
	

 
Carer's Journey Animation  

نص مقطع الرسوم المتحركة لرحلة مقّدم الرعایة  
lingStory 3 Sam and Mei-  

– ٣القصة رقم  سام وماي لینك   
 

ARABIC 	
 

.دعني أخبرك قصة سام ومي لینك  
  
.ي لینك ویعتني بھااعاًما ویعیش مع والدتھ م 25یبلغ سام من العمر   .1  
  
.سینمائيیحب سام قراءة الكتب والخروج مع األصدقاء أحیاًنا لمشاھدة فیلم  .2  
  
نشأ سام في أسترالیا وھو یعمل بدوام كامل في أحد البنوك ویقضي معظم وقتھ في رعایة أمھ وھو بالتأكید أمر لیس  .3

.بالھین على أي شخص  
  
.عاًما 30عاًما من العمر وقد ھاجرت إلى أسترالیا وسكنت مدینة سیدني منذ أكثر من  48لینك  ياتبلغ م .4  
  
نك أحد سوى سام وھي ال تتحدث اللّغة اإلنكلیزیة بشكل جید كما وأّنھا تعاني من تعثر صّحي من ي لیا. لیس لدى م5

الناحیتین البدنیة والنفسیة.   
 

.ي لینك رحلة معانتھا مع المشاكل النفسیة في المدرسة الثانویة حیث تعرضت للتنمرابدأت م .6  
  
ن في الصین، ولم تتحسن األمور  في سدني عّما كانت ي لینك للتنمر والضرب من قبل أطفال آخریاتعرضت م .7

.من التعامل العنصريعلیھ في السابق، بل أخذ ذلك التنّمر طابعاً جدیداً   
  
كانت كثیراً ما تدخل المستشفى عندما  ھاي لینك في كنف والدتھا فقط وكانوا میسوري الحال فضالً عن أنّ انشأت م .8

.كانت صغیرة  
  
أنھا تلقت ي لینك سام بام . أخبرتفي ورشة لتغلیف وتعبئة المنتجات عندما كان سام صغیراً ي لینك اعملت م .9

.وأن دعم النقل كان جیًدا جًدا Disability Services Australia خدمات من  
  

 سام وكان من الصعب االعتناء بطفل صغیر بنفسھا. كان سام بخیر ...بحملت عندما السن ي لینك یافعة اكانت م .10
.ھناك عاني من أّیة مشاكلذھب سام إلى المدرسة ولم ی  

  
ً  تسنوا 10منذ  .11 .كي لیناعمل م وعلى أثره توقف حادث في الورشة وقع تقریبا  

  
لینتقل من بعدھا إلى الجامعة لدراسة  المدرسة دراستھ الثانویة أنھى سام حیث لھیرست فیإلى ت العائلة انتقل .12

األعمال التجاریة.   
  

ي لینك إلى المستشفى والخروج منھا من جدید حیث أنھا كانت تراجع معالجین نفسیین. اوتكّرر مسلسل دخول م .13  
  



	

) بسرعة عندما أصبح ذلك NDISي لینك الدعم الشامل بموجب برنامج الضمان الوطني لإلعاقة (اأعطیت م .14
البرنامج متاحاً في منطقتھم.   

  
مّما أدى إلى تقلیل الدعم المقدم بموجب الخطة  ولم یحدث شيء ذلك الدعم استخدام طریقةي لینج الم تفھم م .15

ً  . كان سام یعمل كثیًرا ولم یفھمالمخّصصة لھا مجموعة الخدمات ھذه أّمھ. كیف ستساعد  ھو أیضا  
  

حول برنامج الضمان  )تقّدم اللّغة الصینیة (الماندرین إلى جلسة معلوماتي لینك ام لیأخذمن عملھ أخذ سام إجازة  .16
.)NDISالوطني لإلعاقة (  

  
 استخدام فھموا كیفیةو) NDISبرنامج الضمان الوطني لإلعاقة ( عن وھنالك حصلوا على معلومات إضافیة .17

مي لینك. في خطة التمویل  
  

.وطلبوا مراجعة الخطة .18  
  

الشخصیةللمساعدة في العنایة لینك  يام دعمتدفع الخطة اآلن لمزود  .19  
 

مّما دعى سام ألن یشعر بالراحة واالنفراج حیث  والمشاركة في األنشطة المجتمعیة لبضع ساعات في األسبوع .20
ي لینك بوادر الراحة والرضى. ایبدو على م  

  
منسق دعم  ) وسیطلبون تعیینNDIAھیئة برنامج الضمان الوطني لإلعاقة ( مع للخطة عن قریب لدیھم مراجعة .21
.في المستقبل ي لینكاالدعم والمساعدة التي ستتلقاھا م وتنسیق مختلف خدمات عدة في تنظیمللمسا  

  
.كوسیطلبون خطة لمدة عامین للمساعدة في تقلیل الضغط على مي لین .22  

  
القیام مور التي تعذر علیھ للقیام باألي لینك على خدمات الدعم مّرة أخرى اأكبر بعد حصول م وقتسام األن  لدى .23

 ً .ولقضاء وقت ممتع أیضاً مع والدتھ بھا مسبقا  
  

وإنما یقوم على قضاء وقٍت ممتع ولطیف معھا  ھذا الوقت على رعایة والدتھ واالعتناء بھا ال یقوم سام فيحیث . 24
مجّدداً.    


