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كتيب معلومات مقدمي الرعاية 

كلمة شراكة الرعاية الصحية واالجتماعية في مدينة جالسجو إلى مقدمي الرعاية 

 
ً
ِعدَّ مقدمة

ُ
إنه ملن دواعي سرورنا وفخرنا بوصفنا الرئيسين املشتركين ملجلس التكامل املشترك ملدينة جالسجو أن ن

لكتيب معلومات مقدمي الرعاية املاثل بين أيديكم.

م عدٌد كبيٌر من هؤالء  وفي البداية، نودُّ اإلشارة إلى أن هناك 67,000 مقدٍم للرعاية بدون أجٍر في كل أنحاء املدينة. وُيقّدِ

األشخاص الرعاية املجانية ويدعمون االحتياجات الصحية ومتطلبات الرعاية ألبناء مدينة جالسجو ليشكلوا بذلك 

ا إيجابًيا في حياة املستفيدين بالرعاية وصحتهم.
ً
فارق

قدر بثمن؛ فهم 
ُ
ونودُّ أن نعرب عن امتناننا واحترامنا البالغ ملقدمي الرعاية املتطوعين في جالسجو على إسهاماتهم التي ال ت

شركاٌء أساسيون في تقديم الرعاية الصحية واالجتماعية في جالسجو، ونحن ملتزمون التزاًما تاًما بدعمهم في النهوض 

بدورهم الرعوي.

وال شّك أن رعاية أفراد األسرة واألصدقاء تمثل جانًبا طبيعًيا من حياتنا؛ غير أننا ندرك أن الضغوط املصاحبة لرعاية 

مون احتياجات  شخٍص آخر قد تكون مجهدة على املستوى الوجداني والجسدي، وأن مقدمي الرعاية غالًبا ما ُيقّدِ

الشخص الذي يرعّونه على احتياجاتهم الشخصية. وتستثمر شراكة الرعاية الصحية واالجتماعية في مدينة جالسجو 

ح هذا الكتيب وسائل الدعم  ما يربو عن 3 ماليين جنيه إسترليني في خدمات دعم مقدمي الرعاية في املدينة، ويوّضِ

والخدمات املتاحة لكم وكيفية الوصول إليها. 

م خدمات مقدمي الرعاية باالشتراك بين شراكة الرعاية الصحية واالجتماعية في مدينة جالسجو وشبكة مراكز  قدَّ
ُ
ت

مقدمي الرعاية بالقطاع التطوعي ومؤسسات الحاالت الخاصة التي تقدم أعلى مستوى من الدعم ملقدمي الرعاية. 

ويحدونا األمل بأن تجدوا هذه املعلومات مفيدة لكم.

تريشا ماكوالي

الرئيسان املشتركان 

ملجلس جالسجو املتكامل

املستشار/ مهيري هانتر
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هل تتولى رعاية شخٍص ما؟

هل أنا مقدم رعاية؟

مقدم الرعاية هو »شخٌص يرعى شريك حياته أو أحد أقاربه أو أصدقائه والذي ال يستطيع إدارة شؤونه بدون 

مساعدة نظًرا إلصابته بمرٍض ما )بما في ذلك األمراض العقلية( أو اإلدمان أو الضعف أو اإلعاقة، وقد يعيش أو 

ال يعيش مع الشخص الذي يرعاه«.

مقدم الرعاية الشاب هو »شخٌص يقلُّ عمره عن 18 عاًما ويقدم أو يعتزم أن يقدم الرعاية لشخٍص بالٍغ أو طفٍل 

يحتاج إلى الرعاية، باستثناء الحاالت التي يحتاج فيها الطفل إلى الرعاية بسبب الُعمر فقط«.

الوالد مقدم الرعاية هو »والد طفٍل أو شاٍب يتطلب احتياجات دعٍم إضافية«.

كيف يمكنني طلب الدعم؟ 

التقييم الذاتي ملقدمي الرعاية

يرد في الجزء الخلفي من هذا الكتيب نموذج التقييم الذاتي ملقدمي الرعاية.

ويتيح لكم استكمال هذا التقييم الذاتي إعالمنا باحتياجاتكم كمقدمين للرعاية؛ سواًء في الوقت الحالي أو في 

املستقبل باإلضافة إلى أي صعوبات تواجهونها أثناء أداء أدواركم الرعوية ونوع الدعم الذي تشعرون أنكم 

بحاجة إليه.

ُيرجى استكمال هذا النموذج إذا:

لم تحصلوا على أي خدمات 	•

حصلتم بالفعل على الخدمات غير أن ظروفكم قد تغيرت  	•



كتيب معلومات مقدمي الرعاية 

يمكنكم استكمال هذا النموذج بأنفسكم أو يمكن ملرفق مقدمي الرعاية في منطقتكم مساعدتكم في ذلك )ُيرجى 

الرجوع إلى الصفحة 10 لالطالع على معلومات بشأن مرفق مقدمي الرعاية في منطقتكم(.

وسنكتب إليكم عند استالمنا تقييمكم الذاتي في غضون خمسة أيام عمل؛ علًما بأن مدة الرد القياسية اعتباًرا من 

تاريخ استالم التقييم الذاتي ملقدم الرعاية تصل إلى 28 يوم عمل على األكثر حسب وضعكم وظروفكم. 

إذا كنتم تقيمون خارج مدينة جالسجو، فما زال بإمكانكم استخدام نموذج التقييم الذاتي املشار إليه وسنرسل 

بياناتكم إلى مرفق مقدمي الرعاية في منطقتكم.

ما هي حقوقي كمقدٍم للرعاية؟

تقييم مقدمي الرعاية وخطة الدعم 

إذا كنتم تقدمون الرعاية إلى أحد أفراد األسرة أو األصدقاء، فيحق لكم الحصول على تقييٍم الحتياجاتكم وخطة 

ح الدعم الذي قد يساعدكم في دوركم الرعوي.  توّضِ

ويشمل التقييم إجراء مناقشات مع أحد املوظفين في مرافق مقدمي الرعاية في جالسجو أو مرافق الخدمة االجتماعية. 

ويساعدكم هذا التقييم في تحديد وسائل الدعم التي قد تساعدكم في دوركم الرعوي.

لن يستغرق استكمال التقييم وخطة الدعم بالنسبة لبعض األشخاص سوى بضعة أيام؛ في حين قد يستغرق األمر 

 بالنسبة لألشخاص اآلخرين. ونودُّ التنويه إلى أننا سنواصل إبالغكم بما يحدث أثناء العملية، وقد 
ً
فترة أطول قليال

عرض عليكم بعض الخدمات أثناء إجراء التقييم لتلبية أي احتياجات فورية لديكم.
ُ
ت

وعقب اكتمال التقييم وخطة الدعم وتنفيذ أي خدمات مطلوبة، فإننا نراجع خطتكم للتأكد من أن الخدمات التي 

تتلقونها مالئمة ومفيدة لكم وللشخص الذي ترعونه.

جرى هذه املراجعة في 
ُ
وباإلضافة إلى ذلك، يحق لكل مقدمي الرعاية الحصول على مراجعة صحية فردية؛ حيث ت

منزلكم عن طريق أحد مساعدي الرعاية الصحية.

6



0141 353 6504
اتصلوا اآلن للحصول على معلومات حديثة أو 
الوصول إلى املرافق املحلية أو للتحدث إلى أحد 

األشخاص املعنيين.

خط معلومات مقدمي الرعاية 

info@glasgowcarersinformation.org.uk
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هل تتولى رعاية شخٍص ما؟ 

ما هي وسائل الدعم املتاحة؟

خط معلومات مقدمي الرعاية 

ُيرجى االتصال هاتفًيا بخط معلومات مقدمي الرعاية من أجل:

اإلرشاد إلى مرافق مقدمي الرعاية 	•

الوصول إلى معلومات حديثة 	•

املشورة بشأن كيفية طلب تقييم مقدم رعاية 	•

اإلرشاد إلى وسائل الدعم األخرى ذات الصلة في منطقتكم، مثل مؤسسات الحاالت الخاصة 	•

االتصال هاتفًيا على الرقم: 6504 353 0141



كتيب معلومات مقدمي الرعاية 

مرافق مقدمي الرعاية 

ثمة عدٌد من املرافق في جالسجو تقدم مجموعة من وسائل الدعم ملقدمي الرعاية.

وتشمل الخدمات املقدمة:

املعلومات واملشورة

نكم من اتخاذ قرارات مستنيرة، مثل: ِ
ّ
م لكم املوظفون املعلومات واملشورة التي تمك ُيقّدِ

كيفية الوصول إلى املرافق  •

املساعدة في عملية التقييم   •

معلومات عن الظروف الصحية التي تؤثر على الشخص الذي ترعونه  •

املساندة الوجدانية

يقدم لكم املوظفون الدعم

من خالل االتصال املباشر  •

عن طريق مساعدتكم في الوصول إلى مجموعة دعم تتيح لكم مقابلة مقدمي الرعاية اآلخرين في أجواء هادئة  •

بإحالتكم إلى مرفق دعم متخصص إذا لزم األمر  •

الشؤون املالية

م لكم املوظفون أو يرتبون لحصولكم على مراجعة كاملة الستحقاقاتكم من اإلعانات؛ بما في ذلك املساعدة في  ُيقّدِ

استكمال النموذج.

كما يمكنهم املساعدة في:

استكمال نماذج الحصول على املنح أو البدالت  •

إرشادكم إلى املؤسسات التي تقدم الدعم للعرض على اللجان و/أو املشورة بشأن الديون  •

فترات االستراحة القصيرة

م لكم دعًما مباشًرا بأن نوفر لكم موظفي رعاية من الهيئات املختصة لتمكينكم من حضور  قّدِ
ُ
بوسعنا أن ن

 منكم في حاالت الطوارئ.
ً
االجتماعات والتدريب واملواعيد الشخصية والفعاليات الخاصة أو تولي الرعاية بدال
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هل تتولى رعاية شخٍص ما؟ 

التدريب 

يتوفر في جالسجو برنامٌج تدريبٌي ملقدمي الرعاية على مجموعة متنوعة من املوضوعات التي تدعمكم في أداء دوركم 

الرعوي أو تساعدكم في الحفاظ على صحتكم وعافيتكم.

»التعبير عن أنفسكم«

ينبغي أن يكون بمقدوركم كمقدمين للرعاية التعبير عن احتياجاتكم. ويمكننا تقديم املساعدة لتكوين مجموعات 

ع مقدمي الرعاية على حضور فعاليات مقدمي الرعاية في مناطقهم أو الفعاليات  شّجِ
ُ
ومنتديات الدعم في منطقتكم. ون

طرح خاللها القضايا التي تؤثر عليكم ويتم التعامل معها.
ُ
التي تشمل املدينة بأسرها، والتي ت

ز مرافق مقدمي الرعاية على األشخاص؛ إذ تستند إلى مبادئ مراعاة االحتياجات الفردية ومعاملة األشخاص بلباقة  ِ
ّ
رك

ُ
وت

واحترام وضمان السرية وتعزيز تقرير املصير وعدم االعتماد على اآلخرين.

املرافق الصحية 

قد تتعاملون أيًضا مع املرافق الصحية من خالل الشخص الذي تتولون رعايته.

ويستطيع املمارس العام وممرض/ممرضة العيادة مساعدتكم؛ إذ يمكنهم إحالتكم إلى املرافق التي قد تقدم لكم 

املساعدة. ينبغي لكم التحدث إلى املمارس العام أو ممرض/ممرضة العيادة بشأن أي صعوبات تواجهونها.

ومع أن املمارس العام قد يكون هو الشخص الذي ترونه غالًبا، إال أن هناك موظفي رعاية صحية آخرين يسعدهم 

املستشفيات  ممر�ضي/ممرضات  املوظفون  ويشمل هؤالء  الدعم.  لتقديم  منطقتكم  في  املوجودة  باملرافق  إبالغكم 

وفي املجتمع املحلي والزائرين الصحيين واختصاصيّي العالج املنهي واختصاصيي العالج الطبيعي واختصاصيّي العناية 

بالقدمين. كما يمكن للصيدلي املوجود في منطقتكم أن يقدم لكم املشورة بشأن مجموعة كبيرة من املشكالت الصحية.
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كتيب معلومات مقدمي الرعاية 

مرفق الدعم واملعلومات باملستشفيات 

مواعيد االستقبال: من الساعة 10ص حتى 4 عصًرا من االثنين إلى الجمعة

توجد مرافق الدعم واملعلومات في الطابق األر�ضي في مستشفى امللكة إليزابيث الجامعي الجديد ومستشفى فيكتوريا 

الجديد ومستشفى ستوبهيل الجديد. ويوفر املرفق:

معلومات صحية حديثة ودعًما لفهم املصطلحات الطبية 	•

شخًصا على دراية بالخدمات واملشكالت الصحية للتحدث إليه 	•

دعًما عملًيا بشأن موضوعات مثل املشورة والدعم املالي ملقدمي الرعاية 	•

بمنطقة  الوطنية  الصحية  الخدمات  والزائرين وموظفي هيئة  واألقارب  واملر�ضى  املستشفيات  رواد  لكل  ويمكن 

جالسجو وكاليد الكبرى االستفادة من مرفق الدعم واملعلومات. وترد بيانات جهات االتصال في قسم »جهات اتصال 

مفيدة« في الجزء الخلفي من هذا الكتيب.

كيف يمكنني طلب الدعم للشخص الذي أتولى رعايته؟

إذا شعرتم بأن الشخص الذي ترعونه يحتاج ملزيٍد من الدعم، فيمكنكم االتصال بمرافق الخدمة االجتماعية املنوط 

بها تقييم وضع الشخص الذي ترعونه. ويهدف هذا التقييم إلى النظر في احتياجات الشخص الذي ترعونه وكيفية 

الوفاء باحتياجاته على النحو األمثل.

كيف يمكنني دعم نف�سي كمقدٍم للرعاية؟

ال، إذا كنتم قد اخترتم  من األهمية بمكان أن تعتنوا بصحتكم حتى يتسنى لكم مواصلة دوركم الرعوي على نحٍو فعَّ

القيام بهذا الدور.
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هل تتولى رعاية شخٍص ما؟ 

يمكنكم:

استكمال التقييم الذاتي أو طلب الحصول على تقييم مقدم رعاية )يمكنكم الحصول على كليهما من  	•

مرفق مقدمي الرعاية في منطقتكم( للتعّرف على وسائل الدعم املتاحة لكم

سن الذي 
ُ
مطالبة مرافق الخدمة االجتماعية بإجراء تقييٍم الحتياجات الطفل أو الشخص البالغ أو امل 	•

ترعونه

ينبغي إبالغ املمارس العام املختص بكم إذا 	•

كنتم أحد مقدمي الرعاية 	•

تغيرت مسؤوليات الرعاية املنوطة بكم 	•

ينبغي لكم التحدث إلى املمارس العام املختص بكم بشأن 	•

العناية بسالمتكم الوجدانية 	•

أي مشكالت صحية قد تعانون منها جّراء تقديم الرعاية، مثل آالم الظهر 	•

إحالتكم إلى مرفق مقدمي الرعاية في منطقتكم 	•

كيف يمكنني املشاركة والتعبير عن آرائي؟

عد منتديات الشراكة العامة )PPF( باملنطقة شبكة من املجموعات املحلية واألفراد املقيمين في جالسجو املنتفعين أو 
ُ
ت

املهتمين بخدمات الرعاية الصحية واالجتماعية، وهي تتيح لعموم الناس واملر�ضى ومقدمي الرعاية واملستفيدين من 

الخدمات واملجموعات املشاركة في اتخاذ القرارات وتحديد األولويات املرتبطة بخدمات الرعاية الصحية واالجتماعية.

وباإلضافة إلى ذلك، ثمة مجموعة متنوعة من املجموعات واملنتديات الخاصة بمقدمي الرعاية في أنحاء املدينة والتي 

ع مقدمي الرعاية على االنضمام إليها للتعبير عن آرائهم. شّجِ
ُ
ن

ويمكنكم االطالع على التفاصيل الخاصة بكيفية املشاركة من مرافق مقدمي الرعاية في منطقتكم في الجزء الخلفي من 

هذا الكتيب.
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كتيب معلومات مقدمي الرعاية 

كيف يمكنني التعليق على الخدمات أو تقديم شكوى بشأنها؟

إذا ساوركم القلق إزاء مستوى جودة أٍي من الخدمات التي تتلقونها، فيحق لكم تقديم تعليق أو شكوى بشأنها. وتتبع 
املرافق الصحية ومرافق الخدمة االجتماعية والوكاالت الشريكة نفس اإلجراء في تقديم الشكاوى. وهناك نشرات 

م لكم املشورة بشأن كيفية تقديم شكوى. قّدِ
ُ
ت

ويمكن ألٍي من موظفي الهيئة املعنية أن يقدم لكم املشورة املناسبة والنشرة ذات الصلة فور تحديدكم ملوضوع 
شكواكم.

وفي حال لم يستطع املرفق املعني حلَّ شكواكم على النحو الذي يرضيكم، فيحق لكم إحالة املوضوع إلى:

Freepost EH641, العنوان:  إلى  ُموّجٍه  بتحرير خطاٍب  العامة األسكتلندية،  بالخدمات  املعني  املظالم   أمين 

Edinburgh, EH3 0BR

ويجب عليكم القيام بذلك في غضون 12 شهًرا من تاريخ إخطاركم بشكواكم في املرة األولى.

حقي في الحفاظ على السرية

حة في هذا الكتيب إلى جمع معلومات عنكم وعن الشخص الخاضع/ يحتاج املوظفون عند إجراء التقييمات املوضَّ
األشخاص الخاضعين لرعايتكم.

ويلتزم جميع املوظفين باحترام خصوصيتكم وحقوقكم طبًقا لقانون حماية البيانات الصادر عام 1998. إذا كنتم 
ترغبون في معرفة املزيد من املعلومات عن هذا األمر، فُيرجى االتصال بخط معلومات مقدمي الرعاية.

خط معلومات مقدمي الرعاية
0141 353 6504
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هل تتولى رعاية شخٍص ما؟

 أين يمكنني طلب الدعم؟

شراكة مقدمي الرعاية في مدينة جالسجو

فرق مقدمي الرعاية )الخدمة االجتماعية والصحة(

فريق مقدمي الرعاية في شمال شرق جالسجو

)HSCP( شراكة الرعاية الصحية واالجتماعية

 )30 Adamswell Street, Glasgow( 30 آدامزويل ستريت، جالسجو 

هاتف: 4710 276 0141 

 carersnorthsupport@sw.glasgow.gov.uk :البريد اإللكتروني

فريق مقدمي الرعاية في شمال غرب جالسجو

 مرافق الخدمة االجتماعية التابعة ملجلس مدينة جالسجو

 35 Church Street,( 35 تشيرش ستريت، جالسجو، جي11 5جيه تي

)Glasgow G11 5JT 

هاتف: 1066 276 0141

 carersnwproject@sw.glasgow.gov.uk :البريد اإللكتروني

فريق مقدمي الرعاية في جنوب جالسجو

 مرافق الخدمة االجتماعية التابعة ملجلس مدينة جالسجو

 130 النجتون رود، بولوك، جالسجو، جي53 5دي بي

)130 Langton Road, Pollok, Glasgow G53 5DP( 

هاتف: 2904 276 0141

carerssouthsupport@sw.glasgow.gov.uk :البريد اإللكتروني



كتيب معلومات مقدمي الرعاية 

مراكز مقدمي الرعاية

 شمال شرق جالسجو 

مركز مقدمي الرعاية في شمال شرق جالسجو
)51 Trondra Place, Glasgow G34 9AX( 51 تروندرا بليس، جالسجو، جي34 9إيه إكس

 contact@gnecarerscentre.com :البريد اإللكتروني هاتف: 0728 781 0141 

شمال غرب جالسجو

مرفق مقدمي الرعاية في شمال غرب جالسجو

 مكتب كواريرز جالسجو اإلقليمي، 252 كيبوتشل رود، جالسجو، 
)Quarriers Glasgow Regional Office, 252 Keppochill Road, Glasgow G21 1HG( جي21 1إتش جي

 glasgownwcc@quarriers.org.uk :البريد اإللكتروني هاتف: 9420 331 0141 

مركز مقدمي الرعاية في غرب جالسجو

 1561 جريت ويسترن رود، أنيسالند، جالسجو، جي13 1إتش إن 
)1561 Great Western Road, Anniesland, Glasgow G13 1HN(

 westcarers@volunteerglasgow.org :البريد اإللكتروني هاتف: 9871 959 0141 

جنوب جالسجو

مركز مقدمي الرعاية في جنوب شرق جالسجو

)656 Cathcart Road, Govanhill, Glasgow G42 8AA( 656 كاثكارت رود، جوفانهيل، جالسجو، جي42 8إيه إيه
 dixon.carers@btconnect.com :البريد اإللكتروني هاتف: 0728 423 0141 

مركز مقدمي الرعاية في جنوب غرب جالسجو
)1479 Paisley Road West, Glasgow G52 1SY( 1479 بيسلي رود ويست، جالسجو، جي52 1إس واي

 southwestcarers@volunteerglasgow.org :البريد اإللكتروني هاتف: 4712 882 0141 
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هل تتولى رعاية شخٍص ما؟ 

جهات اتصال مفيدة
مرافق الخدمة االجتماعية

مركز الرعاية االجتماعية املباشرة، مجلس مدينة جالسجو، 

 )PO Box 26845, Glasgow( ص.ب: 26845، جالسجو

هاتف: 0555 287 0141

مستخدمو الهاتف الن�ضي: 0555 287 0141 18001

 socialcaredirect@glasgow.gov.uk :البريد اإللكتروني

تتوفر خدمة الطوارئ خارج ساعات العمل من مرافق الخدمة االجتماعية في حاالت الطوارئ التابعة ملدينة 
جالسجو والشركاء على رقم الهاتف: 1505 343 0300.

 )NHS( هيئة الخدمات الصحية الوطنية

www.nhsggc.org.uk مؤسسة Greater Glasgow & Clyde التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية 
 www.nhsinform.co.uk خدمة االستعالمات التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية )املعلومات الصحية( 
هاتف: 224488 0800

مرفق الدعم واملعلومات

بادروا بزيارتنا أو االتصال بنا أو إرسال بريد إلكتروني إلى:
0141 347 8468 مستشفى فيكتوريا الجديد: 
0141 355 1527 مستشفى ستوبهيل الجديد: 
0141 452 2387 مستشفى امللكة إليزابيث الجامعي: 

 SupportandInformation@ggc.scot.nhs.uk :البريد اإللكتروني

مرفق الدعم واملعلومات األسرية بمؤسسة Greater Glasgow and Clyde التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية

0141 452 4012/ 4011 املستشفى امللكي لألطفال 
 family.information@ggc.scot.nhs.uk :البريد اإللكتروني

مؤسسات مقدمي الرعاية الوطنية

هاتف: 307 445 0141  www.carerscotland.org مؤسسة مقدمي الرعاية في أسكتلندا 

هاتف: 529 825 01786  www.carersnet.org         ائتالف مقدمي الرعاية

هاتف: 2008 123 0300  www.carers.org               اتحاد مقدمي الرعاية

 ُيرجى عدم االنتظار لحين وقوع

أزمة قبل االتصال لطلب الدعم
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0141 353 6504
اتصلوا اآلن للحصول على معلومات حديثة أو 
الوصول إلى املرافق املحلية أو للتحدث إلى أحد 

األشخاص املعنيين.

خط معلومات مقدمي الرعاية 

info@glasgowcarersinformation.org.uk


