
نساعد من خاللوظيفتنا

يتعّين عىل الشباب المصابين بأمراض مزمنة وإعاقات االنتقال من خدمات الرعاية 

الصحية لألطفال إىل الخدمات الصحية المخصصة للبالغين. خدمة ACI للرعاية 

االنتقالية متاحة لدعمك. 

ثمة اختالفات بين الخدمات الصحية المخصصة لألطفال 

والبالغين ويحتاج بعض الشباب الذين يتراوح سنهم ما 

بين 14 و 25 سنة إىل دعم إضافي. 

نقدم خدمة سرية ومجانية ضمن الخدمات المقدمة من 	 

وزارة NSW Health )وزارة الصحة في نيو ساوث ويلز(. 

يقوم منسقو الرعاية االنتقالية وعمال الدعم بمساعدة 	 

الشباب والعائالت ومقدمو الرعاية واألطباء خالل 

المرحلة االنتقالية.

العمل مع فريق رعايتك الصحية للعثور عىل خدمات 	 

صحية مناسبة للبالغين

وضع خطة انتقالية تتضمن المعلومات المهمة	 

دعمك في الحصول عىل اإلحاالت وحجز المواعيد	 

الذهاب معك إىل مواعيدك األوىل، إذا لزم األمر	 

تبادل الموارد معك	 

تزويد فريق رعايتك الصحية بآخر المستجدات حول 	 

عملية انتقالك

سُتعطى تفاصيل منسق الرعاية وموظف الدعم 

المعنيين بك.

أخبرهم برغبتك بأن يتّم االتصال بك عبر الهاتف أو 

الرسائل النصية أو البريد اإللكتروني حتى يكونوا عىل 

علم بأفضل طرق التواصل معك.

هل أنت 

بصدد االنتقال 

إىل خدمات 

الرعاية الصحية 
للبالغين؟



سنتصل بك بعد مواعيدك الصحية المخصصة 

للبالغين. يمكنك أيًضا االتصال بنا إذا كنت 

بحاجة للمساعدة.

سنزيل اسمك من خدمتنا بعدما تلتقي بالخدمات 

الصحية المخصصة للبالغين وتشعر باالرتياح لهم. 

ومع ذلك، ال يزال بإمكانك االتصال بنا حتى تبلغ 

سن 25 عاًما.

تفاصيل االتصال بمنسقي خدمة 

ACI للرعاية االنتقالية متاحة عىل 
صفحتنا عىل الويب. 

يمكن للشباب أو مقدمي الرعاية أو األطباء إجراء 

اإلحاالت إىل خدمتنا.

كل ما نحتاجه هو استمارة اإلحالة 

مع موافقة الشاب. 

اتصل بناما ال يمكننا القيام به 

في حين أننا نود لو استطعنا مساعدتك في كافة األمور، إال أّن 

هناك بعًضا منها ال يمكننا القيام بها، مثل: 

حجز المواعيد نيابة عنك، إاّل أنه يمكننا مساعدتك عىل تعلّم 	 

كيفية القيام بذلك

استكمال المستندات المطلوبة وتقديم الوثائق الداعمة 	 

.Centrelink أو NDIS لـ
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هل أنت بصدد االنتقال إىل خدمات الرعاية الصحية للبالغين؟

النفاذ إىل 
سجالتك الطبية 

)نتائج االختبارات، 
الرسائل المتبادلة 

بين العيادات( 

إخبار فريق رعايتك 

الصحية بما يهمك 

يمكننا المساعدة في بناء 

ثقتك بنفسك ومهاراتك 

حتى تتمكن من ... 

االستعداد 

للمواعيد 

االتصال بالخدمات 

للحصول عىل 

تفاصيل المواعيد 

الحصول 

عىل إحاالت 

للمتخصصين 

حجز المواعيد 

إلغاء المواعيد وحضورها
وإعادة جدولتها 
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