Dukungan untuk yang berduka dan trauma akibat terkena dampak COVID-19 di sektor perawatan
lansia
Pemerintah Australia menyediakan layanan pendanaan untuk memberikan dukungan untuk yang
berduka, kehilangan dan trauma di sektor perawatan lansia Australia. Layanan ini tersedia untuk
yang tinggal di rumah perawatan lansia, yang menerima perawatan di rumah, orang yang mereka
cintai dan staf perawatan lansia. Anda dapat menggunakan layanan ini sendiri, atau memberitahu
orang yang Anda cintai dan komunitas Anda tentang layanan ini.
Layanan ini gratis untuk semua orang.
Semua organisasi ini menghormati budaya, agama, identitas, dan gaya hidup orang-orang. Jika Anda
atau orang yang Anda cintai membutuhkan juru bahasa, telepon Translating and Interpreting Service
(Layanan Penerjemah dan Juru Bahasa) di 131 450. Minta bahasa Anda dan layanan yang ingin Anda
hubungi.
Dukungan untuk yang berduka dan kehilangan
Konseling lewat telepon:
Australian Centre for Grief and Bereavement (Pusat untuk yang Berduka dan Kehilangan Australia)
membantu staf perawatan lansia, penyedia layanan lansia, kelompok agama dan kelompok
komunitas untuk mendukung komunitas mereka yang berduka dan kehilangan akibat COVID-19.
Telepon 1800 222 200 untuk saran tentang cara membantu komunitas Anda.
Ketika Anda menelepon, Anda dapat berbicara kepada mereka tentang apa yang Anda butuhkan
untuk mendukung Anda atau orang yang Anda cintai. Hal ini dapat mencakup konseling kelompok
atau sesi konseling perorangan melalui telehealth (lewat telepon atau lewat konferensi video), atau
secara tatap muka.
Australian Centre for Grief and Bereavement memiliki staf dua bahasa yang bekerja dengan klien
dalam bahasa Arab, Ceko, Farsi, Prancis, Italia, Jepang, Malta, Sinhala, Tamil, Spanyol, dan Yiddi.
Minta bahasa Anda saat Anda menelepon. Untuk bahasa lain, hubungi Layanan Penerjemah dan Juru
Bahasa terlebih dahulu di nomor 131 450 dan minta Australian Centre for Grief and Bereavement.
Australian Centre for Grief and Bereavement juga mendukung penggunaan Auslan bagi yang tuna
rungu dan yang mengalami gangguan pendengaran.
Dukungan demensia:
Dementia Support Australia (Dukungan Demensia Australia) menyediakan bantuan 24 jam di seluruh
Australia, 365 hari setahun. Mereka memberikan saran dan rekomendasi kepada orang-orang yang
merawat orang dengan demensia. Telepon mereka di 1800 699 799. Jika Anda atau orang yang Anda
cintai membutuhkan juru bahasa, telepon Translating and Interpreting Service (Layanan Penerjemah
dan Juru Bahasa) di 131 450 dan mintalah Dementia support Australia.
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Advokasi:
Older Persons Advocacy Network (Jaringan Advokasi Orang Tua) memberikan layanan advokasi
perawatan lansia di seluruh Australia. Jika Anda mengalami masalah dengan layanan perawatan
lansia yang Anda terima, mereka dapat membantu. Older Persons Advocacy Network memberikan
advokasi, informasi dan pendidikan yang gratis, bersifat rahasia dan independen kepada orang tua,
serta keluarga dan perwakilan mereka. Telepon mereka di 1800 700 600. Jika Anda atau orang yang
Anda cintai membutuhkan juru bahasa, telepon Translating and Interpreting Service (Layanan
Penerjemah dan Juru Bahasa) di 131 450 dan mintalah Older Persons Advocacy Network.
Informasi lebih lanjut tentang COVID-19
Penting untuk tetap mendapat informasi melalui sumber resmi. Kunjungi health.gov.au atau hubungi
National Coronavirus Helpline (Saluran Bantuan Coronavirus Nasional) di 1800 020 080. Untuk
layanan penerjemahan dan juru bahasa telepon 131 450 dan minta National Coronavirus Helpline.
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