
برنامه پشتیبانیهای زندگی اجتماعی 
برای پناهندگان و پناهجویان

 COMMUNITY LIVING SUPPORTS FOR(
)REFUGEES AND ASYLUM SEEKERS – CLSR

STARTTS درباره

کارکنان CLSR چه کسانی هستند؟

اگر فرد ترجیح دهد به زبانی غیر از 
انگلیسی صحبت کند، راه حل چیست؟

آیا اطالعات فرد محرمانه 
نگهداری می شود؟

درباره New Horizons )افق های جدید(

کمک به افراد برای باال بردن سطح 

اعتماد به نفس، بهبود سالمت، 

رفاه و معاشرت با دیگران.

New Horizons افراد را پشتیبانی می کند تا سالمت 

جسم و ذهن خود را بهبود بخشند و از طریق طیف وسیع 

خدمات و حمایتهای ما تواناییهای بالقوه خود را دربایند. 

New Horizons به مدت نیم قرن به هزاران استرالیایی از طرق 

مختلف در بهبود تندرستیشان کمک کرده است. تخصص ما 

در زمینه معلولیت، سالمت ذهن و مراقبت از سالمندان است. 

ما طیف وسیعی از خدمات شامل توصیه های متخصصین 

تا پشتیبانیهای عملی در زمینه مهارتهای روزمره زندگی ارائه 

می دهیم. تجربه و شبکه ارتباطی گسترده ما متشکل از بیش از 

400 شریک به این معنا است که ما ارتباط، تجربه و تخصص 

الزم برای ایجاد تغییر  و بهبود در تندرستی و سالمت شما را داریم. 

www.newhorizons.org.au

STARTTS سازمان تخصصی و غیرانتفاعی است که بیش از 

30 سال، خدمات و درمانهای روانشناسی مطابق با پیشینهی 

فرهنگی افراد، همچنین حمایتهایی برای مداخالت اجتماعی ارائه 

کرده است تا به مردم و جوامع کمک کند آثار شکنجه وآسیب های 

روانی ناشی از پناهندگی را التیام بخشند و زندگی خود را در 

استرالیا از نو بسازند. عالوه بر آن، STARTTS از طریق آموزش 

به دیگر موسسات خدمات اجتماعی، مدافعه و خط  مشیگذاری، 

فضایی مطلوب برای بازپروری و بهبود پرورش میدهد. 

www.startts.org.au

کارکنان CLSR متخصصینی مجرب از فرهنگ ها و پیشینههای 

مختلف هستند. آنها متخصصینی برای کمک به افرادی هستند 

که مشکالت متفاوتی را تجربه کرده اند. این مشکالت ممکن است 

به تجربیات گذشته یا وضعیت فعلی یک فرد مرتبط باشد. 

کارکنان CLSR به زبان های مختلف صحبت می کنند و در صورت 

نیاز از مترجمان حرفه ای استفاده می کنند. 

 New Horizons .محرمانه است CLSR همه حمایتهای

و STARTTS اطالعات خصوصی فرد را در صورتی به اشتراک 

می گذارند که آنها اجازه بدهند و هدف نیز کمک به آنها باشد. البته، 

اگر فردی به ما بگوید که ممکن است به خود یا دیگران صدمه 

بزند، کارکنان CLSR باید سایر مراکز خدماتی را برای حمایت از 

فرد و دیگران مطلع کنند. ممکن است با کسانی که در حال حاضر 

به CLSR دسترسی دارند، تماس گرفته شود تا در ارزیابی برنامه 

کمک کنند. 

با STARTTS تماس بگیرید: 6666 9646 02

)برای کسب اطالعات درباره محل دفتر به آدرس 

www.startts.org.au/contact مراجعه کنید(

با New Horizons تماس بگیرید: 372 726 1300

 NSW Health توسط CLSR
تامین مالی می شود. 

Farsi

http://www.newhorizons.org.au
http://www.startts.org.au
http://www.startts.org.au/contact


برنامه CLSR برای چه کسانی است؟

مراجعه به CLSRبرنامه CLSR چطور کمک می کند؟

فرد باید کجا برود؟

خدمات ممکن است شامل این 
موارد باشد:

چرا فرد نیاز به کمک از CLSR دارد؟

کارکنان CLSR چگونه متوجه 
مشکالت فرد می شوند؟

برنامه پشتیبانیهای  زندگی اجتماعی برای پناهندگان و 

 )Community Living Supports for پناهجویان

)Refugees and Asylum Seekers – CLSR با کسانی 

کار می کند که از نظر سالمت جسم و ذهن با مشکالتی مواجهه 

هستند که به شدت بر زندگی روزمره و فعالیتهای آنها اثر دارد. 

این چالشها می تواند به وضعیت دشوار یک فرد در گذشته یا در 

استرالیا مربوط باشد. 

CLSR ویژه افرادی با پیشینهی پناهندگی یا پناهجویی در سنین 

مختلف است که در 10 سال گذشته به استرالیا آمده اند. 

الزم نیست که بیماری ذهنی در فرد تشخیص داده شده باشد تا 

توسط CLSR پشتیبانی شود، البته فرد باید با مشکالت مستمری 

در زمینه سالمت جسم و روان مواجه شده باشد که به شدت بر 

زندگی و فعالیتهای او اثر دارد. 

CLSR رویکرد حمایت فردی دارد تا به افراد در هدفگذاری، تقویت 

اعتماد به نفس، بهبود سالمت، تندرستی و ارتباط با دیگران کمک کند. 

هدف CLSR ارائه کمک و پشتیبانی به افراد و در صورت نیاز 

خانوادههایشان، تحت مدیریت خود افراد است تا بتوانند زندگی 

باثبات و معناداری داشته باشند.

عالوه بر آن، CLSR پشتیبانی هایی را برای ایجاد ارتباط و همکاری 

با سایر افراد یا خدمات در زندگی فرد ارائه می کند. 

CLSR از همه ی منابع مراجعه کننده می پذیرد و این شامل مراجعات 

فردی نیز می شود. 

برای مراجعه یا کسب اطالعات بیشتر: 

1300 726 372 :New Horizons با

یا STARTTS: 6666 9646 02 )تماس بگیرید. )درخواست CLSR کنید(

STTS-CLSRintake@health.nsw.gov.au :ایمیل

کارکنان CLSR افراد را هر کجا که راحت باشند، مالقات می کنند 

 STARTTS که می تواند در منزل آنها، در جامعه یا در دفاتر

و New Horizons باشد.

لطفا برای کسب اطالع درباره جزئیات برنامه در مناطق مختلف، 

با شماره  تلفن های باال تماس بگیرید. 

برخی مثالهای پشتیبانی عملی قابل ارائه عبارتند از:

پشتیبانی برای کمک به وظایف روزمره زندگی مثل: خرید، رفت 	 

و آمد، نظافت، مدیریت مصرف دارو و حمایت جهت شرکت در 

نوبت های پزشکی. 

پشتیبانی در یافتن محلی برای زندگی کردن و نگهداری از آن.	 

پشتیبانی تفریحی و معاشرتی مثل برقراری ارتباط بین افراد 	 

و رویدادهای فرهنگی، فعالیت های جمعی، ورزش و فعالیت های 

بهداشت فیزیکی. 

متداولترین چالش هایی که فرد با آن مواجه می شود، عبارتند از: 

بستری مکرر در بیمارستان	 

ترخیص شدن از بیمارستان به تازگی	 

احساس پریشانی برای مدت طوالنی	 

احساس تنهایی، درمانگی و ناامیدی	 

دشواری در انجام وظایف و امور روزمره	 

احساس عدم کنترل زندگی، و مشکل در مراقبت از خود	 

سردرد و درد	 

بیخوابی ودیدن خواب های بد	 

مشکالت مربوط به افکار منفی، تمرکز و حافظه.	 

کارکنان CLSR عالقهمند به گوش دادن و درک 

وضعیت و مشکالت خاص یک فرد هستند. 

کارکنان CLSR از پیش زمینههای فرهنگی 

مختلف هستند و درک خوبی از تجارب 

و فرهنگ افرادی دارند که سابقه 

پناهندگی دارند. 

هزینه CLSR چقدر است؟ 

همه خدمات CLSR برای افرادی که به آنها کمک می کنیم، رایگان است. 

بعد از ارجاع چه اتفاقی می افتد؟

همه ارجاع  شوندگان قبل از پذیرش در برنامه باید در یک جلسه 

پذیرش و ارزیابی فردی شرکت کنند. 

 CLSR افراد از کجا می توانند از طریق
کمک بگیرند؟

محدودههای STARTTS و New Horizons CLSR عبارتند از: 

محدوده ابتدایی غرب سیدنی	 

جنوب غرب سیدنی	 

نیوکاسل	 

آرمیدل	 

کافس هاربر	 

mailto:STTS-CLSRintake%40health.nsw.gov.au?subject=

