معلومات ملرضى السرطان وأسرهم وأصدقائهم
ميكن أن تساعدك خدمات الدعم التالية

Arabic

املواد املكتوبة

باإلمكان احلصول على مجموعة من املعلومات حول
املوضوعات املتعلقة مبرض السرطان بلغات مختلفة
في املوقع اإللكتروني www.cancervic.org.au
أو االتصال (بخط مساعدة مجلس السرطان)
 Cancer Council Helplineعلى الرقم 13 11 20
(اللغة اإلجنليزية) والرقم ( 13 14 50للمعلومات بلغتك)
إلرسال املعلومات إليك مجانا ً.

جلسات
املعلومات اجملانية

يتم تقدمي جلسات
املعلومات حول مرض
السرطان باللغة اإلجنليزية
للمرضى وأسرهم .وميكن
طلب تواجد مترجم في
بعض اجللسات .تقدم
هذه اجللسات معلومات
حول التعايش مع اإلصابة
مبرض السرطان.

Cancer Council Helpline
(خط مساعدة جملس السرطان)

إذا كنت مريضا ً أو أحد أفراد األسرة
أو األصدقاء ممن يتحدثون اإلجنليزية،
اتصل على خط مساعدة مجلس السرطان
 Cancer Council Helplineعلى
الرقم .13 11 20

Multilingual Cancer Information Line
(خط معلومات السرطان متعدد اللغات)
حتدث إلى ممرضة متخصصة في مرض السرطان مع
االستعانة مبترجم.

اتصل على الرقم  13 14 50بتكلفة مكاملة محلية (باستثناء املكاملات
مساء
من الهاتف النقال) ،من االثنني إلى اجلمعة ،الساعة  9صباحا ً – 5
ً
واتبع اخلطوات التالية:
• اطلب اللغة التي تريدها.
• انتظر عىل الخط حتى يتم توصيلك باملرتجم (قد يستغرق األمر  3دقائق).
• اطلب من املرتجم توصيلك (بخط مساعدة مجلس الرسطان بوالية فيكتوريا)
 Cancer Council Victoria Helplineعىل الرقم .13 11 20
• سيتم توصيلك باملرتجم وممرضة متخصصة يف مرض الرسطان.

معلومات عن مرض السرطان بلغتك

هل لديك أي أسئلة حول مرض السرطان؟
حتدث بسرية إىل ممرضة متخصصة يف مرض
السرطان من جملس السرطان .Cancer Council

ميكن للممرضات الودودات املتخصصات في
مرض السرطان أن يقمن مبا يلي:
•
•
•
•

إرسال معلومات لك حول مرض السرطان.
شرح الفحوصات والعالجات اخلاصة مبرض السرطان
بشكل يسهل فهمه.
احلديث حول ما تشعر به ،وأي مخاوف أو أسئلة قد
تكون لديك.
تقدمي املعلومات حول اخلدمات التي قد تفيدك مبا
يشمل املساعدة القانونية واملالية.

جمموعات
مساندة مرضى السرطان

يتم دعوة املرضى
وأفراد األسرة حلضور
مجموعات املساندة.
حتدث عن جتربتك
مع مرض السرطان
في إطار جو ودود.
وقد تكون هناك مجموعة
في منطقتك تتحدث بلغتك.

جمموعات
الدعم عرب اهلاتف واإلنترنت

( Cancer Connectخدمة)
تتوفر خدمة  Cancer Connectللمرضى
ٍ
أحد
وأسرهم الذين يرغبون في احلديث مع
مر بتجربة مماثلة مع مرض السرطان.
َّ
وميكن أن يقدم ذلك التواصل بلغتك ،أو
مبساعدة مترجم.

يقدم (مجلس السرطان) Cancer Council

ملرضى السرطان وأسرهم الفرصة ملشاركة
جتاربهم ومعلوماتهم عن مرض السرطان مع
اآلخرين عبر الهاتف أو عن طريق اإلنترنت.

“جعلني احلديث إلى شخص كان في موقف مماثل أشعر بوحدة أقل ،ولقد ساعدني ذلك كثيراً”.

