
	

 

Carer’s	Journey	Animation		
نص مقطع الرسوم المتحركة لرحلة مقّدم الرعایة  

Story	1	–	Jeena	and	Robina		 
– ١ القصة رقم جینا وروبینا   

 

ARABIC  
 

.دعني أخبرك قصة جینا وروبینا 	
	  
.غرب سیدني منطقة في ھي تسكنسنوات و 8من إیران قبل  للعیش في استرالیالثالثة أطفال انتقلت  عزباء جینا أمٌّ  	.1  
	  
فنحن ھنا والحصول على الدعم ألسرتھا.  مورلذا یصعب علیھا فھم األو وھي ال تتحّدث إال القلیل من اللّغة اإلنكلیزیة 	.2

.نشعر بالوحدة في بعض األحیان  
	  
.من العمر سنة 20 التي تبلغ ،روبینا ،بابنتھا جینا تعتني 	.3  
	  
.علیھا القیام ببعض األشیاء كل یوم یصّعب الحاّدین مّمامن االكتئاب والقلق  روبینا تعاني 	.4  
	  
.اتخاذ القراراتفي المواصالت العامة وأحیانًا وسائل استقالل و االعتناء بنفسھاأمور ك تحتاج روبینا إلى المساعدة في	.5  
	  
ینسجم كّل من جینا وروبینا مع بعضھما البعض بشكل حسن غیر أن عالقة روبینا بأخیھا وأختھا عالقة متعثرة. 	.6  
	  
.عائلتكمن الصعب أن تكون بعیًدا عن . كم ال تكّرس جینا إال القلیل من الوقت لنفسھا	.7  
	  
ما  الناس إذا عرفوا سخریةروبینا من  على تخشىوطلب المساعدة  ال تحبجینا ف ،من الصعب تكوین صداقاتكم و 	.8

.تعانیھ  
	  
.في المسجد الذي یصلّون فیھ عندما لمست معاناتھم أمیرة إلى جینا ذات یوم اسمھاتحدثت سیدة 	.9  
	  

وكیف روبینا مھ لـیتقد من الممكنالدعم الذي  ) وعنNDISبرنامج الضمان الوطني لإلعاقة (	أخبرت أمیرة جینا عن	.10
.) الشاملNDISبرنامج الضمان الوطني لإلعاقة (	عندعم یمكنھم الحصول على   

	  
الذي أكمل لھا استمارة طلب الحصول على  فذھبت إلى الطبیب األمر عن ذلك إال النزر القلیل كن جینا تعرفتلم  	.11

كبیر في الحصول على الدعم المقّدم فأصبحت لدیھم آمال النفسیة  روبینا عن تشخیص صحة البرنامج واعطاھا تقریراً 
بموجب ھذا البرنامج.  

	  
  ضیاع. شعرت جینا بالحیرة واللھم، وكان وقع ھذا الخبر شدیداً ف یُقبل الطلب األول لم	-12

 
تأثیر  نالمزید من األدلة ع تقدیملتحدث إلى منسق محلي وبا بدورھا نصحتھاتحدثت جینا مرة أخرى إلى أمیرة التي 	.13

.روبیناعلى اإلعاقة النفسیة االجتماعیة   
	  

برنامج الضمان الوطني 	عن	لھا معلومات حول الذي قّدم ،باراماتا منطقة في ،ذھبت جینا إلى منسق المنطقة المحلیة	.14
.الفارسیة باللغة) NDISلإلعاقة (  



	

	  
 اآلخرین موظفینوحصلت على مزید من المعلومات من الطبیب النفسي والطبیب وال الداعمةقرأت جینا عن األدلة 	.15

.خطّي مترجمباالستعانة بخدمات  "رعایةالمقدم  شھادة" وكتبت  
	  

إعاقتھا  أن كیف روبینا ووضّحتحیاة  ثیر المشاكل النفسیة علىتأب األمور التي تتعلق كل تلك الشھادةفي  جیناذكرت  	.16
الدخول إلى الحّمام  في والمساعدة دعمالفھي تحتاج إلى  كلذواالعتناء بنفسھا في معظم األیام  علیھا من الصعبتجعل 

.شعرھا كذلك تمشیطاالستحمام ولغرض   
	  

النقل ألنھا تجد صعوبة في ركوب الحافلة أو القطار  استقالل وسائل في ووضّحت حاجة روبینا إلى الدعم والمساعدة	.17
.بنفسھا  

 
	  

تكوین ل والمساعدة دعمالوكیف أنھا تحتاج إلى وكیف أّن القلق النفسّي الذي تعاني روبینا یحول دون اختالطھا بالناس 	.18
.صداقاتال  
	  

مّما جعلھم یشعرون بساعدة غامرة.  ھذا الطلب لقد تم قبول	.19  
	  

شعرھا  تمشیطمثل ، حیث تقدم لھا المساعدة في أمور تأتي لزیارتھا كل أسبوع ومساعدة دعم موظفةلدى روبینا اآلن 	.20
.أخذھا للمشاركة في أنشطة مختلفةو  
	  

.أمیرة وسیدات أخریات من المسجد ، كما وتسنّى لھا أیضاً لقاءمن الوقت للتنظیف كبیراً  حیزاً جینا ل فسحی األمر ھذاو	.21  
	  

	التي یطلق علیھاھذه المنظمة 	)NDISالوطني لإلعاقة (ببرنامج الضمان 	أن أصبحت على درایةمنذ وجدت جینا 	.22
MDAA	ة روبیناعلى الدعم المناسب لخط ھافي التأكد من حصول تساعد التي.  

	  
 والمساعدة الدعم موظفةحتى أن روبینا تتحدث إلى  ،اآلن	روبینا	للغایة بالدعم الذي تحصل علیھ مسرورةجینا إن 	.23

.أوالً 	TAFE	حول بدء العمل أو ربما الذھاب إلى  
	  

24 وتعتقد اآلن بأن لدى روبینا اآلن فرصة للتحسن من خالل الدعم الذي  عملت جینا دائما من أجل حیاة أفضل ألطفالھا -
). NDISبرنامج الضمان الوطني لإلعاقة (	عن لقاه بموجبتت 	

	


