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''رؤيتنا ...جمعية عربية استرالية حيوية تعمل معكم وألجلكم
خالل جميع مراحل حياتكم''.

من نحن

اخلدمات احلالية

رؤيتنا

جمعية طرابلس وامليناء اخليرية منظمة عربية اجتماعية ال تهدف للربح  ،تأسست
في عام  1975وبكل تواضع من قبل مجموعة من الشباب املهاجرين الناطقة
بالعربية .وكانت رؤيتهم الرئيسية ملساعدة الناس من أبناء وطنهم باحتياجاتهم
اليومية .تلبية هذه االحتياجات ميكن اجلالية الناطقة بالعربية على التقدم
واالندماج في املجتمع االسترالي.

مركز الرعاية االجتماعية
املركز العربي األسترالي للعناية باألطفال
برنامج تنمية املجتمع
حزم رعاية املسنني املسلمني العرب
برنامج شركاء اجلالية للمسنني العرب
املركز العربي للمسنني
مركز الرعاية النهارية للمسنني
مجموعة دعم األمهات
برنامج اللغة العربية (مدرسة السبت)

جمعية عربية استرالية حيوية تعمل معكم وألجلكم خالل جميع
مراحل حياتكم.

وهي متمسكة بالتعددية الثقافية وأسس العدالة األجتماعية واملساواة بني جميع أفراد
املجتمع األسترالي واحلرية الدينية وحقوق األنسان واملساواة في فرص العمل
وفي مقدمة هذه املبادئ األحترام والتقدير بني عناصر املجتمع على اختالف
أصولهم األثنية والثقافية .منذ تأسيسها  ،منت جمعية طرابلس وامليناء لتصبح
منظمة اجتماعية حققت الكثير من األعمال واألنشطة و اخلدمات املختلفة
للمجتمع الذي تسعى خلدمته .هذه املوارد واخلدمات في تطور مستمر وذلك
لتلبية االحتياجات املتغيرة للجالية الناطقة باللغة العربية .

من نحن
1

رسالتنا 
نسعى جاهدين لتوفير ما يكفي من املساعدة االجتماعية للمجتمع
الناطق باللغة العربية من أجل حتقيق أقصى قدر من
اإلمكانات البشرية والرفاه للمشاركة الناجحة في املجتمع
االسترالي.

األهداف والغايات
• تلبية االحتياجات املتغيرة باستمرار للمجتمع الناطق باللغة العربية.
• تقدمي املعلومات واإلحالة وخدمات الدعم.
• مساعدة األفراد من اجلالية الناطقة بالعربية لتقوية أنفسهم

وأسرهم ومجتمعهم.
• زيادة القدرة على التكيف في املجتمع العربي ،
وبناء قدرات اجتماعية.
• تشجيع احلفاظ على الثقافة العربية واللغة العربية.
• تعزيز وتشجيع املبادرات املتعددة الثقافات وتعدد الثقافات
واألنشطة.
• مناصرة  ،وتقوية أبناء اجلالية العربية.
• تقدمي خدماتنا وفقا ملبادئ العدالة االجتماعية  ،التواصل
 ،العدالة  ،احلقوق واملشاركة ،تعزيز القدرات الفردية
 ،والشمولية  ،والدفاع  ،احترام واجب الرعاية  ،والقيم واألخالق.
• التواصل مع  ،وتنمية وتطوير الشراكة املستدامة مع
املنظمات األخرى واخلدمات ذات الصلة لتحسني اخلدمات
االجتماعية  .

2

مركز الرعاية االجتماعية

برنامج اللغة العربية (مدرسة السبت)

يقدم املركز األجتماعي في جمعية طرابلس وامليناء اخليرية
مجموعة واسعة من  اخلدمات احملددة واخلاصة التي تلبي
احتياجات املجتمع الناطق بالعربية  ،مع التركيز بشكل خاص
على األطفال والنساء واملسنني .مشاريع التنمية املجتمعية
واخلدمات والبرامج هي جزء ال يتجزأ من عمل جمعية طرابلس
وامليناء اخليرية .وتستخدم هذه البرامج لتلبية االحتياجات
احملددة للمجتمع الناطق باللغة العربية.

تقدم جمعية طرابلس وامليناء اخليرية فصول تعليم اللغة العربية في
ثانويةوالي بارك الرسمية للبنات منذ العام . 1977

مشاريع مثل حزم رعاية املسنني  ،برنامج الشركاء على وجه
التحديد لضمان رفاه املسنني املسلمني الناطقني باللغة العربية
والتنمية األجتماعية لتقوية وتعريف أبناء اجلاليةعلى حقوقهم
ودعم العائلة لتأمني سالمة األطفال وحمايتهم ويقع املركز على
العنوان التالي  )48-50 Taylor Street, Lakameba NSW( :
إذا كنت حتتاج إلى مزيد من املعلومات أو ترغب في زيارة
املركز يرجى االتصال بنا على الرقم التالي  . 9758 1366 :

اخلدمات واألنشطة
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الصفوف متوفرة لطالب املرحلتني األبتدائية والثانوية وذلك كل يوم
سبت من الساعة التاسعة صباحا وحتى الواحدة والنصف بعد
الظهر .ملزيد من املعلومات يرجى األتصال على الرقم التالي :
. 9758 1366

''الصفوف متوفرة لطالب املرحلتني األبتدائية والثانوية''...

برنامج اللغة العربية
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املركز العربي األسترالي للعناية باألطفال
مركز رعاية الطفل هو مركز اجتماعي متعدد الثقافات اليهدف
الى حتقيق اي ربح .مركز الرعاية يوفر الرعاية والتعليم لتسع
وثالثون طفال في اليوم ( )39من الذين تتراوح أعمارهم بني
ستة أسابيع إلى ست سنوات من العمر .وقد بوشر العمل في
هذا املركز رسميا في كانون الثاني (يناير) .1985

'' ...يوفر مركز العناية لألطفال برامج تعليمية ومرافق النوم ،
ووجبات طعام حالل ومغذية وأنشطة ترفيهية ''.

املركز العربي األسترالي للعناية باألطفال
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ويوفر مركز العناية لألطفال برامج تعليمية ومرافق النوم  ،ووجبات
طعام حالل ومغذية وأنشطة ترفيهية .واملركز يستقبل األطفال
من جميع اخللفيات األثنية و يتم تقدمي البرامج املختلفة من

خالل األنشطة اليومية .كما يتم تشجع أولياء األمور للمشاركة
في برنامج املركز  ،واملشاركة بنشاط في جلنة اآلباء أو تقدمي
االقتراحات إلى مديرة املركز.
املركز يقدم باستمرار خدمات على درجة عالية من احلرفية ومعترف
بها من قبل املجلس الوطني لتقييم عمل مراكز رعاية األطفال.
ساعات العمل من  7:00صباحا وحتي  6:00مساء من االثنني
إلى اجلمعة .ملزيد من املعلومات  ،يرجى االتصال باملديرة على
الرقم  .9758 2256
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برنامج شركاء اجلالية
برنامج ممول من دائرة الصحة واملسنني في حكومة الكمونولث
لتقدمي خدمات للمسنني العرب املسلمني تتماشى مع عاداتهم
وتقاليدهم وذلك في املناطق اجلنوبية الغربية والغربية الداخلية
واجلنوبية الشرقية واملناطق الغربية في سدني .يهدف البرنامج
الى تسهيل وتشجيع ومساندة املسنني املسلمني العرب في
احلصول على خدمات العناية املالئمة في مراكز خدمات
املسنني وذلك من خالل تذليل العقبات التي حتول دون ذلك من
خالل تقدمي الدعم ملراكز خدمات املسنني تتماشى مع العادات
والتقاليد العربية واالسالمية .
ملزيد من املعلومات يرجى األتصال باألرقام التالية:
جنوب شرق سدني ومناطق غرب سدني الداخلية   9758 1366
جنوب غرب سدني ومناطق سدني الغربية . 9759 3436

املركز العربي للمسنني  
ممول من قبل دائرة خدمات املسنني واملعوقني والعناية املنزلية
للمسنني املتحدثني باللغة العربية .مركز املسنني يضم منسق/
منسقة الرعاية النهارية والعاملني في دعم مركزاملسنني .تشمل
اخلدمات التي يقدمها مركز الرعاية النهارية والعناية
باألشخاص املتقدمني في السن من األثنني الى اخلميس ويشكل
مكان للتالقي بني املسنني واملسنات العرب املقيمني في منطقة
بلدية كانتربري ملمارسة مختلف األنشطة .


ويوفر املركز خدمات خاصة للمسنني الذين يعانون من ضعف في
الذاكرة ومن سكان بلديتي كانتربري وماركفيل وذلك كل يوم
جمعة.

برنامج الرعاية النهارية للمسنني
انطالقا من مركز الرعاية النهارية تقدم خدمة الدعم االجتماعي
الذي يوفر األنشطة الترفيهية إلى الناطقني باللغة العربية من
الطاعنني في السن ومن الذين يعانون من القصور الذهني.
وكذلك العمل على احلد من مخاطر العزلة االجتماعية  ،وبرنامج
الرعاية النهارية يشجع أساسا إلى التعرف على اصدقاء جدد
ويؤدي الى أسلوب حياة أكثر نشاطا .البرنامج يقدم طعام
االفطار وطعام الغذاء بكلفة زهيدة  ،واملواصالت مؤمنة من
املنزل الى املركز ومن املركز الى املنزل.ويوفر املركز أيضا
كشك الكمبيوتر للمسنني الستخدامه بصورة فردية ويتم توفير
دروس ودورات تدريبية مجانية للمسنني من اجلنسني وذلك من
خالل موظفي اخلدمات في املركز  .بقي أن نؤكد ملن يرعى
مسنا ان أحبائهم سيكونون معنا في بيئة ودية ودافئة كما لو
كانوا في املنزل .حيث سيتناولون وجبات طعام مغذية ورحالت
شهرية الى اماكن متفرقة  .يقع مركز املسنني التابع جلمعية
طرابلس وامليناء اخليرية على العنوان التالي:
( )54A Railway Parade Lakameba NSWوميكنكم
األتصال بنا على األرقام التالية 9759 3436 :أو . 9758 1366

برنامج شركاء اجلالية
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حزم رعاية املسنني

()CACP

حزمة رعاية املسنني مخططة ومنسقة ملساعدة املسنني ذوي
االحتياجات األولية املتدنية ورعايتهم .هذه احلزم هي فريدة
من نوعها لتتناسب مع احتياجات متلقي الرعاية  ،وهي
مصممة ملساعدة كبار السن للبقاء في منازلهم .وتشمل هذه
اخلدمات الرعاية الشخصية  ،والرعاية املنزلية اخلفيفة وصيانة
احلدائق  ،والنقل والراحة .اخلدمات املقدمة تتسم باملرونة
وتتغير مع تغير احتياجات الفرد .وحزم الرعاية للمسنني
 CACPsالتي تقدمهاجمعية طرابلس وامليناء اخليرية تلبي
احتياجات املجتمع املسلم الناطق باللغة العربية في مناطق
سيدني الكبرى .يتم حتديد األهلية حلزمة الرعاية
 CACPمن قبل فريق تقييم متخصص في
احدى املستشفيات القريبة من مناطق سكنكم
 .إذا كنت حتتاج إلى مزيد من املعلومات يرجى
االتصال باملركز على . 9758 1366

''...برنامج الرعاية النهارية يشجع أساسا إلى التعرف على
اصدقاء جدد ويؤدي الى أسلوب حياة أكثر نشاطا ''.
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برنامج تنمية املجتمع
تنمية املجتمع هو وجه من الوجوه الكبيرة والهامة
التي توفرها مؤسستنا مع التركيز بشكل خاص
على الناطقني باللغة العربية من األطفال والنساء
الذين يقيمون في سيدني .وقد أصبح هذا ممكنا
من خالل برنامج املنح لدائرة خدمات املجتمع

''عملنا في تنمية املجتمع احمللي يطمح لتسهيل القيادة
واألعتزاز واالستقالل وبناء القدرات من خالل
املشاورات للجالية العربية''.

( ،)NSW Department of Community Serviceوهي مبادرة
دعمتها دائرة خدمات املجتمع جلمعية أبناء طرابلس وامليناء منذ العام .1982

برنامج تنمية املجتمع هو باشراف املرشد/املرشدة األجتماعي
للتنمية األجتماعية ضمن مركز اخلدمات األجتماعية .عملنا في
تنمية املجتمع احمللي يطمح لتسهيل القيادة واألعتزاز واالستقالل
وبناء القدرات من خالل املشوورات للجالية العربية .ونتيجة لذلك
التبصر في تلبية احتياجات املجتمع نقوم بتقدمي اخلدمات من
خالل التخطيط ووضع السياسات العملية وتوفير املوارد .ويشرف
برنامج تنمية املجتمع على برنامج دعم األمهات كل يوم أربعاء  .

مصادر التمويل

يتم متويل برامج جمعية طرابلس وامليناء اخليرية من املصادر
التالية:
* دائرة اخلدمات االجتماعية في والية نيو ساوث ويلز
 برنامج التنمية االجتماعية ومركز رعاية األطفال.* دائرة املسنني واملعوقني والعناية املنزلية في والية نيو
ساوث ويلز
 برنامج الرعاية النهارية للمسنسن* دائرة التعليم في والية نيو ساوث ويلز
 برنامج اللغة العربية (مدرسة السبت) * دائرة الصحة واملسنني في احلكومة الفدرالية
– برنامج خدمات املسنني املسلمني وبرنامج شركاء
اجلالية للمسنني  .
* دائرة العائلة واخلدمات األجتماعية في احلكومة الفدرالية
 برنامج رعاية األطفالاما املصادر الثانوية األخرى فهي كالتالي :
رسوم العضوية التبرعات جمع تبرعات .

برنامج تنمية املجتمع
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