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من نحن
جمعية طرابلس وامليناء اخليرية منظمة عربية 

اجتماعية ال تهدف للربح ، تأسست عام 1975 من 

قبل مجموعة من الشباب املهاجر الناطق باللغة 

العربية . وكانت رؤيتهم الرئيسية مساعدة أبناء 

وطنهم باحتياجاتهم اليومية وتسهيل تفاعلهم في 

املجتمع االسترالي .

الخدمات التي تقدمها الجمعية
•  تعليم اللغة العربية يوم السبت في ثانوية وايلي  

  بارك للبنات

• برنامج حزم رعاية املسنني املسلمني العرب
• برنامج الرعاية النهارية للمسنني في منطقة كنتربري

• برنامج الرعاية النهاري للمصابني بضعف  
  الذاكرة في منطقتي كنتربري وماركفيل

• برنامج الرعاية النهاري للمسنني في منطقة   
  بانكستاون

• املركز العربي االسترالي لرعاية االطفال



استشارات وتوعية الجالية
نتطلع من خالل هذه اخلدمة الى الوقوف على آرائكم 

حول اخلدمات املتوفرة للجالية العربية في املنطقة 

وكذلك التوعية الشهرية حول املتغيرات واخلدمات 

احلكومية املتوفرة .

المناسبات
يتم احياء املناسبات االجتماعية والدينية على مدار 

العام واشراك أبناء اجلالية مشاركة فعالة .

البرامج المشتركة
تعمل موظفة التنمية االجتماعية مع باقي املنظمات 

التي تقدم اخلدمات لتقدمي برامج مشتركة كتنظيم 

احتفال هالدون ستريت .

خطط تنمية الخدمات للجالية
نستند في حتسني وتقدمي خدماتنا على اخلطة 

االستراتيجية للجمعية وكذلك على استشاراتنا التي 

جنريها مع افراد اجلالية حيث توضع التوصيات 

واملقترحات موضع التنفيذ للعام .

نحن في جمعية طرابلس وامليناء اخليرية نهدف الى 

ايصال هذه اخلدمات بطرق متعددة :

الخدمات المنسقة والمقدمة ضمن 
البرنامج هي:

• املعلومات والتحويل
• توعية اجلالية

• برامج مشتركة
• املشاركة مبناسبات واحتفاالت اجلالية

تعمل موظفة التنمية االجتماعية مع باقي العاملني 

االجتماعيني العرب لتحديد أولويات اخلدمات التي 

حتتاجها اجلالية والعمل على تنفيذها .

المعلومات والتحويل
هذه اخلدمة متوفرة أيام االثنني والثالثاء واخلميس من 

الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية بعد الظهر من كل 

أسبوع تهدف هذه اخلدمات الى املساعدة في امأل 

الطلبات (ما عدا طلبات الهجرة) وحتويل االشخاص الى 

اخلدمات املناسبة لهم .

برنامج الخدمات االجتماعية
برنامج اخلدمات االجتماعية جزء من برنامج بناء 

املجتمع املمول من قبل دائرة العائلة واخلدمات 

االجتماعية في حكومة نيو ساوث ويلز .

يشرف على هذا البرنامج املوظفة العربية للتنمية 

االجتماعية في جمعية طرابلس وامليناء اخليرية .

اخلدمات التي يقدمها هذا البرنامج متاحة جلميع 

الناطقني باللغة العربية بغض النظر عن اخللفية 

الدينية أو املناطقية ممن يقطنون في منطقة بلدية 

كنتربري .

• استخدام املوارد املتوفرة
• خطط تنمية اخلدمات للجالية

• استشارات مع اجلالية


