
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਰਵਾਰ ਦ ੇਰਕਸ ੇਮੈਂਬਰ ਜਾ ਂ
ਦੋਸਤ ਦੀ ਇਸ ਰਵੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਦ ੇਹ:ੋ 

ਰਿੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲਕਰਰਆਿੇ ਦੀ 
ਖਰੀਦਦਾਰੀ 

ਭੋਜਿ ਰਤਆਰ ਕਰਿਾ 

ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ

... ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਹ ੋਸਕਦ ੇਹ ੋ
ਕੀ ਰਕਸ ੇਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਿਾ ਤੁਸੀਂ ਰਕਵੇਂ ਦਾ ਮਰਹਸੂਸ ਕਰਦ ੇਹ,ੋ  
ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੀ ਕੰਮ ਕਰਿ, ਪੜ੍ਾਈ ਕਰਿ ਜਾ ਂਸਮਾਰਜਕ ਮੇਲ-ਰਮਲਾਪ  
ਕਰਿ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਿੰੂ ਪ੍ਰਭਾਰਵਤ ਕਰਦਾ ਹ?ੈ

'ਕੇਅਰਰਜ਼ WA' ਮੁਫ਼ਤ ਸਹਾਇਤਾਵਾ ਂਰਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

1800 422 737

ਭਾਵਿਾਤਮਕ 
ਸਹਾਇਤਾ

ਰਵੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ



ਸਾਡ ੇਬਾਰ ੇ

ਕੇਅਰਰਜ਼ WA ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ WA ਰਵੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਿ ਵਾਰਲਆ ਂਿੰੂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤ ੇਵਕਾਲਤ 
ਪ੍ਰਦਾਿ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆ ਂਰਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆ ਂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿ ਕਰਿ ਅਤ ੇਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਿ ਰਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ 
ਮਦਦ ਕਰਿ ਲਈ ਕਈ ਸਾਰ ੇਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾ ਂਅਤ ੇਸੇਵਾਵਾ ਂਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦ ੇਹਾ।ਂ

ਸੇਵਾਵਾ ਂCarers WA (ਕੇਅਰਰਜ਼ WA) ਅਤ ੇCarer Gateway (ਕੇਅਰਰ ਗੇਟਵੇ) ਦੁਆਰਾ 
ਉਪਲਬਧ ਹਿ

ਕਾਉਂਸਰਲੰਗ ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਿ ਵਾਲੀ ਭੂਰਮਕਾ ਤੋਂ ਤਣਾਅ-ਗ੍ਰਸਤ, ਰਚੰਤਤ, ਉਦਾਸ ਜਾ ਂਹਾਵੀ 
ਮਰਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹ ੇਹ,ੋ ਤਾ ਂਕੋਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੁਹਾਡ ੇਿਾਲ ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤ ੇਜਾ ਂਫ਼ੋਿ 'ਤ ੇਤੁਹਾਡੀਆ ਂਰਚੰਤਾਵਾ ਂ
ਬਾਰ ੇਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਰਵਹਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਫੰਰਡਗੰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਭੂਰਮਕਾ ਰਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਦਦ ਕਰਿ ਲਈ ਜਾ ਂਰਸੱਰਖਆ ਜਾ ਂ
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਿ ਰਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਦਦ ਕਰਿ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਾ ਂਦੀ ਰਵਹਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਇਸ ਰਵੱਚ ਅਰਜਹੀਆ ਂਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੋਸਕਦੀਆ ਂਹਿ ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਘਰੇਲੂ ਮੱਦਦ, ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾ ਂਲਈ 
ਆਵਾਜਾਈ, ਰਾਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾ ਂਰਸਖਲਾਈ ਕੋਰਸ।

ਹੋਰ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਿ ਵਾਰਲਆ ਂਿਾਲ ਜੁੜ ੋਸਥਾਿਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਮਾਗਮਾ ਂਅਤ ੇਵਰਕਸ਼ਾਪਾ ਂਰਵੱਚ ਅਰਜਹੀ ਹੀ 
ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਲੀਆ ਂਸਰਥਤੀਆ ਂਰਵਚਲੇ ਲੋਕਾ ਂਿੰੂ ਰਮਲੋ। ਕਹਾਣੀਆ ਂਅਤ ੇਸਲਾਹ ਸਾਝਂੀ ਕਰ,ੋ ਅਤ ੇਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ 
ਕਰਿ ਵਾਲੀ ਭੂਰਮਕਾ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲਓ।

ਸੰਬੰਰਧਤ, ਮੁਫ਼ਤ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤ ੇਸੇਵਾਵਾ ਂਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਿ ਲਈ, ਇੱਕ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀਆ ਂਲੋੜਾ ਂਬਾਰ ੇਸਧਾਰਿ 
ਯੋਜਿਾ ਦ ੇਸੈਸ਼ਿ ਿੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਿ ਲਈ ਸਾਿੰੂ ਫ਼ੋਿ ਕਰੋ।

ਸਾਡ ੇਿਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰ ੇ8 ਵਜ ੇਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜ ੇਦਰਰਮਆਿ 1800 422 737 'ਤ ੇਫ਼ੋਿ ਕਰ ੋਅਤ ੇਕੇਅਰਰਜ਼ WA 
ਿਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿ ਲਈ 1 ਦਬਾਓ।

    ਕੇਅਰਰਜ਼ WA ਅਿੁਵਾਦ ਅਤ ੇਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾਵਾ ਂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 www.carerswa.asn.au
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