"RAINBOW"

How to contact

МУЛТИКУЛТУРНА ПРОГРАМА
ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ НА СТАРИ
Честопати во животот едноставните нешта се оние што
ја прават разликата. Во “RAINBOW“ ние пружаме услуги
кои се значајни за одржување на вашата добросостојба.
Ова значи дека можете да се насочите кон поважниот
дел од живеењето:

едноставно тоа е да го уживате животот !!!

Multicultural Aged Care Program
Phone: (08) 9271 2026
Fax: (08) 9271 0917
Mobile: 0419 914 361
Toll Free Number
1800 101 291
Email: rainbow1@iinet.net.au
Website: www.polishwomen.org.au
Location / Postal address
33 Eighth Avenue, Maylands
Western Australia 6051
We Help Our Consumers
From Southern and Eastern
European Origin
To Stay At Their Homes
As Long As Possible
In All Perth
Metropolitan Area

Негуватели кои навистина се грижат
Нам ни претставува задоволство да се грижиме за
лица кои се изнемоштени и остарени, и не се од
англиско говорно подрачје. Нашите негуватели се
специјално обучени да пружаат услуги на јазик што е
по избор на клиентот.

We are an Aged Care Service
with a difference
We are on a mission to fight the biggest issue
facing older people today - LONELINESS.

AND WE ARE WINNING!!!
There is no person in our program whose
birthday wouldn’t be celebrated.

Како можете да се здобиете со нашите услуги
За да стекнете право да ги добиете пакет услугите за
грижа на старите во заедницата, најпрвин вашите
потреби мора да бидат проценети од страна на тимот
за проценка на грижа за старите (ACAT), надлежна
институција.

EVERY CHRISTMAS there is Santa smiling
with our clients and giving away presents.

Процесот е едноставен
Контактирајте го вашиот семеен лекар и замолете го
да ви даде писмо со препорака до тимот за проценка
на грижа на старите. Тимот се состои од љубезни,
професионални лица кои заедно со вас ќе утврдат
како најдобро може да ви се помогне. Потоа нашиот
менаџер, заедно со вас и вашиот застапник ќе ги
среди завршните детали во врска со услугите кои што
ние ќе ви ги пружаме.

PEOPLE OF EUROPEAN ORIGIN know that
music and dancing is the best medicine for
vitalizing the mind and strengthening the
body - which is why we sing and dance every
week, as we have been for the last 20 years.
And we exercise - you should see our balloon
fights! Footy players wouldn’t be stronger
than us.

WHEN EASTER COMES we are painting eggs
for good luck all year round - and it works.

Некои од нашите услуги се:


Лична грижа



Грижа за куќни работи



Пазарување



Социјална поддршка



Градинарство



Одржување на домот во помали размери

Секој може да си дозволи “RAINBOW“
Ние ги добиваме нашите финансиски средства од
Австралиската влада преку Департментот за
здравство и стареење.
MACEDONIAN

OH, YES, OF COURSE WE WILL HELP YOU
with personal care and around the house and
garden, and we will take you shopping and to
doctors, and we will buy the armchair you
always wanted.

WE DON’T SAY NO!!!
WE SAY LETS TALK!!!
And we wouldn’t tell you how much you
have to pay either – we will negotiate.
ALL YOU NEED TO DO IS ASK!!!

