
  

 

 

  

 

 

  

 

ንስድራቤት ኣባል ወይኻዓ 
መሓዛ ሓልየት ክንኽንን 
ሓገዝን ተዳልው ዲኻ? 

Carer Gateway ናኣኻ እዩ 

ምስ ኣካል ጉድዓተኛ፤ ጥዕና ጽገም ዘልዎ፤ ናይ አእምሮ 

ጥዕና ጸገም ወይኻዓ ብሰንኪ ዕድመ ዝተዳከመ ናይ 

ስድራቤት ኣባል ወይ መሓዛ ሓልየትን ሓገዝ ተዳልው ዲኻ? 

ንኣኻ ሓልየት ዘዳልወልካ ሰብ ንምቕጻል ክኽእል እሞ 

ንናትኻ ንምሕጋዝ ኣገልግሎት የድሊ ድዩ? 

ካብዞም ሕቶታት ውሽጢ ብዝኾነ ሓዲኡ ዝውሃብ መልሲ 

እወ እንተኾይኑ፤ Carer Gateway ክሕግዘኻ ይኽእል። 

Carer Gateway እንታይ ማለት እዩ ንመንስ እዩ? 
ንስድራቤት ኣባል ወይኻዓ መሓዛ ሓልየትን ሓገዝ ንዘዳልዉ ሰባት 
ብCarer Gateway ኣቢሉ ብናጻ ናይ ደገፍ ኣገልግሎታትን መረዳእታ 
ይዳለወሎም እዩ። ነዙይ ምክንያት ዝኾኖ ኣካል ጉድዓተኛ፤ ጸገም 
ጥዕና፤ ፤ ጸገም ኣእምሮ ጥዕና ወይኻዓ ብሰንኪ ዕድመ ንዝተዳከመ 
ሰብ ክኸውን ይኽእል። 

ናይ መንግስቲ ክፍሊት ረኸብካ ዘይረኸብካ ብዘየግድስ ምንም 
ለውጢ ኣየምጽእን፤ ሕጂ’ውን ንናይ Carer Gateway ምጥቓም 
ትኽእል። ብመሰረቱ፣ ሕድሕድ ምክንኻን ውህብቶ ክፈላለይ እዩ። 

ሓደ ሓደ ሓልየት ውሃብቲ ንኻልእ ሰብ በብማዓልቱ ንዘለዎም ህይወት 
ናብራ ኣብ ማዓልቲ ን 24 ሰዓታት ሓልየት ይገብሩ፤ ኻልኦት ድማ 
በብማዓልቱ ንዘለዎም ነገራት ቍሩብ ሰዓታት ሓገዝ ይገብሩ። 



 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

    
 

 
 

 

  

 

ሓገዛት ብኸመይ ይዳለዉ? 
ኣብ ሙሉእ ኣውስትራሊያ ዘለዉ ዝተፈላለዩ ድርጂታት ብከባቢ 
ማሕበረሰባት ኣቢሉ ንሓልየት ውሃብቲ ብCarer Gateway ኣቢሉ 
ኣገልግሎታት ይዳለወሎም። 

ኣገልግሎታት ዝዳለው በአካል ቐሪብካ፤ ብኦንላይን ከምኡ’ውን 
ብስልኪ ተጌሩ እዩ። 

ነቶም ኣገልግሎታት ብኸመይ ክጥቐመሎም እኽእል? 
ብስልኪ 1800 422 737 ካብ ሰኑይ ክሳዕ ዓርቢ ብከባቢ ሰዓት ካብ 
ንጉሆ ሰዓት 8am ክሳዕ ድሕሪ ቐትሪ 5pm ብዘሎ ግዘ ብምድዋል፤ 
ብከባቢኻ ንዘሎ ናይ Carer Gateway ኣገልግሎት አመዳለዊ 
ክተዘራርብ ትኽእል። ስለዘለኻ ኵነታት የዘራርበኻ እሞ ብፍላይ 
ንኣኻ ዘድሊ ኣገልግሎታት ንክትጥቐም ይሕግዘኻ እዩ። 

ብኦንላይን ኣገልግሎት ክትጥቐም ትኽእል ከምኡ’ውን ንዝበለጸ መረዳእታ 
ብCarer Gateway ድረገጺ ምርኣይ፡ carergateway.gov.au. 

እንታይ ዓይነት ኣገልግሎታት ይዳለዉ? 

ምስልጣን 

ንጭንቐቲ ሻቕሎት ንምቍጽጻር ንዘለካ ድሕንነት ንምሕይያሽ 
ሓደሽቲ ሜላታት ምምሃር። 

•	 ብባዕልኻ-ንክትምራሕ ስልጠና ምግባር – ብባዕልኻ 
ስጉምቲ ቐልጢፍካ ብኦንላይን ኮርሲታት ስልጠና ምውሳድ። 

•	 ብኣካል-ቐሪብካ ስልጠና ምግባር – ብከባቢኻ ሓደ ንሓደ 
ኾይንካ ምስ ኣሰልጣኒ ምርካብ። 

መማኽርቲ 

እንተሃዚንካ፤ ወይኻዓ እንተሃሪኻ ብዘለኻ ኵነታት ተበጊሱ እቲ 
ኣማኻሪ ይሕግዘካ እዩ። 

•	 ብኣካል-ቐሪብካ – ብከባቢኻ ሓደ ንሓደ ወይ ብጕጅለ 
ኾይንካ ምስ ኣማኻሪ ምዝርራብ። 

•	 ብስልኪ መማኽርቲ – ብስልኪ ጌርካ ምስ ናትኻ ኣማኻሪ 
ምዝርራብ። 

ብህጹጽ ጸገም እዋን ዕረፍቲ መርኸቢ 

ብሓንደበት እንተሓሚምካ ወይኻዓ ጕድዓት እንተበጺሁኻ እሞ 
ሓልየት ዝገብረልካ ሰብ ነቲ ሓገዝ ክቕጽለሉ እንተዘይኺእሉ፤ 
ብህጹጽ ጸገም እዋን ዕረፍቲ መርኸቢ ኣገልግሎታት ክሳብ 
ዝሕሸካ ነዞም ሰባት ንምክንኻን ሓገዝ ምድላው ይኽእሉ። 
ንህጹጽ ጸገም እዋን ዕረፍቲ መርኸቢ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ብስልኪ 
1800 422 737 ምድዋል። 

ብተመሳሳሊ ኵነታት ምስዘለው ኻልኦት ሰባት ርክብ ምፍጣር 

ንስኻ ከም ንስድራቤት ኣባል ወይኻዓ መሓዛ ምዃንካ ምስ 
ሓልየት ዝገብሩ ሰባት ምርኻብ እዩ። ሕድሕድ ሰብ ንዘለዎ 
ታሪኽ፤ ፍልጠትን ልምዲ ተመኵሮታት ብሓባር ብምጥቓም 
ካብ ኻልኦት ክትማሃርን ሓገዝ ንክትረኽብ እዩ። 

•	 ብኣካል-ቐሪብካ – ንስድራቤ ኣባል ወይ መሓዛ ሓልየት 
ንዝገብሩ ሰባት እውን ዘኻተተ ብከባቢኻ ምስዘለው ሰባት 
ጕጅለ ርክብ ምፍጣር ምዝርራብ ይኸውን። 

•	 ብኦንላይ ማሕበረሰብ – ብኦንላይ ናይ ጕጅለታት 
ምምይያጥ ምስታፍን እሞ ንስድራቤ ኣባል ወይ መሓዛ 
ሓልየት ምስዝገብሩ ሰባት ምዝርራብ እዩ። 

               

carergateway.gov.au 
ሓልየት ውሃብቲ ንምርኻብ ንኣገልግሎታት ምሕጋዝ 

‘ካብ ትሓስቦ ንላዕሉ ጽኑዕ ተሪር ኢኻ። ሓልየትኻ ብባዕልኻ 
ምሕላውን ብውሽጣዊ ኣካል ተሪር ንምዃንካ ምትዕምማን’ 

ፓም/Pam፤ ንወዳ ሓልየት ውሃቢት። 

ብኦንላይን ክዕለት ስልጠና ኮርሲታትን 

ንኻልኦት ሰባት ከምኡ’ውን ንባዕልኻ ንምክንኻን ሓደሽቲ 
ክዕለታት ምምሃር። ምስ ምጭናቕን ሕጋዊ ዝኾኑ ጕዳያት 
ብምዝርራብ ንዘለኻ ጥዕናን ድሕንነትን ንክተማሓይሽ ሓደሽቲ 
ሜላታት ምርካብ። ሕድሕድ ኮርሲ ዝተፈላለዩ ኣርዕስቲታት 
ዘኻትት እሞ ብኦንላይን ነዞም ብባዕልኻ ቐልጢፍኻ 
ክተጠናቕቖ ትኽእል። 

$ 
ብግቡእ ዝተዳለወ ናይ ደገፍ ስምዕምነት 

ሓገዛትን ኣገልግሎታትን ብባዕልኻ ዘለኻ ሓልየት ኣወሳስዳ 
ድርሻ ብምብጋስ ብስምምዕነት ይዳለው። 

ብናጻ ክትረኽብ ትኽእሎ: 
•	 ትምህርቲኻ ንምቕጻል ኣአገልግሎታት ወይኻዓ ናይ ኣቕሑት 

መሳርሒ ሓገዝ–ንኣብነት፡ ብግሊ ምምሃር፤ ንትምህርታዊ 
ዝኸውን ውህብቶ ወይኻዓ ንኾርሲታት ስልጠኛ ዝኸውን 

•	 ብዝተኣቐደ ዕረፍቲ መርከቢ፤ ንስድራቤት ኣባል ወይኻዓ 
መሓዛ ምክንኻን ንምሃብ ዕረፍቲ ኣብዝገብሩሉ ግዘ ናይ 
ኣገልግሎት መዳለዊ ስጕምቲ ይወስድ እዩ። 

• ንመግቢ ምስራሕን ንጽሬት ኣገልግሎታት 

• ኣቕሑት ንምግዛእ ናብ ሹቕ ንምኻድ ሓገዝ 

•	 ትራንስፖርቲ፤ ናብ ሕክምና ቆፀሮታት ወይኻዓ ኣቕሓ ንምግዛእ 
ናኣኻ ብምሕጋዝ እዩ። 

ንCarer Gateway ብኸመይ ክዘራርብ እኽእል? 

ንCarer Gateway ብስልኪ 1800 422 737 ጌርካ ካብ 
ሰኑይ ክሳዕ ዓርቢ ካብ ንጕሆ 8am ክሳዕ ድሕሪ ቐትሪ 5pm 
ብዘሎ ግዘ ብዛዕባ ዝዳለዉ ሓገዝን ኣገልግሎታት ምስ 
ከባቢኻ ኣገልግሎት መዳለዊ ምዝርራብ እዩ። ናይ ህጹጽ 
ጸገም ዕረፍቲ መውሃቡ ኣብ ማዓልቲ ን24 ሰዓታት ኣብ ሰሙን 
ንሸውዓተ ማዓልታት ብተመሳሳሊ ቍፅሪ ይዳለው እዩ። 

ብጀኻ እንግሊዝኛ ብኻልእ ቛንቛ ኣስተርጓማይ እንተደሊኻ፤ 
ንትርጉምን ኣስተርጓማይ ኣገልግሎት ብስልኪ 131 450 ምድዋል። 

ፀማም ዘይትሰምእ እንተኾይንካ፤ ወይኻዓ ናይ ምስማዕን 
ምዝራብ ጸገም እንተሃልዩካ ንሃገራዊ መሰጋገሪ ኣገልግሎት 
ብስልኪ 133 677 ምድዋል ትኽእል። 

ብኦንላይን ኣገልግሎታትን ንዝበለጸ መረዳእታ ዚዳለዉ 
ብCarer Gateway ድረገጺ ረእዩ: carergateway.gov.au 


