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بغض النظر عن مدى تأثير 

سرطان األطفال عىل عائلتك، 

نحن هنا من أجلك.

تعترف ريدكايت Redkite بالمالكين األصليين لألرض في جميع 

أنحاء أستراليا، وبعالقاتهم باألرض والمياه والمجتمع. نحن نعترف 

بقصصهم وتقاليدهم وثقافاتهم الحية، ونقدم احترامنا للحكماء في 

الماضي والحاضر والمستقبل. 

ريدكايت Redkite ملتزمة بالتعلم المستمر بخصوص االحتياجات 

الفردية لعائالتنا. نسعى جاهدين لخلق مساحة كريمة وشاملة 

لألشخاص من جميع الثقافات والهويات.

بحاجة اىل مترجم؟   

نحن نقدم خدمات ترجمة مجانية حتى تتمكن من    

التحدث إلينا بلغتك المفضلة.   

راسلنا عىل support@redkite.org.au لحجز جلسة.  

redkite.org.au

support@redkite.org.au

1800 REDKITE (1800 733 548)



 الذهاب اىل المنزل قد 

يكون صعباً. نحن هنا 

لمساعدتك خالل ذلك.

تدعم ريدكايت Redkite األطفال 

والمراهقين )0-18) المصابين بمرض 

السرطان وأسرهم ومجتمعاتهم المحلية.

دعمنا متاح في جميع أنحاء أستراليا. إنه سري 

ومجاني.

يرجى البقاء عىل تواصل معنا بعد مغادرة 

المستشفى حتى نتمكن من اإلستمرار في 

دعمك أنت وعائلتك عند تواجدكم في المنزل.



 الذهاب اىل المنزل قد 

يكون صعباً. نحن هنا 

لمساعدتك خالل ذلك.

العودة اىل المنزل

نحن نعلم أن مغادرة المستشفى قد تكون أمراً مخيفاً. 

الحياة بعد السرطان ليست هي نفسها.

ريدكايت Redkite هنا للمساعدة. ليس عليك أن تفعل 

ذلك بمفردك. 

كيف نقدم المساعدة

دعم الصحة النفسية والعقلية

نقدم دعم الصحة النفسية والعقلية من أجل:

األطفال والمراهقين  •
اإلخوة واألخوات  •

األمهات واآلباء ومقدمي الرعاية  •
األجداد واألقارب  •

يمكننا المساعدة في:

التغلب عىل تحديات الصحة النفسية مثل الخوف   •
والقلق المفرط

خلق روتين لك ولعائلتك  •
العودة إىل ممارسة األنشطة "العادية"، مثل   •

المدرسة أو العمل

التعامل مع العالقات التي ربما قد تأثرت  •
التواصل مع عائالت في وضع مماثل  •

يمكنك التحدث إلينا لمرة واحدة، أو بشكل منتظم إذا 

كنت ترغب في الحصول عىل دعم مستمر. 



الدعم المالي

إذا كنت بحاجة إىل دعم مالي بعد مغادرة المستشفى، 

تحدث إىل فريق الدعم الخاص بنا. المساعدة المالية   

 متاحة لمدة تصل إىل 12 شهراً بعد انتهاء عالج طفلك.

ال تقلق إن سبق لك أن تلقيت المساعدة منا، يمكنك 
التقدم للحصول عىل المزيد من المساعدة المالية كل عام.

 يمكن للمراهقين أيضاً التقدم بطلب للحصول 

 عىل منحة ريدكايت Redkite ومنحة جرأة األحالم 

Coles Dare to Dream الدراسية كل عام في حال 
 تراوحت أعمارهم بين 13-18 عاماً. 

الدعم العملي

يتمتع فريق الدعم لدينا بسنوات من الخبرة في مساعدة 

العائالت عىل مواجهة مرض السرطان، ويمكنه مساعدتك 

في الحصول عىل المعلومات التي تحتاجها عندما تكون 

في المنزل.

إذا كانت لديك أي أسئلة، فنحن هنا للمساعدة.

اتصل بنا

للمزيد من المعلومات أو لإلتصال بنا، اتصل بنا هاتفياً 

من اإلثنين إىل الجمعة، من 9 صباحاً حتى 7 مساًء 

بتوقيت شرق أستراليا، أو راسلنا عبر البريد اإللكتروني 

في أي وقت، أو قم بزيارة موقعنا اإللكتروني .

1800 REDKITE

support@redkite.org.au

redkite.org.au



 أنا ال أعتقد أن أحدا ً قد يستوعب 

 التأثير الفعلي أو أهمية ما تقدمه 

 ريدكايت Redkite إال عند مواجهة 

 فاجعة تشخيص ابنهم. إنها مرحلة 

مرعبة ومربكة.

- كيم


