Carer’s Journey Animation
Bakıcının Yolculuğu Animasyon Senaryosu
Story 2 – Nick and Jorge
Hikaye 2 - Nick ve Jorge

Dİğer DİLLER
Size Nick ve Jorge'nin hikâyesini anlatayım.
1.

Nick, Footscray, Melbourne'de oğlu Jorge ile birlikte yaşamaktadır.

2.

Nick'in karısı 16 yıl önce ölmüş ve başka çocukları olmamış.

3.

Nick işçi olarak çok çalışıyor. Bunu 35 yıldır yapıyor ve emekli olmaya hazır.

4.

Nick zamanı olduğunda dışarı çıkmaya bayılır, bazen evde insanlar olur ya da bir arkadaşının evine
gider. Basit şeyleri, arkadaşlığı,

5.

iyi yemekleri,

6.

ve bahçe işlerini sever.

7.

Nick'in kız kardeşi ve bazı aile fertleri de Melbourne'da yaşıyor. İyi bir toplumu ve Güney
Amerika'da konuştuğu bir ailesi var.

8.

Jorge, Nick'in oğlu, endişeli bir çocukluğu oldu.

9.

Annesi öldüğünde daha da kötüleşti. Bu onun için bir travma gibiydi.

10. İlişkileri zor. Nick onun için çok çalışıyor. Her şeyin parasını ödüyor, randevularını düzenliyor ve

tüm olanaklarıyla ona bakıyor.
11. O iyi bir genç adam. İyiyken, insanlarla sohbet eder. Ama çoğu zaman kendine bakmıyor.

Yıkanmıyor, içki ve sigara içiyor, boş oturup pek bir şey yapmıyor.
12. Bağırıyor.
13. Jorge NDIS'i alana kadar, Nick işinde çalışmasını ve Jorge'ye göz kulak olmayı dengelemekte,

14. arkadaşlarına yardım etmekte ve kendine zaman ayırmakta zorlanıyordu.
15. Nick, Jorge'yi sonsuza kadar destekleyemez. Nick yaşlanıyor ve daha çok yoruluyor.
16. NDIS'i nasıl öğrendiler? Nick bunu kendi toplumundan bir hanımdan duymuş ve doktoruna

sormaya karar vermiş. Doktoru da fazla bir şey bilmiyormuş ama Yerel NDIS ofisini bulmuş ve
formları doldurmaları için onlara yardımcı olmuş.
17. Nick Doktor'dan, Jorge'nin psikoloğundan bir mektup aldı ve kendisi de bir mektup yazdı. Psikolog,

Jorge'nin durumunun neden ömür boyu süreceğini ve desteğin onun için nasıl gerekli olduğunu
açıkladı.
18. Çok fazla bilgi vardı ancak insanların desteğiyle bunu yaptılar ve Jorge için bir plân yaptılar.
19. NDIS sayesinde, Nick babası olarak Jorge ile daha fazla zamana kavuştu.
20. Bir kişi Jorge’nin insanlarla birarada olma ve halka açık yerlerde bulunma sorunları ile başa

çıkması için beceri öğrenmesine yardımcı olmak için geliyor.
21. Ve Jorge zor zamanlar geçirdiğinde, bir destek çalışanı Jorge'nin kalkmasını ve kendine bakmasını

sağlamaya geliyor.
22. Bu Destek Koordinatörü, hedefleri üzerinde çalışmasına da yardımcı oluyor. Jorge şimdi yakın bir

zamanda TAFE'e gitmek istiyor, böylece BT desteği alanında çalışmayı öğrenebilecek.
23. Jorge'nin NDIS plânına aile ve toplumu da koydular. Müzikli etkinlikler gibi şeyler yapıyorlar ve

insanlar Jorge'yi de alıp bir yerlere götürüyor. Bu durum destek olan diğer insanların varlığını
Nick’e gösteren iyi bir hatırlatmadır
24. Hayat onlar için halâ basit değil, ama Jorge NDIS desteğine sahip olduğu için şimdi işler daha iyi.

