اتصال

خط الدعم
بريد إلكتروني
موقع الكتروني
بريد

 | Arabicالعربية

1800 857 221
btaa@shout.org.au
btaa.org.au
BTAA
PO Box 717
Mawson ACT 2607

موقع التواصل
الجتماعي
إ
()FACEBOOK

Brain Tumour Alliance Australia

خدمة LINKEDIN
للوظائف وأصحاب
العمل
تويتر

btaa.org.au

تبرع

@BrainTumourAA

( www.btaa.org.au/donationsاستالم فوري)
062 900 :BSB
الخصم المباشر
حساب )1060 3153 :(account
	البريد إاللكتروني
 btaa@shout.org.auللحصول
على إيصال ضريبي.
يرسل الشيك المصرفي
الى العنوان التالي

العضوية

BTAA
PO Box 717
MAWSON ACT 2617

النترنت  ،أو إتصل
لتصبح عضوا ،إشترك عبر إ
بالرقم 1800 857 221

Brain Tumor Alliance Australia
هي منظمة طوعية تهتم بمرضى ورم
الدماغ وعائالتهم ومقدمي الرعاية.
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“تحدث إلى شخص يعرف ما الذي تتضمنه
رحلة الورم الدماغي”

( Brain Tumour Alliance Australiaائتالف عالج ورم الدماغ
في أستراليا) يعد ائتالف الورم السرطاني في استراليا مؤسستك
الوطنية للدعم والتأييد.
نساعد المرضى والعائالت ومقدمي الرعاية من خالل خدماتنا
وشبكاتنا الداعمة ،ومنشوراتنا واجتماعاتنا ،وسنكون ممثلين نيابة
عنك للتعبير عن اهتماماتك واحتياجاتك.
ABN 97 733 801 179 Incorporated in the ACT A04837

نبذة عن االئتالف
االسترالي للورم الدماغي
Brain Tumour Alliance
 ،BTAA) Australiaائتالف
عالج ورم الدماغ في أستراليا)
هي منظمة ال تستهدف الربح
ويديرها متطوعون.
نحن ندعم جميع أ
الستراليين

المتضررين من ورم دماغي من خالل خدماتنا ومواردنا
ومشروعاتنا.

يمكن ان يُ َو ّل َد تشخيص الورم الدماغي تحديات هائلة
لالشخاص المصابين به وعائالتهم واطراف الدعم االخرى.
بالنغمار واالرتباك والوحدة.
غالبا ما يكون هناك شعور إ
ً
 BTAAاالئتالف االسترالي للورم الدماغي موجود
لمساعدتك ومساعدة عائلتك.

بالئتالف  BTAAاليوم لتتلقى
اتصل إ
•الدعم الهاتفي
•رزمة معلومات مجانية،الخاصة بطب أ
الطفال والكبار
•نسخ رسائل إخبارية مطبوعة وإلكترونية
•تحديثات الكترونية أ
للخبار االسترالية
•معلومات حول مجموعة دعم بالقرب منك
•نسخة من
•المجلة السنوية International Brain Tumour Alliance
) ،IBTAلالئتالف الدولي للورم الدماغي) وتحديثاتها
إالخبارية إاللكترونية االعتيادية

مالذي نقدمه
الدعم

نقدم الدعم للمرضى ومقدمي الرعاية وعائالتهم .تتوفر
خدمة ( 1800 221 857الهاتفية المجانية) على مدار  7أيام
في أ
السبوع.

االبالغ

نقوم بتوضيح وتوزيع معلومات موثوق بها باشكال متعددة.
قد تساعد هذه المعلومات في اتخاذ القرارات بشأن الرعاية
والعالج.

التواصل

نربط الناس والمنظمات في مجتمع الورم الدماغي لتقوية
تحالفات مجموعة دعم المريض.
هذا التعاون هو الواسطة الرئيسية لنقل رسائل ثابتة عبر
مجاميع متنوعةللمستهلك الصحي ومجتمع الورم الدماغي.

الممثلية

نحن نمثل مرضى االورام الدماغية وعائالتهم ومقدمي
الرعاية ،وندافع نيابة عنهم.
نفعل ذلك من خالل مشاركتنا مع العديد من المنظمات
المكرسة لتحسين الرعاية الصحية والبحوث.

دعم االئتالف االسترالي
لالورام الدماغية
 BTAAيشجع ويرحب أ
بالعضاء الجدد.
نرجو منكم التفكير في المشاركة ألننا نحتاج إلى مساعدتكم
لزيادة التوعية ومواصلة تقديم الدعم والرعاية.

هناك طرق عديدة لدعم  ،BTAAبما في ذلك:
•أن تصبح عضوا
•تنظيم أحداث جمع التبرعات
•التبرعات المباشرة
•زيادة التوعية من خالل توزيع الكراسات و أ
الشرطة
•اختيار االئتالف ( Everyday Hero BTAAلبطل كل يوم)
•المشاركة في ””Walk Around the World for Brain Tumours
(”المشي حول العالم للتوعية حول أورام الدماغ”)
•المساهمة في برنامج منحة لمكان العمل
•التبرع الجنائزي أو التذكاري
 BTAAهي جمعية خيرية مسجلة .جميع التبرعات التي تتجاوز
دوالرين تدرج تحت الخصم الضريبي.
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