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إلى أين أذهب 
عندما...؟ 

دليل الخدمات 
المجتمعية للضواحي 

الشمالية في ملبورن

 A COMMUNITY
 SERVICE GUIDE FOR

 THE NORTHERN
 SUBURBS OF
MELBOURNE



مقدمة

إلى أين أذهب عندما ...

1 أحتاج مكانًا للسكن؟ 

2 أحتاج مساعدة عند التعامل مع وكيل العقارات أو مالك العقار الخاص بي؟ 

3 أواجه مشكالت في دفع فواتيري؟ 

4 أحتاج العثور على خدمة لأحد أفراد الأسرة الذي يعاني من إعاقة، أو يزيد عمره عن 65 عاًما؟  

5 يكون لدي أسئلة حول تربية أطفالي؟  

6 أبحث عن أنشطة لأطفالي؟ 

7 أبحث عن أنشطة لنفسي؟ 

8 أريد التطوع؟ 

9 أحتاج نصيحة حول الدراسة أو العثور على وظيفة؟   

10 يكون هناك عنف في المنزل؟ 

11 أواجه أزمة وأحتاج إلى التحدث مع شخٍص ما؟ 

12 ما المهام التي يقوم بها المجلس المحلي في منطقتي؟   



  Centre for Culture, Ethnicity and تم وضع هذا الكتيب من ِقَبل
ثنية والصحة( بتمويل من  CEH) Health، مركز الثقافة والشؤون الإ

 Victorian Department of Health and Human Services 
نسانية في فيكتوريا(.  (DHHS(، دائرة الصحة والخدمات الإ

يهدف The Centre for Culture, Ethnicity and Health إلى تحسين 
صحة ورفاهية الالجئين والمهاجرين.  ونقوم بذلك عن طريق العمل مع 

الخدمات في مجالت الصحة والمجتمع والحكومة المحلية للمساعدة 
على تحسين الطريقة التي يتعاملون بها مع العمالء من الخلفيات الثقافية 

واللغوية المتعددة.

 The Victorian Department of Health and Human Services وتعمل
على تحقيق أفضل عوامل الصحة والرفاهية والسالمة لجميع سكان 

فيكتوريا لكي يتمكنوا من التمتع بالحياة التي ينشدونها.

ولتطوير هذا المورد، قمنا باستشارة رجال ونساء وشباب من سورية 
والعراق ممن يعيشون في المناطق الشمالية في ملبورن. نتوجه بالشكر 

إلى فاتن الحلو وهبة سعدون على الستشارة التي ساهما بها. 

قمنا أيًضا بعمل مقابالت مع العاملين في الوكالت التالية:

AMES (دالس(
الجمعية الأسترالية السورية الخيرية

Department of Health and Human Services
Foundation House
برنامج صحة الالجئين

Whittlesea Community Connections

كيفية استعمال هذا 
الكتيب: 

هذا الرمز أعاله )العربية( يشير 
إلى وجود عاملين في هذه 

الوكالة يتحدثون باللغة العربية.

يشار بالذكر فقط إلى وكاالت 
 Hume لها برامج في منطقتي

)هيوم( وWhittlesea )ويتلسي( 
في هذا الكتيب. 

وقمنا بربط الخدمات 
بالمعلومات باللغة العربية كلما 

أمكن. 

 يمكنك النقر على الكلمات 
التي تحتها خط لكي تذهب 
مباشرة إلى المواقع المعنية 

نجليزية أو العربية. باالإ

أُِعّد هذا الكتيب للمجتمعات القادمة 
حديًثا من سورية والعراق والتي تعيش في 

الضواحي الشمالية في ملبورن، لمساعدتها 
على فهم الخدمات المجتمعية وعلى 

العثور على هذه الخدمات في المناطق 
التي تعيش فيها. 

http://www.ceh.org.au
https://dhhs.vic.gov.au/


إلى أين أذهب عندما…

1  Health Translations سكان؟ يمكنك العثور عليها على هل تبحث عن معلومات مترجمة حول الإ

إلى أين أذهب عندما…

سكان العام الإ
سكان العام للناس ذوي الدخول المنخفضة،  يُتاح الإ

لكن قائمة النتظار عليه طويلة ويتوقف الحصول 
عليه على المكان الذي تريد أن تسكن فيه وعلى حجم 

أسرتك. يتوفر لدى اتحاد المستأجرين في فيكتوريا 
سكان العام باللغتين  معلومات ونصائح حول الإ

نجليزية و العربية.  الإ

سكان العام في  يوجد على رابط اللغة الخاص بالإ
 Department of Health and لكتروني لـ الموقع الإ

لة  Human Services في فيكتوريا معلومات ُمسجَّ
نجليزية والعربية، حول: مسبًقا بـ 11 لغة، منها الإ

سكان	  كيف تتقدم بطلب على الإ

يجار الذي ستدفعه	  ما مبلغ الإ

كيف تعد الترتيبات لعمل إصالحات	 

يجار الخاص.	  المساعدة بشأن الإ

نجليزية  خط الهاتف بالإ
)03) 9280 0799

 خط الهاتف بالعربية
)03) 9280 0790

الستئجار 
يوفر اتحاد المستأجرين معلومات عن كيفية تأجير 

يجار، وعن حل الخالفات  عقار، وكيفية إنهاء عقد الإ
بينك وبين مالك/مالكة العقار. هذه المعلومات متاحة 

أيًضا باللغة العربية.

سكان المجتمعي الإ
سكان المجتمعي هو وسيلة للحصول على سكن  الإ

يجار يكون آمًنا وميسور التكلفة على المدى الطويل  بالإ
تديره منظمات غير ربحية وتوفره للناس ذوي الدخول 
المنخفضة أو ذوي الحتياجات الخاصة. وهو يختلف 

سكان العام.  عن الإ

 يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات عن 
لكتروني لـ  سكان المجتمعي على الموقع الإ الإ

 Department of Health and Human Services 
في فيكتوريا. 

يجار الخاص هو الخيار الأساسي، ولكنه ليس الخيار الوحيد. توفر  الإ
 THE VICTORIAN DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES (DHHS)

سكان المختلفة المتاحة في فيكتوريا. معلومات عن خيارات الإ

أحتاج مكانًا للسكن؟ 

 WHERE DO I GO WHEN I NEED TO
 FIND SOMEWHERE TO LIVE?

http://healthtranslations.vic.gov.au/bhcv2/bhcht.nsf/htsearchresults?open&st=b&v=1&tx=housing&jn=.9825991&sl=&so=&sc=&sz=q=housing%7C%7C%7C%7Cbasic%7C
https://www.tuv.org.au/language/arabic/applying-public-housing-arabic/
https://www.tuv.org.au/advice/housing/public-housing/applying-public-housing/
http://www.housing.vic.gov.au/interpreter-services
http://www.housing.vic.gov.au/interpreter-services
https://www.tuv.org.au/articles/files/resources/AL_applying_for_private_rental.pdf
https://www.tuv.org.au/articles/files/multilingual/arabic/Applying_for_a_private_rental_property_fact_sheet.pdf
https://www.tuv.org.au/articles/files/multilingual/arabic/Applying_for_a_private_rental_property_fact_sheet.pdf
http://www.housing.vic.gov.au/community-housing
http://www.housing.vic.gov.au/community-housing
http://www.housing.vic.gov.au/housing-options
http://www.housing.vic.gov.au/housing-options


إلى أين أذهب عندما…إلى أين أذهب عندما…

2  Health Translations سكان؟ يمكنك العثور عليها على هل تبحث عن معلومات مترجمة حول الإ

م) مساعدة بشأن ضمان إيجارك (العربون/الُمقدَّ
يجار، سيطلب منك معظم  إذا كنت تبحث عن عقار لالإ

مالكي العقار دفع ضمان قبل النتقال إلى العقار. 
م يُستخدم في حال حدوث أي تلف  الضمان هو مقدَّ

للعقار. يُعاد مبلغ الضمان بالكامل في نهاية عقد 
يجار إذا لم يحدث أي تلف في العقار.  الإ

يجار،  مل تكاليف ضمان الإ إذا كنت غير قادر على تحُّ
يمكنك الحصول على قرض بدون فائدة من حكومة 

يجار. فيكتوريا بموجب برنامج خطة قرض ضمانات الإ

< هاتف: 172 650 1300 

CENTREPAY (سنترباي) 
يجار المستحق عليك من مدفوعات  يُمكن اقتطاع الإ

سنترلينك لدفعها مباشرة إلى وكيل العقارات.  يمكنك 
أيًضا استخدام Centrepay لدفع الكثير من أنواع 

الفواتير - مثل تكاليف رعاية الطفل والكهرباء. يلزمك 
ذن لسنترلينك بدفع فواتيرك.  إعطاء الإ

اسأل أحد موظفي سنترلينك عن Centrepay أو راجع 
لكتروني.  الأمر على موقع سنترلينك الإ

قد يُشكِّل عدم استئجارك لعقار في الماضي أو كونك تتلقى مدفوعات من سنترلينك مشكلة أمام 
يجار، وإعداد الترتيبات لكي تقوم  يجار. يمكنك تلقي المساعدة بشأن دفع ضمان الإ حصولك على عقار للإ

يجار مباشرة إلى وكيل العقارات.   سنترلينك بدفع الإ

أحتاج إلى مساعدة عند التعامل مع وكيل 
العقارات أو مالك العقار الخاص بي؟

 Centrepay يمكنك الستماع للمعلومات المتعلقة بـ
باللغة العربية. 

معرفة حقوقك
يوفر اتحاد المستأجرين في فيكتوريا معلومات عن 

يجار، وعن حل  كيفية تأجير عقار، وكيفية إنهاء عقد الإ
الخالفات بينك وبين مالك العقار. كل هذه المعلومات 

متاحة باللغة العربية. 

< هاتف: 2577 9416

توفر )هيئة شؤون المستهلكين في فيكتوريا( 
معلومات لالأعمال التجارية، وللمستهلكين ولمالكي 

العقارات والمستأجرين عن حقوقهم ومسؤولياتهم. 
م معلومات مترجمة عن حقوقك كمستأجر  وتقدِّ

نجليزية و العربية.   باللغتين الإ

< هاتف: 81 81 55 1300

 WHERE DO I GO WHEN I NEED HELP WITH THE
REAL ESTATE AGENT OR WITH MY LANDLORD?

http://healthtranslations.vic.gov.au/bhcv2/bhcht.nsf/htsearchresults?open&st=b&v=1&tx=Housing&jn=.5388517&sl=Arabic&so=&sc=&sz=q=Housing%7CArabic%7C%7C%7Cbasic%7C
http://www.housing.vic.gov.au/bond-loan-scheme
http://www.housing.vic.gov.au/bond-loan-scheme
http://www.humanservices.gov.au/individuals/services/centrelink/centrepay
http://www.humanservices.gov.au/individuals/services/centrelink/centrepay
https://www.humanservices.gov.au/individuals/information-in-your-language/arabic#a2
https://www.humanservices.gov.au/individuals/information-in-your-language/arabic#a2
https://www.tuv.org.au/advice/
 https://www.tuv.org.au/language/arabic/
 https://www.tuv.org.au/language/arabic/
https://www.tuv.org.au/language/arabic/
https://www.consumer.vic.gov.au/housing/renting
https://www.consumer.vic.gov.au/resources-and-tools/other-languages/arabic/your-renting-rights
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قد يتمكن الناس ذوي الدخل المنخفض، ممن يعيشون في فيكتوريا، ويعانون من ضوائق مالية ويحتاجون 
ل تكاليف المعيشة، من دفع مبالغ أقل عن طريق “التخفيضات”. التخفيضات هي تنزيل  المساعدة لتحمُّ

في تكاليف الخدمات الأساسية مثل الماء والغاز والكهرباء وعوائد المجالس البلدية.

 The Victorian Department of يوجد على موقع
لكتروني  (Health and Human Services )DHHS الإ

معلومات عن جميع التخفيضات للناس الذين يعيشون 
في فيكتوريا الحصول عليها.

للحصول على مساعدة بلغتك اتصل بخط المساعدة 
الخاص بالتخفيضات على 521 658 1800 (بسعر 
مكالمة محلية( واطلب التحدث مع مترجم شفوي.

أواجه مشكلة في 
دفع فواتيري؟

ما هو برنامج ِمَنح الَمَراِفق؟
غاثة الخاص بالمرافق المساعدة  يقدم برنامج ِمَنح الإ
في دفع فواتير الكهرباء أو الغاز أو المياه التي فات 

موعد دفعها نظًرا لضائقة مالية مؤقتة.  يلزمك بطاقة 
الرعاية الصحية من سنترلينك لكي تتمكن من التقدم 

بطلب على هذه المنحة.

 خط معلومات التخفيضات:	 
 1800 658 521

إذا لم يكن لديك بطاقة رعاية صحية، تحّدث مع 
أحد موظفي سنترلينك أو راجع المعلومات على موقع 

لكتروني.  سنترلينك الإ

يمكنك أيًضا مشاهدة الفيديو باللغة العربية. 

 Health Translations هل تبحث عن معلومات مترجمة حول دفع فواتيرك؟ يمكنك العثور عليها على

إلى أين أذهب عندما…

 WHERE DO I GO WHEN I HAVE
TROUBLE PAYING MY BILLS?

https://services.dhhs.vic.gov.au/concessions-and-benefits
https://services.dhhs.vic.gov.au/concessions-and-benefits
https://services.dhhs.vic.gov.au/sites/default/files/2017-06/concessions-at-a-glance.pdf
https://services.dhhs.vic.gov.au/sites/default/files/2017-06/concessions-at-a-glance.pdf
https://services.dhhs.vic.gov.au/utility-relief-grant-scheme
https://services.dhhs.vic.gov.au/utility-relief-grant-scheme
https://www.humanservices.gov.au/sites/default/files/2017/06/13655-1706ar.pdf
https://www.humanservices.gov.au/sites/default/files/2017/06/13655-1706ar.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3WmG7adQRak
https://www.youtube.com/watch?v=3WmG7adQRak
http://healthtranslations.vic.gov.au/bhcv2/bhcht.nsf/htsearchresults?open&st=b&v=1&tx=concession&jn=.9559873&sl=Arabic&so=&sc=&sz=q=concession%7CArabic%7C%7C%7Cbasic%7C
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عاقة الإ
  The National Disability Insurance Scheme

عاقة الوطني( هو نظام  )NDIS، برنامج تأمين الإ
عاقة في منطقتي Hume و  تمويل خدمات الإ

Whittlesea. إذا كنت تعاني من إعاقة أو تقوم برعاية 
شخص يعاني من إعاقة، يمكنك مراجعة ما إذا كنتم 

ممن يحق لهم الحصول على تمويل من NDIS عن 
 Brotherhood of St Laurence طريق التصال بـ

 Broadmeadows أخوة سانت لورنس( في) 
(برود ميدوز( وSouth  Morang (ساوث مورانغ(: 

 هاتف: 634 275 1300 	 
NDIS.Info@bsl.org.au لكتروني على أو بالبريد الإ

 أو يمكنك التصال بـ 
 National Disability Insurance Agency 

عاقة الوطنية( مباشرة على  (NDIA، وكالة تأمين الإ
.1800 800 110

يمكنك العثور على معلومات عن NDIS باللغة العربية 
لكتروني. على موقع NDIS الإ

إذا كان طفلك معاًقا، يمكنه الحصول على تمويل 
 Early Childhood Early Intervention بموجب برنامج

(ECEI، التدخل في مرحلة الطفولة المبكرة( لالأطفال 
تحت سن 6 سنوات

للحصول على مزيد من المعلومات اتصل بـ 
Brotherhood of St Laurence

< هاتف: 323 275 1300

أحتاج العثور على خدمة لأحد أفراد 
الأسرة الذي يعاني من إعاقة، أو يزيد 

عمره عن 65 عاًما؟ 

يقدم مجلسا Hume و Whittlesea خدمات لذوي 
عاقة. يمكنك العثور عليها هنا: الإ

HUME
عاقة 	  اتصل بـ موظف استقبال خدمات الإ

على 2839 9205

WHITTLESEA
لكتروني على	   اتصل على 2028 9217 أو بالبريد الإ

access@whittlesea.vic.gov.au

المسنون
My Aged Care )رعاية المسنين الخاصة بي( هو 

لكتروني وخط الهاتف  موقع الحكومة الأسترالية الإ
لمساعدتك على العثور على خدمات رعاية المسنين 

التي قد تكون متاحة لمساعدتك.  وهذه تشمل 
معلومات باللغة العربية.  

هاتف: 422 200 1800 (إذا أردت من شخص أن 	 
يتصل بـ My Aged Care نيابة عنك،  يلزمك 

ذن بذلك(. إعطاءه الإ

تقدم المجالس المحلية أيًضا دعًما ورعاية للمسنين، 
تشمل المساعدة في المنزل ومجموعات النشاط.

HUME
 اتصل بـ موظف استقبال رعاية المسنين على 	 

 .9205 2839

WHITTLESEA
لكتروني على	   هاتف: 2028 9217 أو بالبريد الإ

access@whittlesea.vic.gov.au

.Health Translations عاقة أو رعاية المسنين يمكنك العثور عليها على هل تبحث عن معلومات مترجمة حول الإ

إلى أين أذهب عندما…

 WHERE DO I GO WHEN I NEED TO FIND A SERVICE FOR A FAMILY
MEMBER WITH A DISABILITY, OR WHO IS OVER THE AGE OF 65?

https://ndis.bsl.org.au/
https://ndis.bsl.org.au/
https://ndis.bsl.org.au/
https://ndis.bsl.org.au/
https://www.ndis.gov.au/ndis-arabic.html
https://www.ndis.gov.au/ndis-arabic.html
https://www.ndis.gov.au/medias/documents/h83/h9c/8799520784414/Early-Childhood-Early-Intervention-Easy-English-PDF-944KB-.pdf
https://www.ndis.gov.au/medias/documents/h83/h9c/8799520784414/Early-Childhood-Early-Intervention-Easy-English-PDF-944KB-.pdf
https://ndis.bsl.org.au/early-childhood-early-intervention/about-us/
https://www.hume.vic.gov.au/Services_For_You/People_with_Disabilities
https://www.whittlesea.vic.gov.au/community-support/seniors-and-aged/support-for-elderly-and-people-with-a-disability/
https://www.myagedcare.gov.au/about-us-arabic
https://www.myagedcare.gov.au/about-us-arabic
https://www.hume.vic.gov.au/Services_For_You/Seniors_amp_Aged_Care
https://www.whittlesea.vic.gov.au/community-support/seniors-and-aged/support-for-elderly-and-people-with-a-disability/
http://healthtranslations.vic.gov.au/bhcv2/bhcht.nsf/htsearchresults?open&st=b&v=1&tx=disability&jn=.238534&sl=Arabic&so=&sc=&sz=q=disability%7CArabic%7C%7C%7Cbasic%7C
http://healthtranslations.vic.gov.au/bhcv2/bhcht.nsf/htsearchresults?open&st=b&v=1&tx=aged&jn=.2236417&sl=&so=&sc=&sz=q=aged%7C%7C%7C%7Cbasic%7C
http://healthtranslations.vic.gov.au/bhcv2/bhcht.nsf/htsearchresults?open&st=b&v=1&tx=disab&jn=.4972978&sl=&so=&sc=&sz=q=disab%7C%7C%7C%7Cbasic%7C


قد تشكِّل تربية الأطفال في بيئة ثقافية مختلفة، صعوبة على الأسر. تتاح الكثير من الخدمات في فيكتوريا 
لمساعدة الأسر التي لها أطفال صغار أو مراهقين عن طريق ممرضات صحة الأمومة والطفولة، ورياض 

الأطفال، وخدمات رعاية الطفل والمدارس. 

بإمكان الأطباء العموميين ومراكز الصحة المجتمعية 
والمستشفيات تقديم المساعدة أيًضا. للمزيد من 

المعلومات حول الرعاية الصحية في أستراليا، يمكنك 
مراجعة دليل الجيب للقادمين الجدد الذي تصدره 

Western Refugee Health Partnership (شراكة 
نجليزية  صحة الالجئين في الغرب – متوفر باللغتين الإ

والعربية(.

Having a baby in Victoria )إنجاب مولود 
في فيكتوريا( هو موقع إلكتروني يقدم النصح 

والمعلومات حول الخدمات المتاحة لمساعدة الوالدين 
عداد لولدة طفل في فيكتوريا. لالإ

 Department of Education and Training
 Early Childhood - )دائرة التعليم والتدريب(

لكتروني يحتوي  )للطفولة المبكرة( - هذا الموقع الإ
على موارد عن التعلم في مرحلة الطفولة، والنمو، 

والصحة، والرفاهية ورياض الأطفال

 Beyond Blue (ما وراء الكتئاب( هي منظمة 
 حكومية تقدم معلومات ودعم بشأن الصحة 

لكتروني   النفسية. يقدم موقعها الإ
عانة الوالدين على  Healthy Families معلومات لإ

 Healthy دعم الشباب الموجودين في حياتهم. وتقدم
Families أيًضا المساعدة للوالدين الجدد بشأن 

 Beyond صحتهم النفسية ورفاهيتهم. يوجد لدى
Blue العديد من الموارد باللغة العربية. 

همال أو  إذا كنت تعتقد أن أحد الأطفال يتعرض لالإ
يذاء يمكنك إحالته إلىChild FIRST )الطفل أوًل(.  الإ
يمكن إحالة الأطفال المعرضين للتضرر، وصغار السن 

 Child والشباب (0 إلى 17 عاًما( وأسرهم.  قد تكون
FIRST هي أفضل وسيلة لتوصيل الأطفال وصغار السن 

(المراهقين( وأسرهم للخدمات التي يحتاجونها. 

Child FIRST في:
> 1300 786 433 :Hume

>  )03) 9450 0955 :Whittlesea

 ،Victorian Arabic Social Services )VASS
الخدمات الجتماعية العربية في فيكتوريا( 

تقدم خدمة لالأسر لمساعدتها للحصول على 
الدعم الجتماعي وإحالتها إلى الخدمات 

المحلية. 

< هاتف: 2861 9359  

Spectrum (سبكترم( في Dallas تقدم 
الدعم لالأسر المهاجرة.  

< هاتف: 9000 9977 

 Whittlesea Community Connections
تقدم الدعم لالأسر عن طريق برنامج 

الستقرار الخاص بها. 

< هاتف: 6666 9401 (03(

إلى أين أذهب عندما…
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يكون لدي أسئلة حول 
تربية أطفالي؟

.Health Translations هل تبحث عن معلومات مترجمة حول صحة المراهقين؟ يمكنك العثور عليها على

إلى أين أذهب عندما…

 WHERE DO I GO WHEN I HAVE QUESTIONS
 ABOUT RAISING MY CHILDREN?

http://healthtranslations.vic.gov.au/bhcv2/bhcht.nsf/PresentDetail?Open&s=Getting_to_know_health_care_in_Australia:_A_pocket_guide_for_new_arrivals
http://healthtranslations.vic.gov.au/bhcv2/bhcht.nsf/PresentDetail?Open&s=Getting_to_know_health_care_in_Australia:_A_pocket_guide_for_new_arrivals
https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/servicesandsupport/having-a-baby-in-Victoria
https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/servicesandsupport/having-a-baby-in-Victoria
https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/servicesandsupport/having-a-baby-in-Victoria
https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/servicesandsupport/having-a-baby-in-Victoria
http://www.education.vic.gov.au/childhood/Pages/default.aspx
https://healthyfamilies.beyondblue.org.au/
https://healthyfamilies.beyondblue.org.au/
https://healthyfamilies.beyondblue.org.au/
https://www.beyondblue.org.au/general/search-results?keywords=Arabic&page=1
https://providers.dhhs.vic.gov.au/making-referral-child-first
https://providers.dhhs.vic.gov.au/making-referral-child-first
http://www.vass.org.au/
http://www.vass.org.au/
http://www.vass.org.au/
http://www.vass.org.au/
https://spectrumvic.org.au/service/family-services/
https://spectrumvic.org.au/service/family-services/
https://spectrumvic.org.au/service/family-services/
https://www.whittleseacommunityconnections.org.au/uploads/4/4/6/1/44619247/wcc_settlementflyer.pdf
https://www.whittleseacommunityconnections.org.au/uploads/4/4/6/1/44619247/wcc_settlementflyer.pdf
http://healthtranslations.vic.gov.au/bhcv2/bhcht.nsf/htsearchresults?open&st=b&v=1&tx=Adolescent_Health&jn=.6529463&sl=Arabic&so=&sc=&sz=q=Adolescent%20Health%7CArabic%7C%7C%7Cbasic%7C
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تشمل الأنشطة:

برامج العطالت	 

الرياضة	 

الموسيقى والفنون	 

المساعدة في أداء الواجبات المدرسية	 

يمكنك العثور على معلومات عن هذه الأنشطة: 

في المكتبات	 

لكتروني الخاص بالمجلس المحلي 	  على الموقع الإ
في منطقتك 

عن طريق سؤال مدرسة طفلك	 

عن طريق سؤال الموظف الذي يتابع حالتك 	 
وخدمة دعم الستقرار

كل المنظمات التالية تدير أنشطة للشباب: 	 
 Whittlesea Community Connections,

 Youth Central in Broadmeadows, Banksia
 Community Gardens, Victorian Arabic Social

 Centre for Multicultural Youth أو Services
(مركز الشباب متعدد الثقافات(.

الرياضة

يمكن استخدام المراكز الترفيهية مقابل تكلفة بسيطة 
ويمكن استخدام قاعة الرياضة بها، وتعلم السباحة، 

أبحث عن أنشطة لأطفالي؟

ولعب كرة السلة إلى جانب أنشطة رياضية أخرى. 
هناك العديد من المراكز الترفيهية في الشمال ويمكنك 

العثور على قائمة بها على مواقع مجلسي Hume و 
لكترونية.  Whittlesea الإ

إذا أردت النضمام إلى نادي رياضي للعب كرة 
القدم (سوكر( أو كرة السلة أو لكي تتعلم كيف تلعب 

Australian Rules Football (كرة القدم حسب القواعد 
الأسترالية(، فهناك الكثير منها في المناطق المحيطة 

 بك. يمكنك العثور على بعض المعلومات على 
لكتروني و   موقع مجلس مدينة Hume الإ

لكتروني.  موقع مدينة Whittlesea الإ

سيكون هناك في الغالب رسوم تصاحب النضمام 
للنوادي الرياضية. تستخدم معظم هذه الرسوم 
لتغطية التأمين في حالة حدوث إصابة لك أثناء 

اللعب.  

نوادي الواجبات المدرسية

سيدّلك موظف الرفاهية في مدرسة طفلك على نوادي 
الواجبات المدرسية في منطقتك. يمكنك ايًضا التصال 

بمركز الشباب متعدد الثقافات حيث تشمل قائمة 
نوادي الواجبات المدرسية الخاصة بها ما يزيد عن 250 

نادي للواجبات المدرسية في جميع أنحاء فيكتوريا 
للطالب في المدارس البتدائية والثانوية.

هاتف: 3700 9340 	 

.Health Translations هل تبحث عن معلومات مترجمة حول فوائد أنشطة الأطفال؟  يمكنك العثور عليها على

هناك الكثير من الأنشطة المجانية أو قليلة التكلفة لالأطفال والشباب أثناء العطالت أو بعد المدرسة، لكن 
قد يصعب أحيانًا العثور على أماكن الحصول على هذه المعلومات.   

إلى أين أذهب عندما…

 WHERE DO I GO WHEN I AM LOOKING
 FOR ACTIVITIES FOR MY CHILDREN?

https://www.whittleseacommunityconnections.org.au/
http://banksiagardens.org.au/
https://www.hume.vic.gov.au/Services_For_You/Youth/Youth_Centres_amp_Programs/Youth_Central
http://banksiagardens.org.au/
http://www.vass.org.au/
http://banksiagardens.org.au/
http://www.vass.org.au/
http://www.cmy.net.au
http://www.cmy.net.au
http://www.vass.org.au/
http://www.cmy.net.au
http://www.cmy.net.au
https://www.hume.vic.gov.au/Leisure_Sport_and_Recreation/Leisure_Centres
https://www.whittlesea.vic.gov.au/events-recreation/sports-facilities-and-clubs/swimming-pools-and-leisure-centres/
https://www.hume.vic.gov.au/Leisure_Sport_amp_Recreation/Sport_Recreation/Find_a_Local_Sports_Club
https://www.hume.vic.gov.au/Leisure_Sport_amp_Recreation/Sport_Recreation/Find_a_Local_Sports_Club
https://directory.whittlesea.vic.gov.au/sport-and-leisure-clubs.aspx
https://directory.whittlesea.vic.gov.au/sport-and-leisure-clubs.aspx
http://www.cmy.net.au/homework-clubs
http://www.cmy.net.au/homework-clubs
http://healthtranslations.vic.gov.au/bhcv2/bhcht.nsf/htsearchresults?open&st=b&v=1&tx=sport_child&jn=.2103043&sl=Arabic&so=&sc=&sz=q=sport%20child%7CArabic%7C%7C%7Cbasic%7C
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منازل الجوار والمراكز المجتمعية تقرب الناس من بعضهم البعض في مجتمعهم المحلي للتواصل 
والتعلُّم والمساهمة من خالل الأنشطة. وهي إما مجانية أو زهيدة التكلفة. النضمام إلى منازل الجوار 

هي وسيلة عظيمة للتعرف على أناس جدد.   

وهي تعرض أنشطة تهتم بالصحة والرفاهية (مثل 
جماعات المشي(، والتدريب على الكمبيوتر، وتناول 

وجبات الغداء مع المجتمع، وجماعات لعب لالأطفال، 
نجليزية كلغة ثانية إلى جانب  نترنت، والإ واستعمال الإ

المزيد.

:Hume في

 	 Attwood House Community Centre 
(مركز مجتمع دار أتوود( 

Banksia Gardens Community Services خدمات 	 
)Broadmeadows) مجتمع حدائق بانكسيا

Dallas Neighbourhood House دار جوار دالس 	 
 )Broadmeadows)

 	 Goonawarra Neighbourhood House 
 )Sunbury) دار جوار غوناوارا)

 	 Meadow Heights Education Centre 
(مركز ميدوز هايتس التعليمي(

 	 Roxburgh Park Homestead Community and
Learning Centre (مركز المجتمع والتعلم في روكس 

بيرغ بارك هوم ستيد( 
Tullamarine Community House (دار المجتمع في 	 

تالمارين( 

:Whittlesea في
 	 Creeds Farm Living and Learning Centre 

)Epping) مركز السكن والتعلم في كريدس فارم
Greenbrook Community House (دار المجتمع في 	 

)Epping) غرينزبروك

أبحث عن أنشطة لنفسي؟

Lalor Living and Learning Centre (مركز السكن 	 
والتعلم في للور(

 	 Mill Park Community House & Adult Training
Support Service (دار المجتمع وخدمة دعم تدريب 

البالغين في ميل بارك(
 	 Thomastown Neighbourhood House 

(دار الجوار في توماس تاون( 

 Whittlesea Community Connections 
(WCC، التصالت المجتمعية في ويتلسي( تدير 
مجموعات للمتحدثين باللغة العربية من الرجال 

والنساء، إلى جانب العديد من الأنشطة الجماعية 
للشباب، وبرامج للناس الذين يتعلمون اللغة 

نجليزية. اتصل بموظف الستقبال في WCC على  الإ
  .9401 6666

Men’s Sheds (ُسُقف الرجال) هي وسيلة عظيمة 
للتعارف على رجال آخرين من خلفيات ثقافية مختلفة، 

تشمل هؤلء الذين ولدوا في أستراليا. وتختلف ُسُقف 
الرجال عن بعضها البعض ولكن جميعها يهدف إلى 

اشتراك الرجال في العمل على مشاريع مًعا، لصناعة أو 
تصليح أشياء (الأثاث، الدراجات...(  هناك ُسُقف رجال 
 Craigieburnو Tullamarineغلينروي(، و) Glenroy في

  .Whittleseaو Lalorكريغبورن( و)

 	 Victorian Men’s Shed د موقع يمكنك تفقُّ
Association (جمعية سقيفة الرجال في 

لكتروني أو التصال بالهاتف:   فيكتوريا( الإ
 0408 465 228

 .Health Translations هل تبحث عن معلومات مترجمة حول فوائد نمط الحياة النشيط؟  يمكنك العثور عليها على

إلى أين أذهب عندما…

 WHERE TO DO I GO WHEN I AM
LOOKING FOR ACTIVITIES FOR MYSELF?

http://www.attwoodhouse.org.au/
http://www.attwoodhouse.org.au/
http://www.attwoodhouse.org.au/
http://www.attwoodhouse.org.au/
http://banksiagardens.org.au
http://banksiagardens.org.au
http://banksiagardens.org.au
http://banksiagardens.org.au
http://dallasnh.org.au/
http://dallasnh.org.au/
http://dallasnh.org.au/
http://www.goonawarraneighbourhoodhouse.com.au
http://www.goonawarraneighbourhoodhouse.com.au
http://www.goonawarraneighbourhoodhouse.com.au
http://www.goonawarraneighbourhoodhouse.com.au
http://www.mhls.com.au
http://www.mhls.com.au
http://www.mhls.com.au
http://www.hume.vic.gov.au/Libraries_Learning/Learning_amp_Community_Facilities/Community_Facilities/Community_Centres/Homestead_Community_and_Learning_Centre/About_Homestead_Community_and_Learning_Centre
http://www.hume.vic.gov.au/Libraries_Learning/Learning_amp_Community_Facilities/Community_Facilities/Community_Centres/Homestead_Community_and_Learning_Centre/About_Homestead_Community_and_Learning_Centre
http://www.hume.vic.gov.au/Libraries_Learning/Learning_amp_Community_Facilities/Community_Facilities/Community_Centres/Homestead_Community_and_Learning_Centre/About_Homestead_Community_and_Learning_Centre
http://www.tullamarinehouse.org/
http://www.creedsfarm.org.au
https://www.whittlesea.vic.gov.au/events-recreation/libraries-and-neighbourhood-houses/neighbourhood-houses/
http://lalorllc.vic.edu.au/
https://www.millparkcommunityhouse.com/
https://www.millparkcommunityhouse.com/
https://www.millparkcommunityhouse.com/
http://www.tnh.org.au/
https://www.whittleseacommunityconnections.org.au
https://www.whittleseacommunityconnections.org.au
https://www.whittleseacommunityconnections.org.au
https://www.whittleseacommunityconnections.org.au
http://www.vmsa.org.au/
http://www.vmsa.org.au/
http://www.vmsa.org.au/
http://www.vmsa.org.au/
http://www.vmsa.org.au/
http://healthtranslations.vic.gov.au/bhcv2/bhcht.nsf/htsearchresults?open&st=b&v=1&tx=activity&jn=.9378206&sl=Arabic&so=&sc=&sz=q=activity%7CArabic%7C%7C%7Cbasic%7C
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التطوع هو وسيلة عظيمة لتحقيق ذلك، وهناك العديد 
من الفرص للتطوع في الضواحي الشمالية.

بإمكان المنظمات التالية مساعدتك للعثور على فرصة 
للتطوع. 

 	 The Victorian Government Volunteering
Portal (بوابة التطوع( التابعة لحكومة فيكتوريا 

 	 Volunteer Victoria

 	Seek Volunteer

 	 Indeed

 ويوجد لدى مجلسك المحلي أيًضا قائمة بفرص 
التطوع المحلية:  

Hume مجلس مدينة

Whittlesea مدينة

أريد التطوع؟

نجليزية، واستخدام مهاراتك والتعرف على أماكن  هل تود التعرف على أناس جدد، وتحسين لغتك الإ
العمل في أستراليا؟

وتستخدم المنظمات المحلية مثل الخدمات الصحية 
دارة برامجها.  و الخدمات المجتمعية أيًضا متطوعين لإ

بعض الأمثلة:

Dianella الصحة المجتمعية في 
هاتف: 36 67 8301 

 Banksia Gardens Community Services
 (خدمات مجتمع حدائق بانكسيا( 

هاتف: 8531 9309

Whittlesea Community Connections 
هاتف: 6666 9401

 Victorian Arabic Social Services )VASS)
هاتف: 0195 9391

Spectrum 
هاتف: 9000 9977 

 	Lentara Uniting Care 
هاتف: 9351 3600

إلى أين أذهب عندما…

 WHERE DO I GO WHEN I
WANT TO VOLUNTEER?

http://www.volunteer.vic.gov.au/
http://www.volunteer.vic.gov.au/
http://www.volunteer.vic.gov.au/
http://volunteeringvictoria.org.au/go-volunteer/
https://www.volunteer.com.au/volunteering/in-broadmeadows
https://au.indeed.com/Volunteer-jobs-in-Broadmeadows-VIC
https://www.hume.vic.gov.au/Libraries_amp_Learning/Hume_Volunteer_Gateway/I_want_to_volunteer
https://www.hume.vic.gov.au/Libraries_amp_Learning/Hume_Volunteer_Gateway/I_want_to_volunteer
https://www.whittlesea.vic.gov.au/community-support/volunteering/
https://www.whittlesea.vic.gov.au/community-support/volunteering/
http://www.dianella.org.au/our-services/volunteers-1/volunteering-1
http://www.dianella.org.au/our-services/volunteers-1/volunteering-1
http://banksiagardens.org.au/about-us/volunteer-broadmeadows/
https://www.whittleseacommunityconnections.org.au/volunteer-resource-services.html
http://vass.org.au/support-us
http://volunteers.spectrumvic.org.au/
https://www.lentarauc.org.au/page/72/volunteer
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للمساعدة في العثور على دورة دراسية
 Kangan Institute بإمكان مركز المهارات والوظائف في

(معهد كانغان( in في Broadmeadows مساعدتك 
للعثور على الدورة الدراسية المناسبة، وللحصول على 

العتراف بمهاراتك، ويوفر ورش عمل لتحسين مهاراتك 
ومقابلة أرباب العمل. 

هاتف: 606 100 1300	 

للبحث عن دورات TAFE في مجال تخصصك، يمكنك 
 استخدام 

Victorian Skills Gateway (بوابة المهارات في 
فيكتوريا(. 

لكتروني  بإمكان موقع My Future (مستقبلي( الإ
مساعدتك على فهم توقعات القطاعات الصناعية 

والتوظيف.  

للعتراف بالمهارات: 
إذا كانت لديك مهنة وتعيش في أستراليا كمقيم بصفة 

دائمة، يمكنك أن تحصل على تقييم لمؤهالتك من 
ِقَبل Overseas Qualification Unit (ِوحدة المؤهالت 

الخارجية(. 

إذا كانت قد اكتسبت ِحرفة من بلدك (كهربائي، سباك، 
 Broadmeadows في VETASSESS نجار...(، فبإمكان
مساعدتك للحصول على اعتراف لمهاراتك وقدراتك.

هاتف: 4801 9655	 

أحتاج نصيحة حول الدراسة 
أو العثور على وظيفة؟

للمساعدة في البحث عن عمل
هناك العديد من وكالت البحث عن عمل بصورة نشطة 

في منطقتي Hume و Whittlesea، تمولها الحكومة 
الفيدرالية لمساعدتك للعثور على عمل.  بإمكان موظف 

سنترلينك الذي تتبع له أن يحيلك إلى من يساعدك 
للبحث عن عمل بصورة نشطة في منطقتك. 

د  للمساعدة في العثور على عمل في ملبورن، تفقُّ
أيًضا:

مركز المهارات والوظائف في Kangan Institute في 	 
 Broadmeadows

لكتروني التابع 	  موقع Live in Melbourne الإ
لحكومة فيكتوريا. 

 WHERE DO I GO WHEN I NEED ADVICE
 ABOUT STUDYING OR FINDING A JOB?

http://skillsandjobs.com.au/for-individuals.html
http://skillsandjobs.com.au/for-individuals.html
http://skillsandjobs.com.au/for-individuals.html
http://skillsandjobs.com.au/for-individuals.html
http://www.skills.vic.gov.au/victorianskillsgateway
http://www.skills.vic.gov.au/victorianskillsgateway
http://www.skills.vic.gov.au/victorianskillsgateway
https://myfuture.edu.au/industries#/
https://liveinmelbourne.vic.gov.au/work/overseas-qualification-unit
https://liveinmelbourne.vic.gov.au/work/overseas-qualification-unit
https://liveinmelbourne.vic.gov.au/work/overseas-qualification-unit
https://liveinmelbourne.vic.gov.au/work/overseas-qualification-unit
https://www.vetassess.com.au/skills-assessment/trades-recognition-service
https://jobsearch.gov.au/serviceproviders?jsk=1
https://jobsearch.gov.au/serviceproviders?jsk=1
http://skillsandjobs.com.au/for-individuals.html
http://skillsandjobs.com.au/for-individuals.html
https://liveinmelbourne.vic.gov.au/work
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هناك أيًضا خيارات سكنية للنساء اللواتي يحتجن 
مغادرة المنزل بصفة عاجلة، مع الأطفال أو بدونهم. 

إذا كنت أنت أو أي شخص تهتم بأمره يتعرض للعنف 
نجليزية أو ل يتحدث بها، ل تتردد  العائلي ول يتقن الإ

في التصال لطلب المساعدة.

IN TOUCH - مركز متعدد الثقافات لمكافحة 
العنف العائلي: 

In Touch هو برنامج مصمم خصيًصا للنساء 
من خلفيات ثقافية مختلفة ممن يحتجن 

المساعدة للهرب من العنف. يمكنك الحصول 
على المساعدة بلغتك 

هاتف: 6500 9413 03	 

مكالمة مجانية: 988 755 1800   	 

SAFE STEPS PROGRAM
يوجد لدى Safe Steps (معلومات باللغة 

العربية( العديد من العاملين الذين يتحدثون 
بالعديد من اللغات أو يمكنهم إعداد 

الترتيبات لالستعانة بمترجم شفوي لترجمة 
المكالمات.  كل ما تحتاجه هو التصال بهم 

وترك رقم هاتفك، ولغتك وإخبارهم بالوقت 
الذي يمكنهم التصال بك في أمان. سُيعاود 

أحد العاملين ثنائيي اللغة أو المترجم 
الشفوي التصال بك.  

هناك العديد من الخدمات في فيكتوريا لمساعدة الناس الذين يتعرضون للعنف في المنزل، خاصًة النساء 
والأطفال. يوجد لدى العديد من هذه الخدمات عاملون يتحدثون باللغة العربية.  

يكون هناك عنف 
في المنزل؟

 هاتف: 188 015 1800 	 
(خط هاتف يتلقى مكالمات تتعلق بالعنف العائلي 
على مدار 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع(

هناك الكثير من المنظمات التي بإمكانها مساعدة 
النساء والأطفال الذين يتعرضون للعنف العائلي مثل: 

Berry Street Family Violence Services (خدمات 
 مكافحة العنف العائلي في بيري ستريت( 

.Child FIRST 4700 9450, و -

 WHITTLESEA COMMUNITY
CONNECTIONS

 Whittlesea Community أصدرت
Connections كتيًبا باللغة العربية حول 

طبيعة العنف العائلي وما هي الخدمات التي 
يمكنها تقديم المساعدة.

تذّكر، إذا كنت في خطر وتحتاج المساعدة فوًرا، 
اتصل بـ 000 لستدعاء الشرطة. 

خدمات لمساعدة الرجال على تغيير سلوكهم:
 Kildonan’s Men’s Behaviour Change Program

(برنامج كيلدونان لتغيير سلوكيات الرجال( يقدم 
استشارات فردية وجماعية للرجال الذين يستخدمون 

العنف ضد عائالتهم.

هاتف: 0500 9457	 

.Health Translations هل تبحث عن معلومات مترجمة حول العنف المنزلي والعائلي؟ يمكنك العثور عليها على

 WHERE DO I GO WHEN THERE
 IS VIOLENCE AT HOME?

http://www.intouch.org.au/get-help/
http://www.safesteps.org.au/wp-content/uploads/2017/10/safe_steps_Arabic_brochure.pdf
http://www.safesteps.org.au/wp-content/uploads/2017/10/safe_steps_Arabic_brochure.pdf
http://www.safesteps.org.au/wp-content/uploads/2017/10/safe_steps_Arabic_brochure.pdf
http://www.berrystreet.org.au/
http://www.berrystreet.org.au/
http://www.berrystreet.org.au/
http://www.berrystreet.org.au/
https://providers.dhhs.vic.gov.au/making-referral-child-first
https://view.joomag.com/resources/0159843001449551062?short
https://view.joomag.com/resources/0159843001449551062?short
https://www.kildonan.org.au/programs-and-services/child-youth-and-family-support/family-violence/mens-behaviour-change/
https://www.kildonan.org.au/programs-and-services/child-youth-and-family-support/family-violence/mens-behaviour-change/
https://www.kildonan.org.au/programs-and-services/child-youth-and-family-support/family-violence/mens-behaviour-change/
https://www.kildonan.org.au/programs-and-services/child-youth-and-family-support/family-violence/mens-behaviour-change/
http://healthtranslations.vic.gov.au/bhcv2/bhcht.nsf/htsearchresults?open&st=b&v=1&tx=Domestic_Family_Violence&jn=.4765478&sl=Arabic&so=&sc=&sz=q=Domestic%20Family%20Violence%7CArabic%7C%7C%7Cbasic%7C
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سعاف، فرق إطفاء الحرائق: 000 الشرطة، الإ
التصال بخدمات الطوارئ يكون في حالة المشكالت 

أو الأمراض الخطيرة جًدا. إذا كنت في هذا الوضع، ل 
تتردد في التصال بها. عليك النتباه إلى أن خدمات 

 Health Care السعاف مجانية فقط إذا كان لديك
Card (بطاقة رعاية صحية(. 

CHILD PROTECTION
ص  The Victorian Child Protection Service: تُخصَّ

خدمة حماية الطفل في فيكتوريا لالأطفال والشباب 
المعرضين لخطر التضرر أو في الحالت التي ل تتمكن 

عائالتهم من، أو ل تريد، حمايتهم. 977 664 1300  
 Child Protection خالل النهار( أو بعد ساعات العمل)
Emergency Service  (من 5 مساًء إلى 9 صباًحا وفي 

عطالت نهاية الأسبوع(: 78 12 13

GAMBLERS HELP
Gambler’s Help مساعدة المقامرين هي خدمة 

مجانية للناس المتضررين من القمار: 858 858 1800. 
 Victorian Arabic Social في الشمال، تقدم كٌل من

(Services )VASS و Arabic Welfare خدمات استشارية 
باللغة العربية للمتضررين من القمار. 

KIDSHELPLINE
Kids Help Line هي خدمة استشارية هاتفية وعبر 

نترنت لصغار السن والشباب من سن 5 إلى 25. وهي  الإ
سرية تماًما: 1800 55 1800

إذا كنت تواجه أزمة وتحتاج التحدث إلى شخص ما، أو تحتاج نصيحة، أو مساعدة فورية، هناك الكثير 
من الخدمات الهاتفية التي يمكنها تقديم المساعدة لك. كل هذه الخطوط الهاتفية مجانية وسرية وتراعي 

خصوصيتك. 

أواجه أزمة وأحتاج إلى 
التحدث مع شخٍص ما؟

LIFELINE AUSTRALIA
دعم في حالة الأزمات ولمنع النتحار. إذا كنت تشعر 

بالكتئاب أو تعاني من أزمة شخصية وتحتاج إلى 
 Lifeline التحدث مع شخص ما، يمكنك التصال بـ

 على مدى 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في 
الأسبوع: 14 11 13

NURSE-ON-CALL
Nurse-on-Call هو خط للمساعدة يقدم استشارة 

صحية متخصصة فورية من ِقَبل ممرضة، على مدى 24 
 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع. اتصل 

على 24 60 60 1300. توجد خدمة ترجمة شفوية 
نجليزية. للمتصلين الذين يتكلمون بلغات أخرى غير الإ

 SEXUAL ASSAULT CRISIS LINE VICTORIA
(SACL)

SACL هي خدمة هاتفية استشارية سرية لمواجهة 
الأزمات بعد ساعات الدوام، للناس الذين تعرضوا 

لالعتداء الجنسي إما حديًثا أو في الماضي.  يمكنك 
التصال بين 5 مساًء إلى 9 صباًحا خالل أيام الأسبوع 
وأثناء عطالت نهاية الأسبوع وفي العطالت الرسمية. 
292 806 1800 (مكالمة مجانية(. توجد نشرة باللغة 

العربية تتناول الخدمات التي تقدمها.

.Health Translations هل تبحث عن معلومات مترجمة حول الخدمات في حالة الأزمات؟ يمكنك العثور عليها على

 WHERE DO I GO WHEN I AM IN CRISIS
 AND NEED TO TALK TO SOMEONE?

https://services.dhhs.vic.gov.au/child-protection-contacts
http://www.responsiblegambling.vic.gov.au/getting-help/help-in-other-languages/arabic
http://www.vass.org.au/
http://www.vass.org.au/
http://www.arabicwelfare.org.au/
http://www.vass.org.au/
https://kidshelpline.com.au/
https://www2.health.vic.gov.au/primary-and-community-health/primary-care/nurse-on-call
https://www.sacl.com.au/
https://www.sacl.com.au/assets/Documents/Arabic-LEAFLET-logo.pdf
https://www.sacl.com.au/assets/Documents/Arabic-LEAFLET-logo.pdf
https://www.sacl.com.au/assets/Documents/Arabic-LEAFLET-logo.pdf
http://healthtranslations.vic.gov.au/bhcv2/bhcht.nsf/htsearchresults?open&st=b&v=1&tx=crisis&jn=.6400389&sl=&so=&sc=&sz=q=crisis%7C%7C%7C%7Cbasic%7C
http://healthtranslations.vic.gov.au/bhcv2/bhcht.nsf/htsearchresults?open&st=b&v=1&tx=crisis&jn=.6400389&sl=&so=&sc=&sz=q=crisis%7C%7C%7C%7Cbasic%7C
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على سبيل المثال، تهتم بالآتي:

الطرق وأماكن انتظار السيارات 	 

خدمات صحة الأمومة والطفل	 

الخدمات المجتمعية (تشمل الأطفال، والأسرة 	 
والشباب(

إدارة النفايات 	 

الترفيه والثقافة	 

يمكنك فهم المهام التي يؤديها المجلس من هنا. 

 HUME مجلس مدينة 
هاتف: 2200 9205	 

 	 contactus@hume.vic.gov.au :لكتروني البريد الإ

 WHITTLESEA مدينة
يوفر مجلس مدينة Whittlesea خدمات 
ترجمة لعمالئه. عندما تأتي إلى المكتب، 
أخبر عامل الستقبال أنك تتحدث باللغة 

العربية واطلب الستعانة بمترجم شفوي. 
سيتحقق العاملون مما إذا كان لديهم عامل 
ون الترتيبات  ثنائيي اللغة وإّل فإنهم سُيعدِّ

لالستعانة بمترجم شفوي عبر الهاتف.

يمكنك التصال بالمجلس على خط التصال الموضح 
أدناه وسيتلقى مكالمتك عامل يتحدث باللغة العربية. 

خط التصال باللغة العربية: 9679 9871	 

تقدم المجالس البلدية نطاًقا واسًعا من الخدمات وهي مسؤولة عن تطبيق العديد من القوانين 
الفيدرالية وفي الولية والقوانين المحلية في مجتمعاتها.

ما المهام التي يقوم بها 
المجلس المحلي في منطقتي؟

 WHAT DOES MY
LOCAL COUNCIL DO?

http://knowyourcouncil.vic.gov.au/guide-to-councils/what-councils-do/roads-and-parking
http://knowyourcouncil.vic.gov.au/guide-to-councils/what-councils-do/roads-and-parking
http://knowyourcouncil.vic.gov.au/guide-to-councils/what-councils-do/community-services
http://knowyourcouncil.vic.gov.au/guide-to-councils/what-councils-do/waste-management
http://knowyourcouncil.vic.gov.au/guide-to-councils/what-councils-do/waste-management
http://knowyourcouncil.vic.gov.au/guide-to-councils/what-councils-do/recreation-and-culture
http://knowyourcouncil.vic.gov.au/guide-to-councils/what-councils-do/recreation-and-culture
https://knowyourcouncil.vic.gov.au/guide-to-councils/what-councils-do
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إلى أين أذهب عندما…

نسانية،  إذا كنت تبحث عن مزيد من المعلومات عن الخدمات الصحية والإ
فلدى Health Translations أكثر من 1,000 مورد باللغة العربية حول 

العديد من المواضيع. 

لكي تعثر على مورد معين، ابحث باستخدام كلمة المفتاح واللغة. 

قد يحق لبعض المنظمات مثل وكالت بيع وتأجير العقارات أو موظفي 
متابعة الحالت أو الخدمات الطارئة أو المجالس المحلية البلدية، 

 TIS Free Interpreting services التسجيل لدى خدمات 
 (الترجمة الشفوية المجانية من TIS( لمساعدتك في ترجمة 

المعلومات إلى لغتك.

http://healthtranslations.vic.gov.au/
https://www.tisnational.gov.au/en/Agencies/Charges-and-free-services/About-the-Free-Interpreting-Service
https://www.tisnational.gov.au/en/Agencies/Charges-and-free-services/About-the-Free-Interpreting-Service
https://www.tisnational.gov.au/en/Agencies/Charges-and-free-services/About-the-Free-Interpreting-Service
https://www.tisnational.gov.au/en/Agencies/Charges-and-free-services/About-the-Free-Interpreting-Service

