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Δωρεάν υποστήριξη «ενός προς έναν» στη γλώσσα τους για 

μετανάστες φροντιστές  

Αν φροντίζετε μέλη της οικογένειάς σας, φίλους ή μέλη της κοινότητας που έχουν μια ασθένεια που 

περιορίζει τη ζωή τους, όπως καρκίνο ή άνοια, και θα θέλατε να έχετε περισσότερες πληροφορίες 

σχετικά με τις υπηρεσίες υποστήριξης ή / και με το τι να προετοιμάσετε όταν μέλος της οικογένειάς 

σας ή φίλος σας πεθαίνει, το Πολυπολιτισμικό Κέντρο Υγείας Γυναικών (Multicultural Centre for 

Women’s Health, MCWH) παρέχει τώρα μια προσαρμοσμένη «ενός προς έναν» υποστήριξη σε 

μετανάστες φροντιστές και στο άτομο που φροντίζουν! 

Οι δίγλωσσοι και διαπολιτισμικοί μας υπάλληλοι θα ακούσουν τις ανάγκες σας, θα σας βοηθήσουν 

να καταλάβετε και να περιηγηθείτε στο σύστημα υγείας και τις υπηρεσίες υποστήριξης και θα σας 

παρέχουν προσαρμοσμένες και πολιτιστικά κατάλληλες πληροφορίες! 

Για να λάβετε υποστήριξη, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την υπεύθυνο του προγράμματος Yue 

Gao στην ηλεκτρονική διεύθυνση: yue@mcwh.com.au ή τηλεφωνήστε στο: 03 9418 09220922 για 

να αφήσετε το όνομά σας, τον αριθμό επικοινωνίας που θεωρείτε καλύτερο και τη γλώσσα που 

προτιμάτε. Στη συνέχεια, θα κανονίσουμε να σας τηλεφωνήσει ένας δίγλωσσος υπάλληλος για να 

συζητήσετε τις ανάγκες σας αναλόγως! 

 

 

Free and in-language one-on-one support to migrant carers 

If you are looking after your family members, friends or community members who have a life-

limiting illness, such as cancer or dementia, and would like to have more information about support 

services and/or what to prepare when your family or friend is dying, the Multicultural Centre for 

Women’s Health (MCWH) is now providing tailored one-on-one support to migrant carers and the 

person they care for!  

Our bilingual and bicultural workers will listen to your needs, help you understand and navigate the 

health system and support services, and provide you with tailored and culturally appropriate 

information!  

To get support, please contact Project Officer Yue Gao at yue@mcwh.com.au , or 03 9418 0922 to 

leave your name, best contact number and preferred language. We will then arrange a bilingual 

worker to call you and discuss your needs accordingly! 
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