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أُ ِع ّد هذا الكتيب للمجتمعات القادمة
حدي ًثا 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.
كيفية استعمال هذا
الكتيب:

هذا الرمز أعاله (العربية) يشير
إلى وجود عاملين في هذه
الوكالة يتحدثون باللغة العربية.

تم وضع هذا الكتيب من ِق َبل Centre for Culture, Ethnicity and
 ،CEH) Healthمركز الثقافة والشؤون إالثنية والصحة) بتمويل من
Victorian Department of Health and Human Services
) ،(DHHSدائرة الصحة والخدمات إالنسانية في فيكتوريا).
يهدف  The Centre for Culture, Ethnicity and Healthإلى تحسين
صحة ورفاهية الالجئين والمهاجرين .ونقوم بذلك عن طريق العمل مع
الخدمات في مجاالت الصحة والمجتمع والحكومة المحلية للمساعدة
على تحسين الطريقة التي يتعاملون بها مع العمالء من الخلفيات الثقافية
واللغوية المتعددة.

يشار بالذكر فقط إلى وكاالت
لها برامج في منطقتي Hume
(هيوم) و( Whittleseaويتلسي)
في هذا الكتيب.

وتعمل The Victorian Department of Health and Human Services
على تحقيق أفضل عوامل الصحة والرفاهية والسالمة لجميع سكان
فيكتوريا لكي يتمكنوا من التمتع بالحياة التي ينشدونها.

وقمنا بربط الخدمات
بالمعلومات باللغة العربية كلما
أمكن.

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 االستشارة التي ساهما بها.

يمكنك النقر على الكلمات
التي تحتها خط لكي تذهب
مباشرة إلى المواقع المعنية
بالنجليزية أو العربية.
إ

أيضا بعمل مقابالت مع العاملين في الوكاالت التالية:
قمنا ً
( AMESداالس)
الجمعية أ
السترالية السورية الخيرية
Department of Health and Human Services
Foundation House
برنامج صحة الالجئين
Whittlesea Community Connections

إلى أين أذهب عندما…

أحتاج مكانًا للسكن؟
WHERE DO I GO WHEN I NEED TO
?FIND SOMEWHERE TO LIVE
اليجار الخاص هو الخيار أ
الساسي ،ولكنه ليس الخيار الوحيد .توفر
إ
)THE VICTORIAN DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES (DHHS
السكان المختلفة المتاحة في فيكتوريا.
معلومات عن خيارات إ

االستئجار
يوفر اتحاد المستأجرين معلومات عن كيفية تأجير
عقار ،وكيفية إنهاء عقد إاليجار ،وعن حل الخالفات
بينك وبين مالك/مالكة العقار .هذه المعلومات متاحة
أيضا باللغة العربية.
ً
السكان المجتمعي
إ
إالسكان المجتمعي هو وسيلة للحصول على سكن
باليجار يكون آم ًنا وميسور التكلفة على المدى الطويل
إ
تديره منظمات غير ربحية وتوفره للناس ذوي الدخول
المنخفضة أو ذوي االحتياجات الخاصة .وهو يختلف
عن إالسكان العام.
يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات عن
إالسكان المجتمعي على الموقع إاللكتروني لـ
Department of Health and Human Services
في فيكتوريا.

السكان العام
إ
يُتاح إالسكان العام للناس ذوي الدخول المنخفضة،
لكن قائمة االنتظار عليه طويلة ويتوقف الحصول
عليه على المكان الذي تريد أن تسكن فيه وعلى حجم
أسرتك .يتوفر لدى اتحاد المستأجرين في فيكتوريا
معلومات ونصائح حول إالسكان العام باللغتين
إالنجليزية و العربية.
بالسكان العام في
يوجد على رابط اللغة الخاص إ
الموقع إاللكتروني لـ Department of Health and
سجلة
 Human Servicesفي فيكتوريا معلومات ُم َّ
مسب ًقا بـ  11لغة ،منها إالنجليزية والعربية ،حول:
>كيف تتقدم بطلب على إالسكان
>ما مبلغ إاليجار الذي ستدفعه
>كيف تعد الترتيبات لعمل إصالحات
>المساعدة بشأن إاليجار الخاص.
بالنجليزية
خط الهاتف إ
(03) 9280 0799
خط الهاتف بالعربية
(03) 9280 0790

السكان؟ يمكنك العثور عليها على Health Translations
هل تبحث عن معلومات مترجمة حول إ
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إلى أين أذهب عندما…

أحتاج إلى مساعدة عند التعامل مع وكيل
العقارات أو مالك العقار الخاص بي؟
WHERE DO I GO WHEN I NEED HELP WITH THE
?REAL ESTATE AGENT OR WITH MY LANDLORD
قد يُشكِّل عدم استئجارك لعقار في الماضي أو كونك تتلقى مدفوعات من سنترلينك مشكلة أمام
اليجار ،وإعداد الترتيبات لكي تقوم
حصولك على عقار للإيجار .يمكنك تلقي المساعدة بشأن دفع ضمان إ
اليجار مباشرة إلى وكيل العقارات.
سنترلينك بدفع إ

قدم)
مساعدة بشأن ضمان إيجارك
(العربون/الم َّ
ُ
إذا كنت تبحث عن عقار للإ يجار ،سيطلب منك معظم
مالكي العقار دفع ضمان قبل االنتقال إلى العقار.
تلف
مقدم يُستخدم في حال حدوث أي
الضمان هو َّ
معرفة حقوقك
للعقار .يُعاد مبلغ الضمان بالكامل في نهاية عقد
يوفر اتحاد المستأجرين في فيكتوريا معلومات عن
إاليجار إذا لم يحدث أي تلف في العقار.
كيفية تأجير عقار ،وكيفية إنهاء عقد إاليجار ،وعن حل
إذا كنت غير قادر على ُّتحمل تكاليف ضمان إاليجار،
الخالفات بينك وبين مالك العقار .كل هذه المعلومات
يمكنك الحصول على قرض بدون فائدة من حكومة
متاحة باللغة العربية.
يجار.
فيكتوريا بموجب برنامج خطة قرض ضمانات إال
> هاتف9416 2577 :
> هاتف1300 650 172 :
يمكنك االستماع للمعلومات المتعلقة بـ Centrepay
باللغة العربية.

( CENTREPAYسنترباي)
يُمكن اقتطاع إاليجار المستحق عليك من مدفوعات
سنترلينك لدفعها مباشرة إلى وكيل العقارات .يمكنك
أيضا استخدام  Centrepayلدفع الكثير من أنواع
ً
الفواتير  -مثل تكاليف رعاية الطفل والكهرباء .يلزمك
إعطاء إالذن لسنترلينك بدفع فواتيرك.
اسأل أحد موظفي سنترلينك عن  Centrepayأو راجع
أ
المر على موقع سنترلينك إاللكتروني.

توفر (هيئة شؤون المستهلكين في فيكتوريا)
معلومات أ
للعمال التجارية ،وللمستهلكين ولمالكي
العقارات والمستأجرين عن حقوقهم ومسؤولياتهم.
وتقدم معلومات مترجمة عن حقوقك كمستأجر
ِّ
باللغتين إالنجليزية و العربية.
> هاتف1300 55 81 81 :

السكان؟ يمكنك العثور عليها على Health Translations
هل تبحث عن معلومات مترجمة حول إ
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إلى أين أذهب عندما…

أواجه مشكلة في
دفع فواتيري؟
WHERE DO I GO WHEN I HAVE
?TROUBLE PAYING MY BILLS
قد يتمكن الناس ذوي الدخل المنخفض ،ممن يعيشون في فيكتوريا ،ويعانون من ضوائق مالية ويحتاجون
لتحمل تكاليف المعيشة ،من دفع مبالغ أقل عن طريق “التخفيضات” .التخفيضات هي تنزيل
المساعدة ُّ
في تكاليف الخدمات أ
الساسية مثل الماء والغاز والكهرباء وعوائد المجالس البلدية.
يوجد على موقع The Victorian Department of
) Health and Human Services (DHHSإاللكتروني
معلومات عن جميع التخفيضات للناس الذين يعيشون
في فيكتوريا الحصول عليها.
للحصول على مساعدة بلغتك اتصل بخط المساعدة
الخاص بالتخفيضات على ( 1800 658 521بسعر
مكالمة محلية) واطلب التحدث مع مترجم شفوي.

الم َر ِافق؟
ما هو برنامج ِم َنح َ
يقدم برنامج ِم َنح إالغاثة الخاص بالمرافق المساعدة
في دفع فواتير الكهرباء أو الغاز أو المياه التي فات
نظرا لضائقة مالية مؤقتة .يلزمك بطاقة
موعد دفعها ً
الرعاية الصحية من سنترلينك لكي تتمكن من التقدم
بطلب على هذه المنحة.
>خط معلومات التخفيضات:
1800 658 521
تحدث مع
إذا لم يكن لديك بطاقة رعاية صحيةّ ،
أحد موظفي سنترلينك أو راجع المعلومات على موقع
سنترلينك إاللكتروني.
أيضا مشاهدة الفيديو باللغة العربية.
يمكنك ً

هل تبحث عن معلومات مترجمة حول دفع فواتيرك؟ يمكنك العثور عليها على Health Translations
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إلى أين أذهب عندما…

أحتاج العثور على خدمة ألحد أفراد
أ
السرة الذي يعاني من إعاقة ،أو يزيد
عاما؟
عمره عن ً 65
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
العاقة
إ
The National Disability Insurance Scheme
العاقة الوطني) هو نظام
) ،NDISبرنامج تأمين إ
تمويل خدمات إالعاقة في منطقتي  Humeو
 .Whittleseaإذا كنت تعاني من إعاقة أو تقوم برعاية
شخص يعاني من إعاقة ،يمكنك مراجعة ما إذا كنتم
ممن يحق لهم الحصول على تمويل من  NDISعن
طريق االتصال بـ Brotherhood of St Laurence
(أخوة سانت لورنس) في Broadmeadows
(برود ميدوز) و( South Morangساوث مورانغ):
>هاتف1300 275 634 :
أو بالبريد إاللكتروني على NDIS.Info@bsl.org.au
أو يمكنك االتصال بـ
National Disability Insurance Agency
( ،NDIAوكالة تأمين إالعاقة الوطنية) مباشرة على
.1800 800 110
يمكنك العثور على معلومات عن  NDISباللغة العربية
على موقع  NDISإاللكتروني.
إذا كان طفلك معاقًا ،يمكنه الحصول على تمويل
بموجب برنامج Early Childhood Early Intervention
) ،ECEIالتدخل في مرحلة الطفولة المبكرة) أ
للطفال
تحت سن  6سنوات
للحصول على مزيد من المعلومات اتصل بـ
Brotherhood of St Laurence
> هاتف1300 275 323 :

يقدم مجلسا  Humeو  Whittleseaخدمات لذوي
إالعاقة .يمكنك العثور عليها هنا:
HUME
>اتصل بـ موظف استقبال خدمات إالعاقة
على 9205 2839
WHITTLESEA
>اتصل على  9217 2028أو بالبريد إاللكتروني على
access@whittlesea.vic.gov.au

المسنون
( My Aged Careرعاية المسنين الخاصة بي) هو
موقع الحكومة أ
السترالية إاللكتروني وخط الهاتف
لمساعدتك على العثور على خدمات رعاية المسنين
التي قد تكون متاحة لمساعدتك .وهذه تشمل
معلومات باللغة العربية.
>هاتف( 1800 200 422 :إذا أردت من شخص أن
يتصل بـ  My Aged Careنيابة عنك ،يلزمك
إعطاءه إالذن بذلك).
دعما ورعاية للمسنين،
تقدم المجالس المحلية ً
أيضا ً
تشمل المساعدة في المنزل ومجموعات النشاط.
HUME
>اتصل بـ موظف استقبال رعاية المسنين على
.9205 2839
WHITTLESEA
>هاتف 9217 2028 :أو بالبريد إاللكتروني على
access@whittlesea.vic.gov.au

العاقة أو رعاية المسنين يمكنك العثور عليها على .Health Translations
هل تبحث عن معلومات مترجمة حول إ
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إلى أين أذهب عندما…

يكون لدي أسئلة حول
تربية أطفالي؟
WHERE DO I GO WHEN I HAVE QUESTIONS
?ABOUT RAISING MY CHILDREN
الطفال في بيئة ثقافية مختلفة ،صعوبة على أ
قد تشكِّل تربية أ
السر .تتاح الكثير من الخدمات في فيكتوريا
السر التي لها أطفال صغار أو مراهقين عن طريق ممرضات صحة أ
لمساعدة أ
المومة والطفولة ،ورياض
أ
الطفال ،وخدمات رعاية الطفل والمدارس.
بإمكان أ
الطباء العموميين ومراكز الصحة المجتمعية
أيضا .للمزيد من
والمستشفيات تقديم المساعدة ً
المعلومات حول الرعاية الصحية في أستراليا ،يمكنك
مراجعة دليل الجيب للقادمين الجدد الذي تصدره
( Western Refugee Health Partnershipشراكة
صحة الالجئين في الغرب – متوفر باللغتين إالنجليزية
والعربية).
( Having a baby in Victoriaإنجاب مولود
في فيكتوريا) هو موقع إلكتروني يقدم النصح
والمعلومات حول الخدمات المتاحة لمساعدة الوالدين
للإعداد لوالدة طفل في فيكتوريا.
Department of Education and Training
(دائرة التعليم والتدريب) Early Childhood -
(للطفولة المبكرة)  -هذا الموقع إاللكتروني يحتوي
على موارد عن التعلم في مرحلة الطفولة ،والنمو،
والصحة ،والرفاهية ورياض أ
الطفال
( Beyond Blueما وراء االكتئاب) هي منظمة
حكومية تقدم معلومات ودعم بشأن الصحة
اللكتروني
النفسية .يقدم موقعها إ
 Healthy Familiesمعلومات إلعانة الوالدين على
دعم الشباب الموجودين في حياتهم .وتقدم Healthy
أيضا المساعدة للوالدين الجدد بشأن
ً Families
صحتهم النفسية ورفاهيتهم .يوجد لدى Beyond
 Blueالعديد من الموارد باللغة العربية.

إذا كنت تعتقد أن أحد أ
الطفال يتعرض للإهمال أو
إاليذاء يمكنك إحالته إلى( Child FIRSTالطفل ً
أول).
يمكن إحالة أ
الطفال المعرضين للتضرر ،وصغار السن
عاما) وأسرهم .قد تكون Child
والشباب ( 0إلى ً 17
وسيلة لتوصيل أ
الطفال وصغار السن
 FIRSTهي أفضل
(المراهقين) وأسرهم للخدمات التي يحتاجونها.
 Child FIRSTفي:
> >1300 786 433 :Hume
> >(03) 9450 0955 :Whittlesea
،Victorian Arabic Social Services (VASS
الخدمات االجتماعية العربية في فيكتوريا)
تقدم خدمة أ
للسر لمساعدتها للحصول على
الدعم االجتماعي وإحالتها إلى الخدمات
المحلية.
> هاتف9359 2861 :
( Spectrumسبكترم) في  Dallasتقدم
الدعم أ
للسر المهاجرة.
> هاتف9977 9000 :
Whittlesea Community Connections
تقدم الدعم أ
للسر عن طريق برنامج
االستقرار الخاص بها.
> هاتف(03) 9401 6666 :

هل تبحث عن معلومات مترجمة حول صحة المراهقين؟ يمكنك العثور عليها على .Health Translations
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إلى أين أذهب عندما…

أبحث عن أنشطة ألطفالي؟
WHERE DO I GO WHEN I AM LOOKING
?FOR ACTIVITIES FOR MY CHILDREN
النشطة المجانية أو قليلة التكلفة أ
هناك الكثير من أ
للطفال والشباب أثناء العطالت أو بعد المدرسة ،لكن
قد يصعب أحيانًا العثور على أماكن الحصول على هذه المعلومات.
تشمل أ
النشطة:
>برامج العطالت
>الرياضة
>الموسيقى والفنون
>المساعدة في أداء الواجبات المدرسية
يمكنك العثور على معلومات عن هذه أ
النشطة:
>في المكتبات
>على الموقع إاللكتروني الخاص بالمجلس المحلي
في منطقتك
>عن طريق سؤال مدرسة طفلك
>عن طريق سؤال الموظف الذي يتابع حالتك
وخدمة دعم االستقرار
>كل المنظمات التالية تدير أنشطة للشباب:
Whittlesea Community Connections,
Youth Central in Broadmeadows, Banksia
Community Gardens, Victorian Arabic Social
 Servicesأو Centre for Multicultural Youth
(مركز الشباب متعدد الثقافات).
الرياضة
يمكن استخدام المراكز الترفيهية مقابل تكلفة بسيطة
ويمكن استخدام قاعة الرياضة بها ،وتعلم السباحة،

ولعب كرة السلة إلى جانب أنشطة رياضية أخرى.
هناك العديد من المراكز الترفيهية في الشمال ويمكنك
العثور على قائمة بها على مواقع مجلسي  Humeو
 Whittleseaإاللكترونية.
إذا أردت االنضمام إلى نادي رياضي للعب كرة
القدم (سوكر) أو كرة السلة أو لكي تتعلم كيف تلعب
( Australian Rules Footballكرة القدم حسب القواعد
أ
السترالية) ،فهناك الكثير منها في المناطق المحيطة
بك .يمكنك العثور على بعض المعلومات على
موقع مجلس مدينة  Humeإاللكتروني و
موقع مدينة  Whittleseaإاللكتروني.
سيكون هناك في الغالب رسوم تصاحب االنضمام
للنوادي الرياضية .تستخدم معظم هذه الرسوم
لتغطية التأمين في حالة حدوث إصابة لك أثناء
اللعب.
نوادي الواجبات المدرسية
سيدلّك موظف الرفاهية في مدرسة طفلك على نوادي
ايضا االتصال
الواجبات المدرسية في منطقتك .يمكنك ً
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 االبتدائية والثانوية.
>هاتف9340 3700 :

هل تبحث عن معلومات مترجمة حول فوائد أنشطة أ
الطفال؟ يمكنك العثور عليها على .Health Translations
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إلى أين أذهب عندما…

أبحث عن أنشطة لنفسي؟
WHERE TO DO I GO WHEN I AM
?LOOKING FOR ACTIVITIES FOR MYSELF
منازل الجوار والمراكز المجتمعية تقرب الناس من بعضهم البعض في مجتمعهم المحلي للتواصل
والتعلُّم والمساهمة من خالل أ
النشطة .وهي إما مجانية أو زهيدة التكلفة .االنضمام 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 أ
للطفال،
واستعمال إالنترنت ،و إالنجليزية كلغة ثانية إلى جانب
المزيد.
في :Hume
>Attwood House Community Centre
(مركز مجتمع دار أتوود)
> Banksia Gardens Community Servicesخدمات
مجتمع حدائق بانكسيا ()Broadmeadows
> Dallas Neighbourhood Houseدار جوار داالس
()Broadmeadows
>Goonawarra Neighbourhood House
(دار جوار غوناوارا ()Sunbury
>Meadow Heights Education Centre
(مركز ميدوز هايتس التعليمي)
>Roxburgh Park Homestead Community and
( Learning Centreمركز المجتمع والتعلم في روكس
بيرغ بارك هوم ستيد)
>( Tullamarine Community Houseدار المجتمع في
تاالمارين)
في :Whittlesea
>Creeds Farm Living and Learning Centre
مركز السكن والتعلم في كريدس فارم)Epping( 
>( Greenbrook Community Houseدار المجتمع في
غرينزبروك)Epping( 

>( Lalor Living and Learning Centreمركز السكن
والتعلم في اللور)
>Mill Park Community House & Adult Training
( Support Serviceدار المجتمع وخدمة دعم تدريب
البالغين في ميل بارك)
>Thomastown Neighbourhood House
(دار الجوار في توماس تاون)
Whittlesea Community Connections
( ،WCCاالتصاالت المجتمعية في ويتلسي) تدير
مجموعات للمتحدثين باللغة العربية من الرجال
والنساء ،إلى جانب العديد من أ
النشطة الجماعية
للشباب ،وبرامج للناس الذين يتعلمون اللغة
إالنجليزية .اتصل بموظف االستقبال في  WCCعلى
.9401 6666

(سقُف الرجال) هي وسيلة عظيمة
ُ Men’s Sheds
للتعارف على رجال آخرين من خلفيات ثقافية مختلفة،
تشمل هؤالء الذين ولدوا في أستراليا .وتختلف ُس ُقف
الرجال عن بعضها البعض ولكن جميعها يهدف إلى
معا ،لصناعة أو
اشتراك الرجال أفي العمل على مشاريع ً
(الثاث ،الدراجات )...هناك ُس ُقف رجال
تصليح أشياء
في ( Glenroyغلينروي) ،و TullamarineوCraigieburn
(كريغبورن) و Lalorو.Whittlesea
>يمكنك تف ُّقد موقع Victorian Men’s Shed
( Associationجمعية سقيفة الرجال في
فيكتوريا) إاللكتروني أو االتصال بالهاتف:
0408 465 228

هل تبحث عن معلومات مترجمة حول فوائد نمط الحياة النشيط؟ يمكنك العثور عليها على .Health Translations
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إلى أين أذهب عندما…

أريد التطوع؟
WHERE DO I GO WHEN I
?WANT TO VOLUNTEER
النجليزية ،واستخدام مهاراتك والتعرف على أماكن
هل تود التعرف على أناس جدد ،وتحسين لغتك إ
العمل في أستراليا؟
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
( Portalبوابة التطوع) التابعة لحكومة فيكتوريا
>Volunteer Victoria
>Seek Volunteer
>Indeed
أيضا قائمة بفرص
ويوجد لدى مجلسك المحلي ً
التطوع المحلية:
مجلس مدينة Hume
مدينة Whittlesea

وتستخدم المنظمات المحلية مثل الخدمات الصحية
أيضا متطوعين إلدارة برامجها.
و الخدمات المجتمعية ً
بعض أ
المثلة:
الصحة المجتمعية في Dianella
هاتف8301 67 36 :
Banksia Gardens Community Services
(خدمات مجتمع حدائق بانكسيا)
هاتف9309 8531 :
Whittlesea Community Connections
هاتف9401 6666 :
)Victorian Arabic Social Services (VASS
هاتف9391 0195 :
Spectrum
هاتف9977 9000 :
>Lentara Uniting Care
هاتف3600 9351 :
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إلى أين أذهب عندما…

أحتاج نصيحة حول الدراسة
أو العثور على وظيفة؟
WHERE DO I GO WHEN I NEED ADVICE
?ABOUT STUDYING OR FINDING A JOB
للمساعدة في العثور على دورة دراسية
بإمكان مركز المهارات والوظائف في Kangan Institute
(معهد كانغان)  inفي  Broadmeadowsمساعدتك
للعثور على الدورة الدراسية المناسبة ،وللحصول على
االعتراف بمهاراتك ،ويوفر ورش عمل لتحسين مهاراتك
ومقابلة أرباب العمل.

للمساعدة في البحث عن عمل
هناك العديد من وكاالت البحث عن عمل بصورة نشطة
في منطقتي  Humeو  ،Whittleseaتمولها الحكومة
الفيدرالية لمساعدتك للعثور على عمل .بإمكان موظف
سنترلينك الذي تتبع له أن يحيلك إلى من يساعدك
للبحث عن عمل بصورة نشطة في منطقتك.

>هاتف1300 100 606 :
للبحث عن دورات  TAFEفي مجال تخصصك ،يمكنك
استخدام
( Victorian Skills Gatewayبوابة المهارات في
فيكتوريا).

للمساعدة في العثور على عمل في ملبورن ،تف ُّقد
أيضا:
ً

بإمكان موقع ( My Futureمستقبلي) إاللكتروني
مساعدتك على فهم توقعات القطاعات الصناعية
والتوظيف.

>مركز المهارات والوظائف في  Kangan Instituteفي
Broadmeadows
>موقع  Live in Melbourneإاللكتروني التابع
لحكومة فيكتوريا.

لالعتراف بالمهارات:
إذا كانت لديك مهنة وتعيش في أستراليا كمقيم بصفة
دائمة ،يمكنك أن تحصل على تقييم لمؤهالتك من
ِق َبل (ِ Overseas Qualification Unitوحدة المؤهالت
الخارجية).
إذا كانت قد اكتسبت ِحرفة من بلدك (كهربائي ،سباك،
نجار ،)...فبإمكان  VETASSESSفي Broadmeadows
مساعدتك للحصول على اعتراف لمهاراتك وقدراتك.
>هاتف9655 4801 :
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إلى أين أذهب عندما…

يكون هناك عنف
في المنزل؟
WHERE DO I GO WHEN THERE
?IS VIOLENCE AT HOME
ً
خاصة النساء
هناك العديد من الخدمات في فيكتوريا لمساعدة الناس الذين يتعرضون للعنف في المنزل،
أ
والطفال .يوجد لدى العديد من هذه الخدمات عاملون يتحدثون باللغة العربية.
أيضا خيارات سكنية للنساء اللواتي يحتجن
هناك ً
مغادرة المنزل بصفة عاجلة ،مع أ
الطفال أو بدونهم.
إذا كنت أنت أو أي شخص تهتم بأمره يتعرض للعنف
العائلي وال يتقن إالنجليزية أو ال يتحدث بها ،ال تتردد
في االتصال لطلب المساعدة.

 - IN TOUCHمركز متعدد الثقافات لمكافحة
العنف العائلي:
خصيصا للنساء
مصمم
نامج
ر
ب
هو
In
Touch
ً
من خلفيات ثقافية مختلفة ممن يحتجن
المساعدة للهرب من العنف .يمكنك الحصول
على المساعدة بلغتك
>هاتف03 9413 6500 :
>مكالمة مجانية		 1800 755 988 :

SAFE STEPS PROGRAM
يوجد لدى ( Safe Stepsمعلومات باللغة
العربية) العديد من العاملين الذين يتحدثون
بالعديد من اللغات أو يمكنهم إعداد
الترتيبات لالستعانة بمترجم شفوي لترجمة
المكالمات .كل ما تحتاجه هو االتصال بهم
وترك رقم هاتفك ،ولغتك وإخبارهم بالوقت
سيعاود
الذي يمكنهم االتصال بك في أمانُ .
أحد العاملين ثنائيي اللغة أو المترجم
الشفوي االتصال بك.

>هاتف1800 015 188 :
(خط هاتف يتلقى مكالمات تتعلق بالعنف العائلي
على مدار  24ساعة في اليوم 7 ،أيام في أ
السبوع)
هناك الكثير من المنظمات التي بإمكانها مساعدة
النساء و أ
الطفال الذين يتعرضون للعنف العائلي مثل:
( Berry Street Family Violence Servicesخدمات
مكافحة العنف العائلي في بيري ستريت)
 ,9450 4700 -و .Child FIRST

WHITTLESEA COMMUNITY
CONNECTIONS
أصدرت Whittlesea Community
كتيبا باللغة العربية حول
ً Connections
طبيعة العنف العائلي وما هي الخدمات التي
يمكنها تقديم المساعدة.
تذكّر ،إذا كنت في خطر وتحتاج المساعدة فو ًرا،
اتصل بـ  000الستدعاء 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.
>هاتف9457 0500 :

هل تبحث عن معلومات مترجمة حول العنف المنزلي والعائلي؟ يمكنك العثور عليها على .Health Translations
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إلى أين أذهب عندما…

أواجه أزمة وأحتاج إلى
شخص ما؟
التحدث مع ٍ
WHERE DO I GO WHEN I AM IN CRISIS
?AND NEED TO TALK TO SOMEONE
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.

السعاف ،فرق إطفاء الحرائق000 :
الشرطة ،إ
االتصال بخدمات الطوارئ يكون في حالة المشكالت
أ
جدا .إذا كنت في هذا الوضع ،ال
أو المراض الخطيرة ً
تتردد في االتصال بها .عليك االنتباه إلى أن خدمات
االسعاف مجانية فقط إذا كان لديك Health Care
( Cardبطاقة رعاية صحية).

LIFELINE AUSTRALIA
دعم في حالة أ
الزمات ولمنع االنتحار .إذا كنت تشعر
باالكتئاب أو تعاني من أزمة شخصية وتحتاج إلى
التحدث مع شخص ما ،يمكنك االتصال بـ Lifeline
على مدى  24ساعة في اليوم 7 ،أيام في
أ
السبوع13 11 14 :

CHILD PROTECTION
خصص
ت
:The
Victorian
Child
Protection Service
ُ َّ
أ
خدمة حماية الطفل في فيكتوريا للطفال والشباب
المعرضين لخطر التضرر أو في الحاالت التي ال تتمكن
عائالتهم من ،أو ال تريد ،حمايتهم1300 664 977 .
(خالل النهار) أو بعد ساعات العمل Child Protection
صباحا وفي
Service
( Emergencyمن  5مسا ًء إلى ً 9
عطالت نهاية أ
السبوع)13 12 78 :

NURSE-ON-CALL
 Nurse-on-Callهو خط للمساعدة يقدم استشارة
صحية متخصصة فورية من ِق َبل ممرضة ،على مدى 24
ساعة في اليوم 7 ،أيام في أ
السبوع .اتصل
على  .1300 60 60 24توجد خدمة ترجمة شفوية
للمتصلين الذين يتكلمون بلغات أخرى غير إالنجليزية.

GAMBLERS HELP
 Gambler’s Helpمساعدة المقامرين هي خدمة
مجانية للناس المتضررين من القمار.1800 858 858 :
في الشمال ،تقدم ٌكل من Victorian Arabic Social
) Services (VASSو  Arabic Welfareخدمات استشارية
باللغة العربية للمتضررين من القمار.
KIDSHELPLINE
 Kids Help Lineهي خدمة استشارية هاتفية وعبر
إالنترنت لصغار السن والشباب من سن  5إلى  .25وهي
تماما1800 55 1800 :
سرية ً

SEXUAL ASSAULT CRISIS LINE VICTORIA
)(SACL
 SACLهي خدمة هاتفية استشارية سرية لمواجهة
أ
الزمات بعد ساعات الدوام ،للناس الذين تعرضوا
لالعتداء الجنسي إما حدي ًثا أو في الماضي .يمكنك
االتصال بين  5مساء إلى  9صباحا خالل أيام أ
السبوع
ً
وأثناء عطالت نهاية ً أ
السبوع وفي العطالت الرسمية.
( 1800 806 292مكالمة مجانية) .توجد نشرة باللغة
العربية تتناول الخدمات التي تقدمها.

هل تبحث عن معلومات مترجمة حول الخدمات في حالة أ
الزمات؟ يمكنك العثور عليها على .Health Translations
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ما المهام التي يقوم بها
المجلس المحلي في منطقتي؟
WHAT DOES MY
?LOCAL COUNCIL DO
واسعا من الخدمات وهي مسؤولة عن تطبيق العديد من القوانين
تقدم المجالس البلدية نطا ًقا
ً
الفيدرالية وفي الوالية والقوانين المحلية في مجتمعاتها.
على سبيل المثال ،تهتم آ
بالتي:
>الطرق وأماكن انتظار السيارات
>خدمات صحة أ
المومة والطفل
الطفال ،و أ
>الخدمات المجتمعية (تشمل أ
السرة
والشباب)
>إدارة النفايات
>الترفيه والثقافة
يمكنك فهم المهام التي يؤديها المجلس من هنا.

مجلس مدينة HUME
>هاتف9205 2200 :
>البريد إاللكترونيcontactus@hume.vic.gov.au :
مدينة WHITTLESEA
يوفر مجلس مدينة  Whittleseaخدمات
ترجمة لعمالئه .عندما تأتي إلى المكتب،
أخبر عامل االستقبال أنك تتحدث باللغة
العربية واطلب االستعانة بمترجم شفوي.
سيتحقق العاملون مما إذا كان لديهم عامل
ثنائيي اللغة ّ
عدون الترتيبات
سي ِّ
وإل فإنهم ُ
لالستعانة بمترجم شفوي عبر الهاتف.
يمكنك االتصال بالمجلس على خط االتصال الموضح
أدناه وسيتلقى مكالمتك عامل يتحدث باللغة العربية.
>خط االتصال باللغة العربية9871 9679 :
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إلى أين أذهب عندما…

إذا كنت تبحث عن مزيد من المعلومات عن الخدمات الصحية و إالنسانية،
فلدى  Health Translationsأكثر من  1,000مورد باللغة العربية حول
العديد من المواضيع.
لكي تعثر على مورد معين ،ابحث باستخدام كلمة المفتاح واللغة.
قد يحق لبعض المنظمات مثل وكاالت بيع وتأجير العقارات أو موظفي
متابعة الحاالت أو الخدمات الطارئة أو المجالس المحلية البلدية،
التسجيل لدى خدمات TIS Free Interpreting services
(الترجمة الشفوية المجانية من  )TISلمساعدتك في ترجمة
المعلومات إلى لغتك.
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