونتیجة للتقی 
 عن الدورات التدریبیة أو مجموعات الدعم أو الخدمات التي تتیح لك أخذ إجازة من الرعایة.

إذا استوفیت معاییر أھلیة مقدمي الرعایة، فقد تتمكن من الحصول على میزانیة شخصیة تسد بھا تكالیف إجازتك أو  
 تشتري بھا غرًضا ییسر علیك دور الرعایة.

اإللكتروني عبر  Carers in Derbyshireیمكنك معرفة المزید على موقع 
www.carersinderbyshire.org.uk/carers-assessment 

 ل تحتاج بعض المساعدة في المنزل؟ھ
 ھل تحتاج بعض المساعدة في األعمال المنزلیة أو إعداد الوجبات؟ 

 یمكنك دفع أجر ألحدھم لكي یتولى مھام التنظیف أو غسل المالبس. 

 ویمكنك العثور على الشركات التي تتولى التنظیف والغسل عبر: 

 www.derbyshire.gov.uk/ttاإللكتروني عبر  Trusted Traderالبحث في موقع  •
الطلب من خدمة الوسطاء مساعدتك في العثور على إحدى الشركات. یمكنك االتصال بھم على  •

01629 537763. 
) بالقرب من مكان إقامتك Community Voluntary Serviceوقد تتمكن الخدمة المجتمعیة التطوعیة (

 من مساعدتك في التسوق أو الوصول إلى المتاجر.
 Amber Valley CVS :(01773 512ھاتف خدمة أمبر فالي المجتمعیة التطوعیة (  •

076 
 Derbyshire Dales CVS :(01629ھاتف خدمة دیربیشایر دیلز المجتمعیة التطوعیة ( •

812 154 
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): Chesterfield Links CVSھاتف خدمة تشیسترفیلد لینكس المجتمعیة التطوعیة ( •
01246 274844 

 High Peak CVS :(01663 735 350یك المجتمعیة التطوعیة (ھاتف خدمة ھاي ب •
 Erewash CVS :(01159 466 740ھاتف خدمة إیرواش المجتمعیة التطوعیة ( •
): South Derbyshire CVSھاتف خدمة ساوث دیربیشایر المجتمعیة التطوعیة ( •

01283 550 163 
 Glossop and District Volunteerھاتف مكتب جلوسوب والمقاطعة التطوعي ( •

Bureau :(01457 865 722 
 Buxton Volunteer Centre :(01298 23970ھاتف مركز باكستون التطوعي ( •

 األدوات المساعدة والمعدات الصغیرة

ھناك بعض المعدات الصغیرة التي یمكن شراؤھا لكي تساعدك في العیش بأمان في منزلك. وتتضمن ھذه 
  األشیاء:

 آالت توزیع أقراص الدواء •
 الماسكات القابلة للتمدد •
 أدوات المائدة القابلة للتعدیل •

یمكن أن تساعدك مؤسسة حیاة ذوي االحتیاجات الخاصة )Disability Living Foundation( في معرفة 
المعدات التي قد تحتاجھا. یمكنك االتصال بھم على الرقم 0300 999 0004. أو یمكنك ملء نموذج على 

 https://asksara.dlf.org.uk :موقعھم اإللكتروني لكي ترى المعدات التي قد تساعدك عبر

 الرعایة عن ُبعد أو اإلنذارات المجتمعیة 

) بمستشعرات. توّزع تلك المستشعرات في جمیع أنحاء منزلك أو یمكنك lifelineیتم توصیل جھاز الرعایة (
 ھا قالدة.ارتداؤھا حول عنقك كأن

وتنبھك تلك المستشعرات إذا كنت معرًضا للسقوط أو إذا ُوِجد دخاٌن في منزلك. بعد ذلك، یرسل جھاز الرعایة 
 رسالة إلى شخص ما في أحد مراكز االستجابة.

 وحینھا یتحقق الشخص في مركز االستجابة ما إذا كنت بخیر أو بحاجة إلى المساعدة.

 01629) على الرقم Call Derbyshireاتصاالت دیربیشایر ( لمزید من المعلومات اتصل بخدمة
533190. 

 ھل لدیك مھارات یمكنك مشاركتھا أو تبادلھا؟

). یمكن ألي شخص أن ینضم ویمكنك الحصول على Time Swapلدینا برنامج جدید یسمى تبادل الوقت (
 رصید زمني عن طریق مساعدة شخص آخر.

 الزمني لتحصل على مساعدة خاصة بك.یمكنك بعد ذلك مقایضة ذلك الرصید 

https://asksara.dlf.org.uk


 

 یمكنك تقدیم المساعدة أو الحصول علیھا في أمور مثل:

 األعمال الیدویة والبستنة وأعمال المنزل •
 كتابة خطاب أو غیره من المراسالت •
 الخیاطة أو الحیاكة •
 تعلیم شخص آخر مھارة جدیدة •
 تنزیھ الكالب •

 

أو زیارة  532409 01629لمزید من المعلومات یمكنك االتصال بالخدمة على الرقم  
www.derbyshire.gov.uk/timeswap 

 ھل تبحث عن مزید من األصدقاء؟

ھي مجموعات للذین تجاوزوا الخمسین من عمرھم. یتحدث ھؤالء األشخاص في  - منتدیات الخمسینیین
 المجموعة عما یجري في مناطقھم ویقابلون أشخاًصا جدد.

 .532466 01629یمكنك معرفة المزید عن منتدیات الخمسینیین باالتصال على الرقم 

تقدم  -) Age UK Derby and Derbyshire( كبار السن في المملكة المتحدة في دیربي ودیربیشایر
خدمات تمكن كبار السن من مقابلة أشخاص آخرین. كما تقدم كذلك خدمة الخط الساخن لتزوید كبار السن 

. وتدیر مؤسسة كبار السن في 768240 01773رقم الھاتف:  -ومقدمي الرعایة لھم بالمعلومات والنصیحة 
) التي تستھدف األشخاص Strictly No Fallingالمملكة المتحدة فصول "ممنوع السقوط مطلًقا" (

المعرضین لخطر السقوط. تكون الفصول عبارة عن جلسات نشاط بدني تھدف إلى تحسین القوة والتوازن 
لمزید من المعلومات أو ُزر  277252 07837والتعاون للمساعدة في خفض مخاطر السقوط. اتصل على 

www.derbyshire.gov.uk/falls 

 وإرشادات عامةمعلومات ونصائح 

 ) في:Health and Wellbeing Zonesھناك أماكن للصحة والعافیة ( 

 المكتبات  •
 بعض عیادات األطباء  •
 بعض مباني المجالس •
 بعض المراكز المجتمعیة •

  

تحتوي األماكن على كتب ونشرات ومعلومات أخرى یمكنك استخدامھا للحصول على نصائح بشأن الحفاظ 
على صحتك وعافیتك. یمكنك إیجاد أقرب مكان لك على موقعنا اإللكتروني عبر 

www.derbyshire.gov.uk/healthzone 
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یمكنك أن تطلب نسًخا ورقیة من نشرات معلومات "رعایة البالغین" على موقعنا اإللكتروني   
www.derbyshire.gov.uk/careinfo -  وھناك مربع في أسفل النموذج یمكنك استخدامھ لطلب توفیر

 اللغات األخرى.المعلومات بطریقة مختلفة، مثل إحدى 

 

 )First Contact Signposting Schemeبرنامج "أول تواصل" اإلرشادي (

امأل نموذج "أول تواصل" لتحصل على معلومات من منظمات مختلفة في منطقتك یمكنھا دعم صحتك 
أو طلب  www.derbyshire.gov.uk/firstcontactوعافیتك. یمكنك ملء النموذج عبر اإلنترنت على 

 نسخة من نشرة "أول تواصل" التي تحتوي على نموذج ورقي بداخلھا.

) على الرقم Call Derbyshireلمزید من المعلومات، تفضل باالتصال بخدمة اتصاالت دیربیشایر (
01629 533190 
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