
إن قطاع الخدمات االجتامعية، مبا فيها خدمات الشيخوخة واإلعاقة، هو مجال التوظيف 
األكرب واألرسع منواً يف أسرتاليا.

ٌم يف املجال املهني والقدرة عىل استخدام مهاراتك يف حقول متعددة، هنا  تشمل الفوائد تقدُّ
ويف العامل. لذا، إذا كنت تبحث عن وظيفة ُمجزية ومطلوبة تستطيع فيها أن تصنع فرقاً يف 

حياة الناس، هذه هي املهنة التي تناسبك!  

يوم عمل جميل
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“عندما ينتهي النهار ويأيت 
املوظفون ويقولون، فالن وفالن 

قال لقد كانت وجبة رائعة، يجعلك 
ذلك تعود إىل املنزل بشعور 

عظيم”.

Angus White، طاٍه متدّرب 
Banksia Villages –

“إنني مستقلة، وأنا أختار الوقت 
واملكان ومتى أحب أن أعمل. لذا، 
هذا ما يجعل منه أمراً مرناً جداً يل 

وأستطيع أن أوازن بني العمل 
واملنزل معاً”.

 ،Ufuoma Mary Ogunniyi
 موظفة دعم شخيص

Better Caring – 

“رؤية الزبائن سعداء ويعيشون حياة 
أقرب ما ميكن أن تكون إىل الحياة 

الطبيعية، من دون أن يكونوا 
مستبعدين عن أي يشء، مجرد رؤيتهم 

ينمون يعطيني الكثري من الرىض.”

Jemma Johnson، رئيسة فريق 
The Cram Foundation -

قطاع آخٌذ يف النمو

بحلول العام 2050، سيحتاج أكرث من 3.5 ماليني أسرتايل مسن لخدمات الدعم، وواحد 
من كل خسمة أسرتاليني سيكون لديه شكل من أشكال اإلعاقة. هذا عدد كبري من الناس 
م يف املجتمع. الذين يحتاجون إىل عناية ودعم عطوفنْي. حواىل %80 من الخدمات ستُقدَّ

يبحث أصحاب العمل عن أشخاص عمالنيني، مرنني، صبورين وميكن الوثوق بهم، 
يُظهرون التعاطف والرأفة. يقّدرون أيضاً التواصل الجيد وإدارة الوقت  ومهارات حل 

املشكالت. 

الفرص املهنية املتوافرة يف خدمات الشيخوخة واإلعاقة

تقدم خدمات الشيخوخة واإلعاقة دعامً لكبار السن، وأصحاب اإلعاقة، ومقدمي الرعاية 
ن من نوعية الحياة واالستقاللية والرفاهية. لهم ولعائالتهم، وهي تحسِّ

لتحقيق هذا األمر، الخدمات املقّدمة من قبل هذا القطاع متنوعة كثرياً. هذا يعني أن 
هناك تنوعاً كبرياً يف األدوار والفرص املهنية املتوافرة.

أمثلة عىل أدوار ضمن القطاع

خدمات دعم مبارش )موظفو الرعاية(	 
خدمات البناء والصيانة )كهربائيون، معامريون، بستانيون(	 
خدمة الزبائن	 
لون، موظفو الرواتب، إدارة(	  موارد برشية )مشغِّ
تكنولوجيا وإدارة )دعم مكتبي، إدارة مالية(	 
مهنيون صحيون داعمون )معالجون فيزيائيون، معالجون باإلنشغال، عالج األرجل، 	 

ممرضون مسجلون ومثبّتون( 
فندقية	 
إدارة الحالة	 
قادة ِفرق ومرشفون	 
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“أحب التنوع، ال تعرف أبداً ما 
سيأيت وما املتوقع. سوف أويص 
بالتأكيد بهذا العمل، وقد قمت 

بذلك”.

Tom Gray، كبري املرشفني  
 Greenacre Disability –

 Services

“أدركت أنني شغوفة بخدمات 
اإلعاقة، ليك أتأكد من أن األشخاص 
الذين لديهم إعاقة يعاَملون كأفراد 
م لهم فرص ليقوموا بأفضل ما  وتُقدَّ

يستطيعون القيام به”.

Deb Diggins، مديرة 
التحويل لدى NDIS – خدمة 

 Katungul Aboriginal
 Medical Service

“أحب ناحية العمل املتعلقة بحل 
املشكالت. أحصل عىل الكثري من 
الرىض من حل املشكالت وإيجاد 

حلول فريدة لحاجات الناس”.

Peter Harvey، مدير،
The Disability Trust 

متطلبات التأهل

يف بعض الحاالت، ال تكون املؤهالت رشطاً مسبقاً لدى البحث عن وظيفة مجزية يف 
خدمات الشيخوخة واإلعاقة. غالباً ما ميكن توفري التدريب سواء يف العمل، أو عرب 

برنامج تدريبي أو من خالل ترتيبات للتدريب يف مكان العمل.

الحصول عىل شهادة Certificate III يف الدعم الفردي، املتوافرة عرب معهد الـ 
TAFE يف محلتك أو عن طريق منظمة تدريب مسّجلة )RTO(، يوفر لك األساس 

الذي تحتاج إليه لتقديم الدعم للمسنني أو أصحاب اإلعاقة. قد تحتاج أيضاً إىل 
شهادة يف اإلسعافات األولية قبل أن تستطيع البدء بالعمل، وذلك بحسب الدور الذي 

تقوم به.

العمل يف قطاع خدمات الشيخوخة واإلعاقة ليس مجرد عمل يف التمريض أو الرعاية 
اليدوية، بل تتوافر أدوار وخيارات مهنية مختلفة يف بيئات عمل متنوعة محلياً، 

وطنياً وعاملياً. 

A Good Days Work Brochure A3 to A4_Arabic.indd   3 12/06/2018   4:01:20 PM



هناك عدد ال يحىص من الفرص للنمو 
 الشخيص واملهني ضمن قطاعْي 

الشيخوخة واإلعاقة:

رشوط عمل مرنة	 

مجموعة كبرية متنوعة من أصحاب 	 
العمل وبيئات العمل

فوائد مالية، مثل رزم األجر أو مكاسب 	 
جانبية )بحسب صاحب عملك(

دعم يف التدريب والدراسة	 

ضامنة مهنية طويلة األمد	 

مسارات مهنية مهمة	 

فرصة للموازنة بني العمل والحياة	 

تنوع يف مكان العمل  	 

أين أبدأ؟

يبدأ الكثري من الناس بإنجاز التدريب املناسب، وهناك عدد من 
مقدمي التدريب املعرتف بهم لالختيار منهم يف محلتك. 

أشخاص آخرون يجدون عمالً مع أصحاب عمل يدربونهم “خالل 
العمل” ويقدمون فرصاً مستمرة للتطور املهني. هناك طريقة 
أخرى وهي بالتطوع بوقتك أو ترتيب فرصة لتدبري عمل لك.

ميكنك أيضاً أن تتصل مبارشة مبزودي خدمة الشيخوخة واإلعاقة 
يف محلتك، أو ترقب فرص عمل لدى وكاالت التوظيف يف محلتك.

www.communityindustrygroup.org.au
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