
  “الترحيب ليس فقط الشيء الصحيح الذي ينبغي القيام به،
 إنه الشيء الذكي الذي يجب القيام به.”

مرحًبا بكم في ويتلسي

  دليل الدعم ألولئك 
الذين يطلبون اللجوء في 

Whittlesea

whittlesea.vic.gov.au

  معلومات حول هذا الكتيب
يحتوي هذا الكتيب على معلومات حول خدمات مدينة Whittlesea والخدمات المحلية األخرى 
وبعض الخدمات الرئيسية على مستوى الوالية والتي تساعد أولئك الموجودين في بلديتنا الذين 

يلتمسون اللجوء.

وهي مصممة لتسهيل العثور على الخدمات التي يمكن أن تساعد وأن تجعل الحياة لمن يبحثون 
عن اللجوء أسهل قليالً.

 للحصول على معلومات حول السفر بالقطار أو الحافلة، قم بزيارة موقع 
)Public Transport Victoria (PTV على الموقع ptv.vic.gov.au. هذا الموقع يمكن على 

مساعدتك في لغتك.  يمكنك أيضاً االتصال بـ PTV على 007 800 1800.

كيفية استخدام مرحبا بكم في ويتلسي
يحتوي القسم األمامي لـ Welcome to Whittlesea على دليل مرجعي سريع يمّكنك 

الربط بسهولة نوع الخدمة التي تحتاجها مع المؤسسات التي تقدمها.
بعد دليل المرجع السريع، هناك قائمة أبجدية بجميع المؤسسات والخدمات التي تقدمها.  

للحصول على تفاصيل شاملة حول كل منظمة يرجى االتصال بهم على رقم الهاتف 
المتوفر أو زيارة موقعهم على االنترنت.

الموارد األخرى المتاحة على اإلنترنت

askizzy.org.au دليل من األلف إلى الياء لمساعدة المشردين – Izzy اسأل 		●

infoxchange.net.au السكن والتشرد - InfoExchange 		●

المعلومات الواردة في هذا الكتيب كانت صحيحة في وقت النشر )أكتوبر/ تشرين أول 
2018).  قم بزيارة whittlesea.vic.gov.au للوصول إلى هذا الكتيب عبر اإلنترنت.

كيف تتصل بنا 
هاتف: 2170 9217 03

TTY: 677 133 )اطلب 2170 9217)
الفاكس: 2111 9217 03

 info@whittlesea.vic.gov.au :إيميل

شخصيأً 
 City of Whittlesea Civic Centre,

  25 Ferres Boulevard,
South Morang Victoria 3752

ساعات العمل
 من االثنين إلى الجمعة من الساعة 
8.30 صباحاً حتى الساعة 5 مساًء

 
الترفيه لطالب اللجوء    

بطاقة الدخول  
تخّول هذه البطاقة لحاملها الحصول على أسعار امتياز في مركز ميل بارك 

للترفيه في مدينة ويتلسي، ومركز توماستاون الترفيهي والمائي ومركز 
Whittlesea للسباحة خالل ساعات العمل.

يجب أن يكون الحائز شخصاً يطلب اللجوء و / أو يقيم أو يدرس أو يعمل في 
مدينة ويتلسي.  مطلوب األدلة إلثبات األهلية.

هذه البطاقة صالحة لمدة 12 شهراً من تاريخ تقديمها ألول مرة.

سيتم إصدار بطاقات العضوية / االمتياز من قبل المركز 	●

تاريخ انتهاء الصالحية ..... / ..... /2020 	●

انظر الصفحة الخلفية لمزيد من التفاصيل



مساعدة اإلسكان
دعم األعمال االجتماعية / االستقرار

مساعدة التوظيف
الصفوف اإلنجليزية

البرامج التعليمية / االجتماعية
خدمات صحية

صحة األمومة والطفل
المشورة القانونية

المساعدات الغذائية / المالية
المواصالت

Welcome to Whittlesea

“Welcoming is not just the right thing to do, 
it’s the smart thing to do.”

A support 
guide for those 

seeking asylum in 
Whittlesea 

whittlesea.vic.gov.au

مرحًبا بكم في ويتلسي

 المركز الترفيهي والمائي في
)TRAC( ويتلسي

 (TRAC( تعود ملكية المركز الترفيهي والمائي في ويتلسي 
Whittlesea YMCA  وتديره Whittlesea إلى مدينة

 54 Main Street, Thomastown (Melway 8 G7( :العنوان
 ilovetrac.com.au :الموقع

هاتف: 0700 9463

مركز سباحة ويتلسي
 تعود ملكية مركز سباحة ويتلسي إلى مدينة 

 Whittlesea YMCA وتديره Whittlesea 
 ويشمل مسبح خارجي مدفأ بطول 25 متر باإلضافة 

إلى مسابح أصغر لألطفال الصغار
  50 Walnut Street, Whittlesea (Melway 246 G8( :العنوان

whittleseaswimcentre.ymca.org.au :الموقع
هاتف:2137 9716

مركز ميل بارك الترفيهي
 Mill Park وقد بدأت اآلن عملية إعادة التطوير المتوقعة كثيراً في مشروع

Leisure بحقن 25 مليون دوالر لتحسين مناطق اللياقة البدنية والمائية.  سيبقى 
المركز مغلقاً طوال فترة إعادة التطوير.  ولالطالع على أحدث التطورات، 

whittlesea.vic.gov.au/about-us/ يرجى زيارة الموقع اإللكتروني
/major-council-projects/mill-park-leisure-redevelopment
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رسالة من رئيس المجلس

بصفتي رئيسة مجلس مدينة ويتلسي )Whittlesea( أنا فخورة بتقديم 
دليل الدعم للترحيب إلى Whittlesea. هذا الدليل الذي يقدم قائمة شاملة 

من الخدمات المجانية أو المنخفضة التكلفة المتاحة من أكثر من 40 
منظمة ألولئك الذين يلتمسون اللجوء الى مدينة Whittlesea. أنها إحدى 
الطرق التي ُتمّكن المجلس من إبداء الدعم لبعض من الناس األكثر ضعفاً 

في مجتمعنا.

تقدم المنظمات المدرجة هنا العديد من أنواع الدعم بما في ذلك المساعدة السكنية، دعم العمل 
االجتماعي/ االستقرار، المساعدة في التوظيف، دروس اللغة اإلنجليزية، البرامج التعليمية / 

االجتماعية، الخدمات الصحية، المشورة القانونية، المساعدات الغذائية / المالية باإلضافة إلى 
خدمات صحة األم والطفل.

أود أن أشكر جميع الذين شاركوا في تطوير دليل الدعم للترحيب إلى Whittlesea وأن 
أعرب عن امتناني لكل العمل الشاق الذي ساهم في تطويره.

Kris Pavlidis  عضوة المجلس
 Whittlesea رئيسة مجلس، مدينة
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الصحة

يعتبر الالجئون واألشخاص الذين يطلبون اللجوء من الزبائن ذوي األولوية للخدمات 
الصحية المجتمعية، ويمكن أن يتوقعوا أن يتلقوا المساعدة بأسرع ما يمكن عند حضورهم 

إلى المستشفيات.

في حين يتم التقرير بشأن طلباتهم للحصول على إقامة دائمة في أستراليا، قد يتم إصدار 
لطالبي اللجوء عدد من التأشيرات المختلفة من قبل حكومة الكومنولث. ومن بعض شروط 

التأشيرة تقيد الوصول إلى الرعاية الطبية والحق في العمل.  إذا لم يكن لدى الشخص 
.)Medicare( حقوق العمل، فلن يتمكن من الحصول على الرعاية الطبية

من الممكن أّن يـتغيير استحقاق حقوق العمل والرعاية الصحية )Medicare( خالل 
عملية  تقرير وضع اللجوء  للشخص. 

 وهؤالء طالبي اللجوء هم مؤهلون للحصول على معظم الخدمات الصحية والمجتمعية 
التي تمولها حكومة فيكتوريا، مثل الخدمات الصحية المجتمعية وبرنامج الرعاية المنزلية 

والمجتمعية، ألن األهلية لمعظم الخدمات ال يتم تحديدها عن طريق التأشيرة أو وضع 
اإلقامة.

 )Medicare( ومع ذلك، هؤالء الذين يلتمسون اللجوء دون الحصول على الرعاية الطبية
 . Medicare قد يجدون صعوبة في الوصول إلی الخدمات التي تتطلب عادة إلی بطاقة

من المهم أيضاً مالحظة أنه ال يمكن لطالبي اللجوء الحصول على بطاقة الرعاية الصحية.

يحصل األشخاص الذين يطلبون اللجوء في فيكتوريا على ترتيبات خاصة للوصول إلى 
الخدمات التالية

خدمات المستشفيات العامة   .1

خدمات اإلسعاف في حاالت الطوارئ   .2

خدمات الصحة المجتمعية وبرنامج الرعاية المنزلية والمجتمعية   .3

خدمات طب األسنان   .4

متابعة التحصين    .5

بطاقة امتياز النقل العام   .6

دعم رسوم دور حضانة األطفال   .7
education.vic.gov.au/childhood  

8.  الـبرامج األخرى لحكومة فيكتوريا التي يتمتع طالبو اللجوء بالحق الخاص للوصول 

إليها.
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خدمات الطوارئ

خدمات الطوارئ هي لمشاكل صحية خطيرة للغاية أو المرض.

قد تشمل المشاكل الصحية الخطيرة التالي وجود صعوبة في التنفس أوألم في الصدر 
أونزيف ال يتوقف أو كسر في العظام.

اتصل بالرقم الثالثي االصفار )000( لسيارة اإلسعاف أو اذهب إلى أقرب قسم طوارئ في 
المستشفى

 في Whittlesea ، المستشفى الرئيسي هو 
.Northern Hospital ،185 Cooper Street ،Epping 

هاتف 8000 8405.

)AMES أيمس أستراليا(AMES Australia
  748 High Street, Epping 3076 :العنوان

بعالوه دفاتر متعدد ديگر )به وب سايت رجوع کنيد(  
هاتف: 637 132 

  ames.net.au :الموقع
 Enquiries@ames.net.au :إيميل

ً التكلفة: مجانا

Asylum Seeker Resource Centre )مركز موارد طالبي اللجوء( 
  214-218 Nicholson Street, Footscray 3011 :العنوان

هاتف: 6066 9326 
asrc.org.au :الموقع

admin@asrc.org.au :إيميل
ً التكلفة: مجانا

مالحظات أخرى: الرعاية الطبية غير مؤهلة.  مساعدة سكنية محدودة.

)breakthru Craigieburn بريكثرو( breakthru Craigieburn
 ،Brotherhood of Street Laurence building :العنوان

 59 Craigieburn Road, Craigieburn 3064
هاتف: 212 767 1800

breakthru.org.au :الموقع
   hello@breakthru.org.au :إيميل

ً التكلفة: مجانا

Brigidine Asylum Seeker Project )مشروع طالبي اللجوء في 
  )Brigidine بريجيدين

 52 Beaconsfield Parade, Albert Park 3206 :العنوان
هاتف: 2107 9696

basp.org.au :الموقع
queries@basp.org.au :إيميل

التكلفة: مجانية )باستثناء السكن في ظروف معينة(
مالحظات أخرى: مساعدة التوظيف - االسيرة الذاتية وبعض األفکار للبحث عن وظيفة، 

فصول إنجليزية - 1:1 مع المتطوعين

AB
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Brotherhood of St Laurence 
 )Multicultural Communities Team( 

)بروديرهود أوف سانت لورنس )فريق المجتمعات المتعددة الثقافات((
 Epping Community Services Hub, 713 High Street, Epping 3076 :العنوان

هاتف: 5650 9422  
 bsl.org.au/contact/multicultural-communities-team :الموقع

   mct@bsl.org.au :إيميل
 التكلفة: مجاناً           

 Brotherhood of St Laurence 
 )Given the Chance for Asylum Seekers( 

)بروديرهود أوف سانت لورنس )إعطاء فرصة لطالبي اللجوء((
      Epping Community Services Hub, 713 High Street, Epping 3076 :العنوان

باإلضافة إلى مواقع مختلفة 
هاتف: 5637 9422 

giventhechance.bsl.org.au :الموقع
jvennorth@bsl.org.au :إيميل

التكلفة: مجاناً   
مالحظات أخرى: البرامج التعليمية / االجتماعية - اإلحالة إلى التدريب المؤهل.

)NDIS(   Brotherhood of St Laurence Disability 
 ))NDIS( بروديرهود أوف سانت لورنس ذوي اإلعاقة(

 1/1 Latitude Boulevard, Thomastown 3074 :العنوان
 16/797 Plenty Road, South Morang 3752

باإلضافة إلى مختلف المكاتب  
هاتف:634 275 1300 

  /ndis.bsl.org.au :الموقع
  NDIS.Info@bsl.org.au :إيميل

ً التكلفة: مجانا

B
Cabrini Asylum Seeker & Refugee Health Hub 

)محور كابريني )Cabrini( الصحي لطالبي اللجوء والالجئين(
 503 Sydney Road, Brunswick 3056 :العنوان

هاتف: 7874 8388
cabrini.com.au/asylum-seeker-and-refugees :الموقع

healthhub@cabrini.com.au :إيميل
ً التكلفة: مجانا

مالحظات أخرى: خدمة الصحة العقلية المتخصصة.

)Immunisation Service(   City of Whittlesea 
)مدينة Whittlesea )خدمة التحصين((

العنوان: مواقع وأزمنة مختلفة )راجع الموقع( 
هاتف: 2098 9217 أو 6744 9356

whittlesea.vic.gov.au/media/2970/2018-immunisation-  :الموقع
timetable.pdf

refugeeimmunisation@whittlesea.vic.gov.au :إيميل
ً التكلفة: مجانا

)Maternal and Child Health(   City of Whittlesea
)مدينة Whittlesea )صحة األم والطفل((

العنوان: معظم الضواحي في مدينة whittlesea )راجع موقع الويب(
هاتف: 8888 9404 أو 2170 9217

whittlesea.vic.gov.au :الموقع
mch@whittlesea.vic.gov.au :إيميل

ً التكلفة: مجانا
مالحظات أخرى: توفر خدمة MCH منصة التي يمكنها: 

•  المساعدة في تحديد األطفال واألسر التي تحتاج إلى مزيد من التقييم والتدخل واإلحالة 
والدعم فيما يتعلق باألبوة واألمومة وتنمية الطفل.

•  جمع العائالت  معاً، وتعزيز الشبكات االجتماعية، ودعم مجموعات اللعب، وتعزيز 
روابط المجتمع المحلي

C
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)Leisure Services(   City of Whittlesea
مدينة Whittlesea )خدمات الترفيه(

العنوان: مواقع مختلفة )راجع موقع الويب(
directory.whittlesea.vic.gov.au/sport-and-leisure-clubs/leisure- :الموقع

   centres-and-sport-facilities.aspx
التكلفة: الدخول الميسور بشروط على أساس األهلية

Department of Education & Training )قسم التعليم والتدريب( 
العنوان: حضانة األطفال المحلية، والمدرسة االبتدائية والثانوية

هاتف: 9488 9488
education.vic.gov.au :الموقع

 nwvr@edumail.vic.gov.au :إيميل
التكلفة: متغير

DPV Health )دي بي في هيلث(
  187 Cooper Street, Epping 3076 :العنوان

هاتف: 8787 9409   
Mill Park(   Mill Park GP Super Clinic سوبر كلينيك جي بي(

 20 Civic Drive, South Morang 3082 :العنوان
هاتف: 7373 8401

 )Whittlesea دي بي في هيلث تاونشب( DPV Health Whittlesea Township
 40-42 Walnut Street, Whittlesea 3757 :العنوان

هاتف: 6104 9407
خدمات اإلعاقة

31A Morang Drive, Mill Park 3082  :العنوان
هاتف: 9699 9407

Farm Vigano Community Cultural Centre )المركز الثقافي المجتمعي لفارم ويغانو(
 10 Bushmans Way, South Morang 3752  :العنوان

هاتف: 263 234 1300
dpvhealth.org.au  :الموقع

info@dpvhealth.org.au :إيميل
التكلفة: تختلف. يمكن أن ينطبق اإلعفاء من الرسوم على الخدمات الصحية المتحالفة.

مالحظات أخرى: تشمل الخدمات الصحية طب األسنان.  اتصل بالعامل الناطق بالعربية للوصول 
الصحي لالجئ على 7330 8401.

CD
Each - Refugee Health Program )أيش - برنامج صحة الالجئين(

 75 Patterson Street, Ringwood East 3135 :العنوان
هاتف: 3900 9837

اطلب التحدث إلى ممرض الالجئين في الخدمة
each.com.au/service/refugee-health-program :الموقع

 Refugee.Health@each.com.au :إيميل
 Medicare التكلفة: فواتير الجملة من خالل

مالحظات أخرى: راجع موقع الويب للبحث عن البرامج والخدمات األخرى. ال ُتقّدم أي 
مساعدة مالية. 

)Vic أنكومباس كير( Encompass Care Vic
 31-61 McLeons Road, Bundoora :العنوان

هاتف: 6777 9467
encompass.org.au  :الموقع

 gobrato@encompass.org.au :إيميل
ً التكلفة: مجانا

مالحظات أخرى: نحن نقدم الطرود الغذائية ومستلزمات النظافة. يقدم المقهى المجتمعي 
أيام الثالثاء من الساعة 10:30  صباحاً حتى الساعة 12:30 ظهراً وجبة شاي مجانية في 

الصباح والغداء الساخن.

Epping Community Services Hub )محور Epping للخدمات 
المجتمعية(

 713 High Street, Epping 3076 :العنوان
هاتف: 107 015 1300

eppingcommunityserviceshub.org.au :الموقع
eppinghubenquiries@bsl.org.au :إيميل

ً التكلفة: مجانا
 مالحظات أخرى: يوجد هنا عدد من المنظمات وتقدم مجموعة

واسعة من البرامج والخدمات.
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 Epping مركز( Epping Plaza Medical and Dental Centre
Plaza  للطب واالسنان(

 Shop 216, Epping Plaza, Corner Cooper and High Streets, :العنوان
Epping 3076

هاتف: 2222 9422
Medicare التكلفة: فواتير ا الجملة من خالل

Medicare مالحظات أخرى: مجانية لطالبي اللجوء مع

Fitted for Work )فيتد فور ورك( 
 210 Lonsdale Street, Melbourne 3000 :العنوان

هاتف: 4289 9662 أو 4028 9662
 fittedforwork.org :الموقع

info@fittedforwork.org :إيميل
ً التكلفة: مجانا

مالحظات أخرى: األهلية-المرأة

Foundation House )فاونديشن هاوس( 
 4 Gardiner Street, Brunswick 3056 :العنوان

هاتف: 0022 9388
 161 Harvester Road, Sunshine 3020 :العنوان

هاتف: 8670 9300
foundationhouse.org.au :الموقع

info@foundationhouse.org.au :إيميل
ً التكلفة: مجانا

مالحظات أخرى: استشارة بشأن الصدمة 

EF
Haven Home Safe )هايون هوم سيف(

 52-56 Mary Street, Preston 3072 :العنوان
هاتف: 0700 9479 

havenhomesafe.org.au :الموقع
 metrointake@hhs.org.au :إيميل

التكلفة: مجاًنا )على أساس التقييم(
مالحظات أخرى: نقطة الوصول الخاصة بالمشردين التي تقدم التقييم األولي الحتياجات 

اإلسکان والدعم، والمعلومات عن األزمات وخيارات اإلسکان طويل األجل.  ُتفضل 
المواعيد أو تعال إذا كنت بال مأوى.

Headspace )هيدسبيس(
   Level 1, 78 Main Street, Greensborough 3088 :العنوان

باإلضافة إلى مواقع مختلفة 
هاتف: 7200 9433

headspace.org.au :الموقع
HeadspaceGreensborough@mindaustralia.org.au :إيميل

ً التكلفة: مجانا
 مالحظات أخرى: الخدمات الموجودة في الموقع -YSAS ، العالقات في أستراليا، 

E Focus ، خدمة الصحة النفسية في منطقة أوستن الصحية 

Life Without Barriers )اليف ويثاوت باريرز( 
Shop 5, 560-650 High Street, Epping 3076 :العنوان

هاتف: 4400 8405
/lwb.org.au/refugees-and-asylum-seekers :الموقع

 northwestvictoria@lwb.org.au :إيميل
ً التكلفة: مجانا

مالحظات أخرى: خدمة دعم قرار الحالة.
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Melbourne Polytechnic )ملبورن بوليتكنيك( 
 Cooper St & Dalton Road, Epping 3076 :العنوان

باإلضافة إلى مكاتب مختلفة 
هاتف: 1200 9269

melbournepolytechnic.edu.au :الموقع
info@melbournepolytechnic.edu.au :إيميل

التكلفة: تختلف 
مالحظات أخرى: التعليم من أجل التوظيف

Mill Park(  Mill Park Super Clinic سوبر كلينك(
2 50 Childs Road, Mill Park 3082 :العنوان

هاتف: 7437 9437
millparksuperclinicpharmacy.com.au :الموقع

Medicare التكلفة: فواتير الجملة من خالل
مالحظات أخرى: مجانية لطالبي اللجوء مع ميديكير. مفتوحة 24 ساعة.

 )Yflex - نعيمي ناشيونال( Neami National - Yflex
 ,Shop MM1, Westfield Plenty Valley, 415 McDonalds Road :العنوان

Mill Park 3082
هاتف: 5353 8691

 neaminational.org.au/get-support/find-service/neami-yflex :الموقع
yflex@neaminational.org.au :إيميل

التكلفة: مجانية )يتم تقييم الحاالت على أساس األولوية(
مالحظات أخرى: خدمة للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 25-12 مع مرض عقلي شديد.  

مساعدة العمل االجتماعي.  ال يوجد دعم االستقرار.

MN
 Neami National Steps to Wellbeing 

)خطوات الرفاه لنعيمي ناشيونال( 
 422 Upper Heidelberg Road,  Heidelberg 3084 :العنوان

هاتف: 5450 8691
stepstowellbeing.org.au  :الموقع

 stepstowellbeing@neaminational.org.au :إيميل
التكلفة: مجانية )يتم تقييم الحاالت على أساس األولوية(

مالحظات أخرى: دعم منخفض الكثافة لمشاكل الصحة العقلية الناشئة مثل التوتر والقلق.

Neighbourhood Houses )نيبورهود هاوزس( 
يقدم كل مركز أنواعاً مختلفة نسبياً من الدورات التدريبية، اتصل بكل بيت مجتمعي 

للحصول على تفاصيل الدورة التدريبية.

Creeds Farm Living and Learning Centre )مركز التعلم ومعيشة المزرعة في 
كريدس فارم(

 2 Snugburgh Way, Epping 3076 :العنوان
هاتف: 4606 9023

creedsfarm.org.au :الموقع
manager@cfllc.org.au :إيميل

 Greenbrook Community House 
)البيت المجتمعي في جرينبروك( 

 40 McFarlane Crescent, Epping 3076 :العنوان
هاتف: 0916 9408

greenbrookch@whittlesea.vic.gov.au :إيميل

)Lalor مركز التعلم والعيش في اللور( Lalor Living and Learning Centre
French Street Hall, 47A French Street, Lalor 3075 :العنوان

هاتف: 6049 9465
lalorllc.vic.edu.au :الموقع

office@lalorllc.vic.edu.au :إيميل
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Mill Park Community House and Adult Training Support Service 
)دار Mill Park المجتمعي وخدمة دعم تدريب الراشدين(

 68 Mill Park Drive, Mill Park 3082 :العنوان
هاتف: 4565 9404

millparkcommunityhouse.com :الموقع
admin@millparkcommunityhouse.com :إيميل

)Thomastown بيت الجوار في( Thomastown Neighbourhood House
 52 Main Street, Thomastown 3074 :العنوان

هاتف: 6939 8376
tnh.org.au :الموقع

manager@tnh.org.au :إيميل

 Whittlesea Community House 
  )Whittlesea البيت المجتمعي في(

 92a Church Street, Whittlesea 3757 :العنوان
هاتف: 3361 9716

wchi.com.au :الموقع
wchi@whittleseach.com.au :إيميل

)Mernda البيت المجتمعي في( Mernda Community House
 5 Heals Road (corner Schotters Road), Mernda 3754 :العنوان

هاتف: 8050 9717
greenbrookmernda@whittlesea.vic.gov.au :إيميل

التكلفة: تختلف 
مالحظات أخرى: تقدم بعض بيوت الجوار دروس اللغة اإلنجليزية.

Northern Health )تورثرن هيلث( 
    The Northern Hospital, 185 Cooper Street, Epping 3076 :العنوان

هاتف: 2000 8405
nh.org.au :الموقع

ً التكلفة: مجانا

N
)Plenty Valley جيش الخالص لـ( Plenty Valley Salvation Army

Mill Park 3082   ،Fred Hollows Way و Morang Drive العنوان: زاوية
هاتف: 9200 9436

 salvationarmy.org.au/whittlesea :الموقع
ً التكلفة: مجانا

Public Transport Victoria )النقل العام فيكتوريا( 
PTV Hub, 750 Collins Street, Docklands 3008 :العنوان

هاتف: 007 800 1800 
/ptv.vic.gov.au/tickets/fares/concession/asylum-seekers :الموقع

التكلفة: االمتياز 

Refugee Legal )ريفيوجي ليغال( 
                   Level 6, 20 Otter Street, Collingwood  3066 :العنوان

هاتف: 0101 9413 )استقبال(
هاتف: 0100 9413 )خط المشورة(

نصيحة عبر الهاتف
• األربعاء: 10 صباًح حتى 2 بعد الظهر
• الجمعة: 10 صباًح حتى 2 بعد الظهر

refugeelegal.org.au :الموقع
refugeelegal@refugeelegal.org.au :إيميل

ً التكلفة: مجانا

 RISE: Refugees, Survivors & Ex-detainees 
)رايز: الالجئون، الناجون و المحتجزون السابقون(

 Level 01 247 Flinders Lane, Melbourne, 3000 :العنوان
هاتف: 8623 9639

riserefugee.org :الموقع
admin@riserefugee.org :إيميل

ً التكلفة: مجانا
مالحظات أخرى: تعمل RISE بالشراکة مع السلطات المحلية والخدمات الجوارية لضمان 

أسكان الالجئين بحساسية وطريقة مالئمة. تساعد RISE في توفير السكن في حاالت 
الطوارئ واألزمات.
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Spectrum )سبيكتروم( 
   61 Riggall Street, Dallas 3047  :العنوان

باإلضافة إلى مواقع مختلفة
هاتف: 9000 9977

spectrumvic.org.au :الموقع
dallas@spectrumvic.org.au :إيميل

ً التكلفة: مجانا
مالحظات أخرى: خدمات األسرة والعالقة

 Swanston Street Asylum Centre 
 )Swanston Street مركز اللجوء لـ(

Church of Christ, 194 Little Lonsdale Street, Melbourne 3000 :العنوان
هاتف: 9199 9623

crossculture.net.au :الموقع
admin@crossculture.net.au :إيميل

ً التكلفة: مجانا
مالحظات أخرى: ُيفتح أول سبتين من كل شهر من الساعة 1 إلى 3 بعد الظهر.  الخدمة 

متاحة فقط لطالبي اللجوء )وليس الالجئين(. مطلوب إثبات حالة طالب اللجوء

Tenants Union of Victoria )اتحاد المستأجرين في فيكتوريا( 
 55 Johnston Street, Fitzroy 3065 :العنوان

هاتف: اإلدارة )فقط(: 1444 9411
المستأجرين الخاصين: 2577 9416

اإلسكان االجتماعي: 860 068 1800
tuv.org.au :الموقع

 admin@tuv.org.au :إيميل
ً التكلفة: مجانا

مالحظات أخرى: المشورة بشأن اإليجار

ST
The Royal Dental Hospital )مستشفى رويال لطب األسنان( 

 720 Swanston Street, Carlton 3053  :العنوان
هاتف: 1000 9341 )مترو ملبورن( 

039 833 1800 )خارج مترو ملبورن(
   dhsv.org.au/patient-information/refugee-services :الموقع

 Enquiries@dhsv.org.au :إيميل
ً التكلفة: مجانا

The Royal Melbourne Hospital )مستشفى ملبورن الملكي( 
Level 9- North, 300 Grattan Street, Parkville 3052 :العنوان

هاتف: 7000 9342
 thermh.org.au/about/who-pays-our-services :الموقع

 vids@mh.org.au :إيميل
التكلفة: مجاناً 

 The Salvation Army Asylum Seeker & Refugee Service
)خدمة طالب اللجوء والالجئ في جيش الخالص(

 12 Tinning Street, Brunswick 3056 :العنوان
هاتف: 8333 9384

ً التكلفة: مجانا

Uniting )يونايتنغ( 

Asylum Seeker Project )مشروع طالب اللجوء(                                         
                       Level 1, 503 Sydney Road, Brunswick 3056 :العنوان

هاتف: 8343 9326    
lentarauc.org.au/page/58/asylum-seeker-project :الموقع

info@lentarauc.org.au :إيميل
ً التكلفة: مجانا
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Asylum Seeker Welcome Centre )مركز استقبال طالبي اللجوء(  
 212 Sydney Road, Brunswick 3056 :العنوان

هاتف: 2459 9388
lentarauc.org.au/page/130/asylum-seeker-welcome-centre- :الموقع

landing-page
info@lentarauc.org.au :إيميل

ً التكلفة: مجانا

Victorian Arabic Social Services )الخدمات االجتماعية العربية 
في فيكتوريا( 

C1, 1-13 The Gateway, Broadmeadows 3047  :العنوان
هاتف: 2861 9359

 vass.org.au  :الموقع
mail@vass.org.au :إيميل

ً التكلفة: مجانا
مالحظات أخرى: دعم األسرة وتعزيز البرامج وبرامج دعم رعاية المسنين والمعاقين، 

برنامج Win Back Your Life Gambling ، خدمات االستقرار، خدمات الشباب

 )VICSEG نيو فيوتورس( VICSEG New Futures
1E, 560 High Street, Epping  3076 :العنوان

هاتف: 6700 8401
 vicsegnewfutures.org.au :الموقع

communications@vicsegnewfutures.org.au :إيميل
ً التكلفة: مجانا

UV
Victorian Legal Aid )ليغال أيد في فيكتوريا(

 ,Level 1, Building 1, Broadmeadows Station Centre :العنوان
 1100 Pascoe Vale Road, Broadmeadows 3047

هاتف: 8777 9302
legalaid.vic.gov.au :الموقع

broadmeadows@vla.vic.gov.au :إيميل
ً التكلفة: مجانا

 Whittlesea Community Connections 
 )Whittlesea االرتباطات المجتمعية في(

Shop 111, Epping Plaza, 583 High Street, Epping 3076 :العنوان
العنوان: Mernda Villages Activity Centre, Mernda )االثنين، الثالثاء، الخميس(

 Thomastown West Community Hub, 98 Main Street :العنوان
Thomastown, )االثنين إلى الخميس(

هاتف: 6666 9401 
whittleseacommunityconnections.org.au :الموقع

admin@whittleseacc.org.au :إيميل
ً التكلفة: مجانا

مالحظات أخرى: فرص العمل التطوعي، نوادي الواجبات المنزلية لألطفال في سن 
االلتحاق بالمدارس االبتدائية، تدريس وجهاً لوجه للطالب في المرحلة الثانوية،  الدعم 
واإلحالة علی مساعدة اإلسکان.  مساعدة التوظيف.  االستعداد للعمل، تعبئة النموذج، 

فترات التدريب

 )Whittlesea فود شير( Whittlesea Food Share
 Whittlesea Uniting Church العنوان: سقيفة في مؤخرة

  26 Forest Street   )Walnut Street زاوية), Whittlesea 3757
هاتف:  7131 8735 

lwboothinc@gmail.com :إيميل
ً التكلفة: مجانا

مالحظات أخرى: ساعات العمل
الثالثاء 12 - 3 بعد الظهر، األربعاء 11 صباًح حتى 2 بعد الظهر 
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WY
 Women’s Information Centre (WIRE( 

))WIRE( مركز معلومات المرأة(
 372 Spencer Street, West Melbourne 3003 :العنوان

هاتف: 130 134 1300
wire.org.au :الموقع

support@wire.org.au :إيميل
ً التكلفة: مجانا

مالحظات أخرى: برامج أسبوعية مجانية مثل التدريب الوظيفي، والغداء للنساء، والعيادات 
القانونية لالنفصال والعقارات.  تتطلب معظم األنشطة التسجيل المسبق، ولكن يتوفر مكاناً 

للوصول إلى أجهزة الكمبيوتر العامة ومنطقة جلوس هادئة متاحة بدون تحديد موعد.  
التسجيل عبر اإلنترنت من خالل Eventbrite أو عبر الهاتف 9416 9348 خيار 2#

 Yarra Plenty Regional Libraries 
))Yarra Plenty( مكتبات يارا بلنتي اإلقليمية(

 2A May Road, Lalor 3075 :العنوان
هاتف: 2353 9465

 52 Main Street, Thomastown 3074 :العنوان
هاتف: 1864 9464

 394 Plenty Road, Mill Park 3082 :العنوان
هاتف: 8189 9437

 57-61 Laurel Street, Whittlesea 3757 :العنوان
هاتف: 3028 9716 

yprl.vic.gov.au :الموقع
ypmail@yprl.vic.gov.au :إيميل

ً التكلفة: مجانا
مالحظات أخرى: استعارة في 15 لغة مختلفة، وأوقات رواية القصص بلغتين )باإلضافة 

إلى العديد من أوقات القصص باللغة اإلنجليزية في جميع الفروع(، وفصول لتعليم 
التكنولوجيا مستوى أساسي / للمبتدئين، ومكتبة ألعاب في مكتبة Lalor ، ومجموعات 

محادثة باللغة اإلنجليزية في Lalor وThomastown ، وواي فاي مجاني وأجهزة 
كمبيوتر  في جميع المواقع.


