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میثاق  ُمقدمي  الرعایة  في  نیو  ساوث  ویلز 

الجدول  1 من  قانون (اإلقرار ) بمقدمي  الرعایة  لعام  2010

1 یقدم مقدمو الرعایة مساھمة قیمة للمجتمع 
تقر والیة نیو ساوث ویلز بالمساھمة االجتماعیة واالقتصادیة القیمة التي یقدمھا مقدمو الرعایة  (a 

للمجتمع  .
یتمتع بھا األسترالیون   b) ینبغي أن  یتمتع مقدمو الرعایة بالحقوق والخیارات والفرص نفسھا التي

اآلخ رون. 
یتمتع  بھا مقدمي الرعایة والتسلیم بھا  .  c) ینبغي اإلقرار بالمعرفة والخبرة الفریدة التي

 d) ینبغي احترام العالقة بین مقدمي الرعایة واألشخاص الذین یقدمون الرعایة لھ م. 

إن صحة مقدمي الرعایة ورفاھیتھم أمر مھ م  .2 
یجب دعم مقدمي الرعایة لكي یتمتعوا بأفضل صحة ورفاھیة ولكي یشاركوا في الحیاة األسریة  (a 

واالجتماعیة والمجتمعیة والتوظیف والتعلی م. 
یجب دعم مقدمي الرعایة لكي یتمكنوا من تحقیق التوازن بین دورھم في الرعایة واألدوار  (b 

األخرى، مثل العمل والتعلی م. 

یتسم مقدمو الرعایة بالتنوع ولدیھم احتیاجات فردیة داخل وخارج نطاق دورھم في الرعایة  .3 
یجب اإلقرار باالحتیاجات المتنوعة لمقدمي الرعایة والتسلیم بھا في السیاسات والبرامج وعند  (a 
تقدیم الخدمات، مع مراعاة الثقافة واللغة والعمر واإلعاقة والدین والوضع االجتماعي واالقتصادي 

ومكان اإلقامة والھویة الجنسیة والتوجھ الجنسي  .
یجب احترام قیم السكان األصلیین وسكان جزر مضیق توریس وتراثھم ومفاھیم الرعایة عندھم  (b 

وتقدیرھا  .
یجب اإلقرار بالتحدیات اإلضافیة التي یواجھھا مقدمو الرعایة الذین یعیشون في المناطق  (c 

الریفیة والنائیة والتسلیم بھا  .
یجب دعم األطفال والشباب الذین یقدمون الرعایة لبلوغ إمكاناتھم الكاملة  . (d 

مقدمو الرعایة شركاء في الرعایة  .4 
یجب أن تؤخذ خیارات وآراء واحتیاجات مقدمي الرعایة واألشخاص الذین یقدمون الرعایة لھم  (a 

بعین االعتبار عند التقییم والتخطیط وتقدیم ومراجعة الخدمات المقدمة لألشخاص الذین یقدمون 
الرعایة لھ م. 

یجب إحالة مقدمي الرعایة إلى الدعم والخدمات المناسبة ومساعدتھم في الوصول إلیھا  . (b 
یجب أن یكون دعم مقدمي الرعایة حسن التوقیت، وسریع االستجابة، ومالئم وفي المتنا ول.  (c 

المزید  من  المعلومات  عن  القانون 
 یمكن  العثور  على  المزید  من  المعلومات  حول  القانون  على  الموقع 

 https://www.service.nsw.gov.au/guide/carers 
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