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btaa.org.au

توئیتر

@BrainTumourAA
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( www.btaa.org.au/donationsرسید عاجل)

برداشت مستقیم 062 900 :BSB
حساب )1060 3153 :(account
از حساب
	برای دریافت رسید مالیاتی به آدرس
 btaa@shout.org.auایمیل روان کنید.
چک به نشانی

BTAA
PO Box 717
Mawson ACT 2617

عضویت

برای عضویت به صورت آنالین عضو شوید و یا با
شماره  1800 867 221در تماس شوید.

Brain Tumour Alliance Australia
یک سازمان رضاکارانه است که از بیماران
مصاب به تومور مغزی ،خانواده ها و
مراقبت کنندگان از آنها حمایت میکند.

ماموریت ما

حمایت
معلومات رسانی

BTAA.org.au

ارتباط

خط حمایتی 1800 857 221

نمایندگی

با کسی که میداند که به چه قسم با تومورمغزی
زندگی کند ،صحبت کنید.

( Brain Tumour Alliance Australiaاتحاد تومورمغزی
درآسترالیا) سازمان ملی حمایتی و هواداری از شما است.
ما ازطریق خدمات حمایتی خود ،شبکه ها ،نشریات و جلسات
خود به بیماران ،خانواده ها و مراقبت کننده ها کمک میکنیم
و به نمایندگی از شما تشویشها و ضرورتهای شما را برعهده
میگیریم.
ABN 97 733 801 179 Incorporated in the ACT A04837

درباره BTAA
Brain Tumour Alliance
 ،BTAA) Australiaاتحاد تومور
مغزی استرالیا) یک سازمان غیر
انتفاعی است که توسط داوطلبان
اداره می شود.
ما با خدمات خود ،منابع معلوماتی و پروژه های خود
ازهمه آسترالیای هایی که مصاب به تومور مغزی شده اند،
حمایت میکنیم.
تشخیص یک تومور مغزی مشکالت بسیاری را برای
شخص مصاب و خانواده و سایرحمایت کنندگان ایجاد
کرده میتواند.
اغلب حس ازپا افتادگی ،گیجی و تنها بودن به شخص
دست میدهد BTAA .اینجا است که به شما و خانوادتان
کمک کند.

برای دریافت خدمات ذیل ،امروز با BTAA
در تماس شوید.
•حمایت تلیفونی
•یک بسته معلوماتی رایگان ،اطفال و بزرگساالن
•خبرنامه های کاغذی و برقی
•آخرین اخبار برقی آسترالیا
•معلومات درباره یک گروپ حمایتی در نزدیکی شما
•یک کاپی ازمجله ساالنه و اخبار منظم برقی
،IBTA) International Brain Tumour Alliance
اتحاد بین المللی تومور مغزی)

ما چه کار میکنیم
حمایت

ما ازبیماران ،مراقبت کنندگان و خانواده های آنها حمایت
میکنیم .شماره تماس ( 1800 857 221رایگان)
 7روز هفته فراهم است.

معلومات رسانی

ما به انواع مختلف ،معلومات قابل اعتماد را بدست آورده
و نشر میدهیم.
ممکن است که این معلومات برای تصمیم گیری درباره
مراقبت و تدوای مفید باشد.

ارتباط

ما افراد و سازمانها را در جامعه مصاب به تومور مغزی به
هم ارتباط میدهیم و اتحاد گروپهای حمایتی از بیماران را
تقویت میکنیم.
این همکاری کلید ارسال پیامهای پیوسته درمیان گروپهای
مصرفی صحی مختلف و جامعه تومور مغزی میباشد.

نمایندگی

ما از بیماران مصاب به تومور مغزی ،خانوادها و مراقبت
کنندگان شان نمایندگی میکنیم و ازآنها پشتیبانی میکنیم.
ما این کار را از طریق همکاری با سازمانهای بسیاری که
متعهد به ارتقا تحقیقات و خدمات صحی هستند ،انجام
میدهیم.

حمایت از BTAA
 BTAAاز اعضای جدید استقبال میکند و به آنها خوش
آمدید میگوید.
لطفا همراهی با ما را مد نظر قرار بدهید زیرا ما به کمک شما
برای باالبردن آگاهی جمعی واستمرار حمایت و مراقبت ،ضرورت
داریم.
راههای بسیاری برای حمایت از  BTAAبه شمول موارد
ذیل وجود دارد.
•عضو شدن
•برگزاری رویدادهای جمع آوری کمک مالی
•کمک مالی مستقیم
•افزایش آگاهی جمعی از طریق نشر بروشور و ریبون
•انتخاب  BTAAبرای ( Everyday Heroقهرمان هرروز)
•اشتراک در ‘’Walk Around the World for Brain Tumours
(‘گردش به دور دنیا برای آگاهی از تومور مغزی’)

•اشتراک در یک پروگرام محل کار
• کمک مالی در مراسم خاکسپاری یا یادبود
 BTAAیک مرکز خیریه راجستر شده است .همه کمکهای
باالتر از  $2را از حساب مالیات کسر کرده میتوان کرد.
خط حمایتی

1800 857 221

ایمیل

btaa@shout.org.au

