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مقدمة

Whittlesea Community Connections	هي	منظمة	غير	ربحية	تهدف	إلى	تحديد	وإزالة	
الحواجز	التي	تحول	دون	الوصول	إلى	المعلومات	وخدمات	الدعم،	والعمل	مع	أفراد	المجتمع	بطريقة	
متكاملة	تركز	على	الشخص.	نحن	نشجع	أفراد	المجتمع	على	استخدام	هذا	الكتيب	لتعزيز	معرفتهم	

بإدارة	الشؤون	المالية،	بحيث	يمكن	تحقيق	قدر	أكبر	من	األمان	والرفاه	المالي.

يمكن	للقراء	استخدام	“جدول	المحتويات”	الستعراض	الموارد	وأنواع	الخدمات	المتضمنة	في	الكتيب،	
ويمكنهم	االنتقال	إلى	رقم	الصفحة	المطابق	لالطالع	على	المزيد	من	المعلومات.	ويمكن	ألفراد	المجتمع	
 Whittlesea Community Connections	بـ	االتصال	ويمكنك	بأنفسهم.	الخدمات	مع	التواصل

في	كل	األوقات	للحصول	على	المزيد	من	الدعم.	

نصائح مفيدة

 Whittlesea	بواسطة	هذا	المالية	الشؤون	إدارة	كتيب	إعداد	تمَّ
Community Connections	لتوفير	المعلومات	والموارد	والدعم	
لألشخاص	الذين	يعيشون	داخل	مدينة	ويتلسي،	والذين	قد	تكون	لديهم	

ضائقة	مالية.	

إذا	كنت	بحاجة	إلى	مترجم	شفهي،	فالرجاء	إخبار	أحد	موظفي	الدعم	بمركز	االتصال	لدينا،	وسيتم	ترتيب	
.TIS National	خالل	من	مترجم

 للتواصل	معنا:	6666	9401	)03( 
من	اإلثنين	إلى	الجمعة،	من	الساعة	9	صباحاً	حتى	5	مساًء

 يمكنك	أيضاً	االتصال	بـ	TIS	مباشرةً	إذا	كنت	بحاجة	إلى	مترجم	للوصول	إلى	الخدمات.	
450	131	)من	داخل	أستراليا(
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وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية – هيئة إسكان فكتوريا
تقدم	وزارة	الصحة	والخدمات	اإلنسانية	خدمات	متعددة	ومعلومات	حول	اإلسكان.	

وهذا	يشمل	المساعدة	في	قروض	وديعة	الضمان	اإليجارية،	وطلبات	اإلسكان	العام،	
والسكن	في	حاالت	األزمات	والطوارئ،	ومعلومات	اإلسكان	المجتمعي،	ومعلومات	
السكن	المدعوم،	والمشورة،	والوحدات	المتنقلة،	وشرح	خيارات	المنازل،	وتملك	

المنازل،	ومعلومات	اإليجار	الخاصة.	

 	 www.housing.vic.gov.au/housing-options
هاتف:	977	664	1300	 

Services Australia - سنترلينك
تقدم	Services Australia	-	سنترلينك	المساعدة	اإليجارية	لألشخاص	ذوي	

الدخل	المنخفض.	للمزيد	من	المعلومات	واألهلية	وتقديم	طلب،	يمكنك	االتصال	بخط	
العائالت	أو	زيارة	الموقع	اإللكتروني	أدناه.

	 www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/
centrelink/rent-assistance

)Tenants Victoria( إتحاد المستأجرين بفكتوريا
إتحاد	المستأجرين	بفكتوريا	)Tenants Victoria(	هو	خدمة	تقوم	بإعالم	
المستأجرين	وتثقيفهم	حول	حقوقهم	في	السكن،	وتهدف	إلى	تحسين	ظروف	

المستأجرين،	وتمثل	المصالح	الجماعية	للمستأجرين	في	القانون	وصنع	السياسات.	إنهم	
يقدمون	المشورة	والمساعدة	والمساندة	لمجموعة	متنوعة	من	المستأجرين.	ويشمل	ذلك	

مستأجري	العقارات	السكنية	الخاصة	والعامة،	والمساكن	المشتركة،	والكرفانات.	

 	www.tenantsvic.org.au
هاتف:	860 068 1800	 

)TAAP( برنامج المساعدة والمساندة االيجارية
تساعد	خدمة	TAAP	المستأجرين	في	فكتوريا	الذين	لديهم	مشكالت	فيعقد	إيجار	
خاص،	وذلك	لتفادي	فقدان	المأوى.	وتوفر	معلومات	وإحالة	إلى	خدمات	أخرى،	
وكذلك	التفاوض	مع	المالك	أو	الوكالء	العقاريين،	وتقدم	المساعدة	في	حضور	
.)VCAT(	واإلدارية	المدنية	فكتوريا	محكمة	لدى	االستماع	لجلسات	والتحضير

	 www.consumer.vic.gov.au/clubs-and-fundraising/
funded-services-and-grants/tenancy-and-consumer-
program-2017-21/tenancy-assistance-and-advocacy-

 program
هاتف	خدمة	TAAP	للمناطق	الشمالية	الشرقية	لملبورن:	992 002 1800	 

)VCAT( محكمة فكتوريا المدنية واإلدارية
تنظرVCAT	وتفصل	في	النزاعات	المدنية	المختلفة،	بما	في	ذلك	نزاعات	اإليجار	
السكني.	وفي	قضايا	اإليجارات	السكنية،	يمكن	أن	تنظر	المحكمة	في	النزاعات	التي	
يكون	فيها	المستأجر	ضد	المالك،	والمالك	ضد	المستأجر،	ومالك	منزل	مشترك	ضد	

 VCAT	تنظر	أن	يمكن	كما	المستأجر.	ضد	اإلسكان	هيئة	ومدير	المنزل،	سكان	أحد
في	قضايا	مثل	اإليجار	غير	المدفوع،	وإرجاع	ودائع	الضمان	أو	اإلصالحات	أو	

الصيانة	أواألضرار	أو	التغييرات	في	العقار،	والحيوانات	األليفة	والتأجير،	والزيادات	
المفرطة	في	قيمة	اإليجار	وإنهاء	االيجار	وأمر	الحيازة.

	  www.vcat.vic.gov.au/adv/disputes/residential-tenancies
هاتف:	228 018 1300	 

(Haven Home Safe )HHS - بريستون 
مكتب	HHS Preston	هو	وكالة	اإلسكان	لمدينة	ويتلسي،	وهو	يقدم	مجموعة	

متنوعة	من	خدمات	اإلسكان	وبرامج	الدعم	للعمالء	الذين	ال	مأوى	لهم	أو	المعرضين	
لخطر	فقدان	المأوى،	بما	في	ذلك	موظفي	اإلسكان	وتمويل	الوساطة	لدعم	الناس	
الستئجار	عقارات	في	سوق	االيجارات	الخاص.	وقد	يستطيع	مكتب	HHS	أيضاً	

تقديم	المساعدة	في	المتأخرات	اإليجارية	ودعم	مالي	لبدء	اإليجار.

	 www.havenhomesafe.org.au
هاتف:	0700	9479	)03(	 

 - Whittlesea Community Connections )WCC)
مشروع الوساطة في اإلسكان

يمكن	لهذا	البرنامج	مساعدة	األشخاص	الذين	ال	مأوى	لهم	أو	المعرضين	لخطر	فقدان	
المأوى	للحصول	على	قرض	بدون	فائدة	لالستئجار	في	سوق	االيجارات	الخاص.	
باالضافة	إلى	ذلك،	يوفر	البرنامج	إدارة	الحاالت	وتوعية	ومساندة	مع	الوكاالت	

العقارية	ووكاالت	اإلسكان	األخرى.	يرجى	االتصال	للتحدث	مع	أحد	الموظفين	لتقييم	
أهليتك	لهذا	البرنامج.	

	 www.whittleseacommunityconnections.org.au/housing-
 brokerage-project.html

هاتف:	6666	9401	)03(	 

 - Whittlesea Community Connections )WCC)
الوساطة في اإلسكان في حاالت العنف العائلي

يهدف	هذا	البرنامج	إلى	مساعدة	ضحايا	العنف	العائلي	المعرضين	لخطر	فقدان	
المأوى	ودعمهم	للحصول	على	سكن	من	خالل	الحصول	على	قرض	بدون	فائدة	

بالتزامن	مع	دعم	إدارة	الحالة	المستمر	بما	في	ذلك	التثقيف	في	إدارة	الشؤون	المالية	
واإليجار.	يرجى	االتصال	للتحدث	مع	أحد	الموظفين	المختصين	بالعنف	العائلي	لتقييم	

أهليتك	لهذا	البرنامج.

 	 www.whittleseacommunityconnections.org.au
هاتف:	6666	9401	)03(	 

تلسترا 
تلسترا	لديها	برنامج	متاح	للوكاالت	غير	الربحية	من	أجل	مساعدة	العمالء	ببطاقات	

هاتفية	أو	بتوفير	مساعدة	مالية	لألشخاص	الذين	يجدون	صعوبة	في	دفع	فاتورة	
تلستراالمستحقة.	ويمكنك	االطالع	على	معلومات	حول	برنامج	تلسترا	للمساعدة	في	

الفواتير	)Telstra Bills Assistance Program(	أو	برنامج	تلسترا	للمساعدة	
بالبطاقة	الهاتفية	)Telstra Phone card Assistance Program(	على	

الموقع	التالي.

	 www.telstra.com.au/aboutus/community-environment/
community-programs/access-for-everyone/community-

agencies

Services Australia - سنترلينك
Services Australia	هي	دائرة	حكومية	تقدم	دفعات	وخدمات	ألفراد	المجتمع	

األسترالي.	وقد	يكون	األشخاص	ذوو	الدخل	المنخفض	مؤهلين	للحصول	على	امتيازات	
على	خدمات	الهاتف	واإلنترنت.	تساعد	عالوة	الهاتف	في	تكلفة	الحصول	على	خدمة	
الهاتف	واإلنترنت	في	منزلك.	ويتم	أخذ	األهلية	في	االعتبار	عند	التقدم	للحصول	على	

إعانة	من	سنترلينك	ويتم	تضمين	العالوة	في	دفعات	سنترلينك	الخاصة	بك.	

 	www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/
centrelink/telephone-allowance

)TIO( محقق شكاوى قطاع االتصاالت
محقق	شكاوى	قطاع	االتصاالت	هو	خدمة	مشابهة	لخدمة	محقق	الشكاوى	للطاقة	
والمياه	في	فكتوريا	)EWOV(،	لكن	المعلومات	المقدمة	تكون	خاصة	بقطاع	

االتصاالت.	ومحقق	شكاوى	قطاع	االتصاالت	هو	خدمة	حل	نزاعات	سريعة	ومجانية	
ومستقلة	وحيادية	وعادلة.	هذه	الخدمة	مخصصة	للسكان	أو	الشركات	الصغيرة	الذين	

لديهم	شكوى	لم	يتم	حلها	بشأن	خدمة	الهاتف	أو	اإلنترنت.	

 	www.tio.com.au
هاتف:	058 062 1800	 

اإلسكان

 نصائح مفيدة
تتّمة

منحة اإلعانة في الخدمات االستهالكية وبرنامج منحة اإلعانة في 
الخدمات االستهالكية غير الرئيسية 

برنامج	منحة	اإلعانة	في	الخدمات	االستهالكية	)URG(	ومنحة	اإلعانة	في	
الخدمات	االستهالكية	غير	الرئيسية	)NURGS(	متاحة	لحاملي	بطاقات	امتياز	
أصحاب	المعاشات	)Pensioner Concession(	أو	حاملي	بطاقات	الرعاية	
الصحية	أو	حاملي	بطاقات	وزارة	قدامى	المحاربين	)DVA(	الذهبية.	إذا	لم	تكن	
لديك	واحدة	من	هذه	البطاقات	وأنت	من	ذوي	الدخل	المنخفض،	يمكنك	أيضاً	تقديم	
طلب.	الحداألقصى	للمنحة	المتاحة	لكل	فاتورة	استهالكية	هو	650	دوالر،	وتعتمد	
المنحة	المقدمة	على	المبلغ	المستحق	على	الفاتورة.	إذا	كانت	فاتورتك	تتعلق	بخدمة	
غير	رئيسية	واحدة	فقط،	مثالً	الغاز	فقط،	فإن	الحد	األقصى	لمبلغ	المنحة	يصل	إلى	
1300	دوالر.	هذه	منحة	ال	يحتاج	العميل	إلى	سدادها	وال	يمكن	الحصول	عليها	
إاّل	كل	سنتين.	للتقدم	بطلب	للحصول	على	URG،	سيتعيّن	عليك	االتصال	بمزود	
الطاقة	أو	المياه.	للتقدم	بطلب	للحصول	على	NURG،	سيتعيّن	عليك	االتصال	

	.)Concession Information Line(	بفكتوريا	التخفيضات	معلومات	بخط
لمعرفة	المزيد	من	معايير	األهلية	واجراءات	اإلحالة	ومعلومات	محددة	حول	هذه	
 Victorian	بـ	االتصال	أو	أدناه	اإللكتروني	DHHS	موقع	زيارة	يرجى	المنح،

.Concessions Information Line

تأكد	أيضاً	من	أن	بطاقة	االمتياز	الخاصة	بك	مسجلة	لدى	شركة	الخدمة	االستهالكية	
للحصول	على	خصم	على	فواتير	الطاقة	والمياه	الخاصة	بك.

	 http://www.dhs.vic.gov.au/for-individuals/financial-
support/concessions/hardship/utility-relief-and-non-

 mains-utility-grant-scheme
 		،)Concession Information Line(	بفكتوريا	التخفيضات	معلومات	خط

هاتف:	521 658 1800

)EWOV( محقق الشكاوى لقطاع الطاقة والمياه بفكتوريا
يساعد	محقق	الشكاوى	لقطاع	الطاقة	والمياه	بفكتوريا	فيحل	النزاع	مع	شركة	الخدمة	
االستهالكية،	وهو	هيئة	مستقلة	تعمل	على	حل	النزاعات	بين	المستهلكين	في	فكتوريا	
وشركات	الكهرباء	والغاز	والمياه.	موقع	EWOV	اإللكتروني	سهل	االستخدام	للغاية	

ويحتوي	على	أوراق	معلومات	مفيدة	ومعلومات	اتصال.

 	www.ewov.com.au
هاتف:	509 500 1800	 

موقع مقارنة اسعار الطاقة في فكتوريا
Victorian Energy Compare	هو	موقع	إلكتروني	مستقل	لمقارنة	أسعار	

الطاقة	لحكومة	والية	فكتوريا.	يتيح	لك	هذا	الموقع	مقارنة	فواتير	الغاز	والكهرباء	مع	
أسعار	مزودي	الطاقة	آخرين	للعثور	على	أفضل	مزود	للطاقة	بناًء	على	استهالكك.	

وستحتاج	إلى	فاتورة	حديثة	الستخدام	هذه	األداة.

	 https://compare.energy.vic.gov.au

 الهاتف	
واإلنترنت

 الطاقة	
والمياه
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https://www.housing.vic.gov.au/housing-options
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/centrelink/rent-assistance
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/centrelink/rent-assistance
http://www.tenantsvic.org.au/
https://www.consumer.vic.gov.au/clubs-and-fundraising/funded-services-and-grants/tenancy-and-consumer-program-2017-21/tenancy-assistance-and-advocacy-program
https://www.consumer.vic.gov.au/clubs-and-fundraising/funded-services-and-grants/tenancy-and-consumer-program-2017-21/tenancy-assistance-and-advocacy-program
https://www.consumer.vic.gov.au/clubs-and-fundraising/funded-services-and-grants/tenancy-and-consumer-program-2017-21/tenancy-assistance-and-advocacy-program
https://www.consumer.vic.gov.au/clubs-and-fundraising/funded-services-and-grants/tenancy-and-consumer-program-2017-21/tenancy-assistance-and-advocacy-program
www.vcat.vic.gov.au/adv/disputes/residential-tenancies
https://havenhomesafe.org.au/
http://www.whittleseacommunityconnections.org.au/housing-brokerage-project.html
http://www.whittleseacommunityconnections.org.au/housing-brokerage-project.html
http://www.whittleseacommunityconnections.org.au
https://services.dffh.vic.gov.au/concessions-and-benefits
https://services.dffh.vic.gov.au/concessions-and-benefits
https://services.dffh.vic.gov.au/concessions-and-benefits
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/centrelink/telephone-allowance
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/centrelink/telephone-allowance
http://www.tio.com.au
http://www.dhs.vic.gov.au/for-individuals/financial-support/concessions/hardship/utility-relief-and-non-mains-utility-grant-scheme
http://www.dhs.vic.gov.au/for-individuals/financial-support/concessions/hardship/utility-relief-and-non-mains-utility-grant-scheme
http://www.dhs.vic.gov.au/for-individuals/financial-support/concessions/hardship/utility-relief-and-non-mains-utility-grant-scheme
http://www.dhs.vic.gov.au/for-individuals/financial-support/concessions/hardship/utility-relief-and-non-mains-utility-grant-scheme
http://www.ewov.com.au
https://compare.energy.vic.gov.au


)DET( وزارة التعليم والتدريب
تقدم	وزارة	التعليم	والتدريب	المساعدة	المالية	للعائالت	ذات	الدخل	المنخفض	والتي	
لديها	تكاليف	تعليم	و/أو	تحمل	بطاقة	امتياز	سنترلينك	سارية.	وهذا	يشمل:	إعانة	
	،)CSEF(	والرحالت	والرياضة	المخيمات	وصندوق	،)SSR(	الوالية	مدارس 
 ودعم	رعاية	الطفل،	ومساعدة	األسرة.	للمزيد	من	المعلومات،	تحدَّث	إلى	مدرستك	

أو	مقدم	رعاية	األطفال.

	 https://www2.education.vic.gov.au/pal/financial-help-
 families/policy

)SSR( إعانة مدارس الوالية
توفرإعانة	مدارس	الوالية	)SSR(	الدعم	لطالب	المدارس	الحكومية	لشراء	الزي	
المدرسي	واألحذية	والموارد	التعليمية،	بما	في	ذلك	أجهزة	التعلم	وآالت	الجرافيك	

الحاسبة.	وتعمل	SSR	مع	جميع	المدارس	االبتدائية	والثانوية	والمتخصصة	ومدارس	
اللغات	في	والية	فكتوريا	لضمان	حصول	أي	طالب	يواجه	صعوبات	في	الحصول	على	
المواد	الضرورية	التي	يحتاجها	للمدرسة.	للمزيد	من	المعلومات،	تحدث	إلى	مدرستك.

	 https://stateschoolsrelief.org.au/

)CSEF( صندوق المخيمات والرياضة والرحالت
صندوق	المخيمات	والرياضة	والرحالت	)CSEF(	عبارة	عن	دفعة	تمولها	الحكومة	

لمساعدة	الطالب	المؤهلين	على	حضور	األنشطة	المدرسية	مثل	المخيمات	المدرسية	أو	
الرحالت	والسباحة	والبرامج	الرياضية	التي	تنظمها	المدارس	وبرامج	التعليم	الخارجية	
	)concession(	امتياز	بطاقة	لديها	التي	العائالت	المدرسية.	والزيارات	والرحالت

سارية	المفعول	ووالدين	ُمربِّين	مؤقتين	مؤهلة	للتقديم،	كما	يتم	إيالء	اهتمام	خاص	
للطالب	داخل	وخارج	رعاية	التبني،	والطالب	في	رعاية	األقارب	القانونية،	والعائالت	
التي	تحمل	تأشيرة	مؤقتة،	وتأشيرة	الحماية	المؤقتة،	ونزالء	مراكز	االحتجاز	المجتمعية	

أو	طالبي	اللجوء.	للمزيد	من	المعلومات،	تحدَّث	إلىمدرستك.

	 www.education.vic.gov.au/about/programs/Pages/csef.
aspx

إعانة رعاية األطفال
إعانة	رعاية	األطفال،	وإعانة	رعاية	األطفال	اإلضافية،	هي	إعانات	تمولها	الحكومة	
ويمكن	أن	تساعد	العائالت	المؤهلة	في	تحمل	تكلفة	رسوم	رعاية	األطفال.	للمزيد	من	
المعلومات	واألهلية	وتقديم	طلب،	يمكنك	االتصال	بخط	العائالت	أو	زيارة	الموقع	

اإللكتروني	أدناه.

إعانة رعاية األطفال
	 www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/

centrelink/child-care-subsidy

إعانة رعاية األطفال اإلضافية
	 www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/

centrelink/additional-child-care-subsidy

تكاليف	التعليم
المساعدة العائلية

دفعات	المساعدة	العائلية	عبارة	عن	دفعات	تمولها	الحكومة	وتهدف	إلى	تقديم	
الدعم	لألسر	ذات	الدخل	المنخفض	للمساعدة	في	تكاليف	تربية	األطفال.	للمزيد	من	
المعلومات	واألهلية	وتقديم	طلب،	يمكنك	االتصال	بخط	العائالت	أو	زيارة	الموقع	

اإللكتروني	أدناه.

	  https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/families

Brotherhood of St Laurence – Saver Plus
 Brotherhood of St Laurence	قبل	من	Saver Plus	برنامج	تشغيل	يتم
ويهدف	إلى	مساعدة	وتحسين	القدرات	المالية	وبناء	أصول	العائالت	واألسر	ذات	

الوالد	الوحيد	منخفضة	الدخل.	ويتم	تقديم	هذا	البرنامج	محلياً	عبر	60	موقع	في	جميع	
أنحاء	أستراليا.	

	 www.bsl.org.au/services/money-matters/saver-plus
هاتف:	355 610 1300	 
 	saverplus@bsl.org.au	:اإللكتروني	البريد

Smith Family - برنامج التعلم من أجل الحياة
يوفر	برنامج	التعلم	من	أجل	الحياة	المساعدة	المالية	من	ُرعاة	لألسر	المحتاجة	

لمساعدتها	في	تكاليف	المدرسة.	ويربط	البرنامج	أيضاً	الطفل	واألسرة	بفرص	التعلم	
المحلية	والوصول	إلى	أي	برامج	تعليمية	قد	تقدمها	Smith Family.	للمزيد	من	

المعلومات،	يرجى	االتصال	بمدرسة	طفلك.

	 www.thesmithfamily.com.au/what-we-do/how-we-help/
learning-for-life

)NILS( برنامج القروض بدون فوائد
يوفر	برنامج	القروض	بدون	فوائد	)NILS(	لألفراد	واألسر	ذوي	الدخل	المنخفض	

إمكانية	الحصول	على	ائتمان	آمن	وعادل	وميسور	التكلفة.	تتوفر	القروض	
للسلع	والخدمات	األساسية	مثل	نفقات	التعليم	والسلع	المنزلية	وإصالح	السيارات	

واإلجراءات	الطبية	حتى	1500	دوالر.	ويتم	تحديد	أقساط	السداد	بمبلغ	معقول	على	
مدى	12-18	شهر.	للعثور	على	أقرب	مزود	لبرنامج	NILS	بمنطقتك،	يرجى	

زيارة	الموقع	اإللكتروني	أدناه.

	 https://nils.com.au/
هاتف:	57	64	13	 

بنك الكمبيوتر
بنك	الكمبيوتر	عبارة	عن	مؤسسة	مستقلة	غير	ربحية	توفر	أجهزة	كمبيوتر	مكتبي	
ومحمول	مجددة	منخفضة	التكلفة.	قدم	بنك	الكمبيوتر	اآلالف	من	أجهزة	الكمبيوتر	

المجددة	منخفضة	التكلفة	للمجتمع	وخاصة	للطالب	ضمن	مشتريات	المواد	التعليمية.	
للوصول	إلى	هذا	البرنامج،	يجب	أن	تكون	لديك	بطاقة	امتياز	أسترالية	سارية.	

	 www.computerbank.org.au/
هاتف:	9161	9600	)03(	 

قروض الطالب والمنح الدراسية والمساعدة في الرسوم
تُدفع	رسوم	التعليم	العالي	في	أستراليا	مقابل	الدورات	الدراسية	في	مؤسسات	التعليم	

العالي	مثل	الجامعات	ومعاهد	التعليم	الفني	والتكميلي	)TAFE(.	تقدم	الحكومة	
قروضاً	وإعانات	للتخفيف	من	تكلفة	التعليم	العالي	للطالب	المؤهلين.	ويمكن	

للمواطنين	األستراليين	وحاملي	التأشيرات	الدائمة	الحصول	على	القروض	الحكومية	
بما	في	ذلك	HECS-HELP	وFEE-HELP	وVET-HELP	للمساعدة	في	

دفع	الرسوم	الدراسية	ونفقات	الدراسة	في	الخارج	ورسوم	خدمات	الطالب	والمرافق.	
المنح	الدراسية	هي	عبارة	عن	منحة	مساعدة	مالية	للطالب	لمواصلة	تعليمه	في	

 مدرسة	ابتدائية	أو	ثانوية	خاصة،	أو	كلية	خاصة	أو	عامة	بعد	الثانوية،	أو	جامعة،	
 أو	مؤسسة	أكاديمية	أخرى.	تُمنح	المنح	الدراسية	بناًء	على	معايير	مختلفة،	

مثل	الجدارة	األكاديمية	والتنوع	والشمول	والمهارة	الرياضية	والحاجة	المالية.	

المنح الدراسية
	 www.studyassist.gov.au/you-study/scholarships

HECS Help
	 www.studyassist.gov.au/help-loans/hecs-help

VET Help
	 www.studyassist.gov.au/vet-students/vet-student-loans

Fee Help
	  www.studyassist.gov.au/help-loans/fee-help

 نصائح مفيدة
تتّمة

برنامج قسائم أنشطة األطفال
	)Get Kids Active Voucher Program(	األطفال	أنشطة	قسائم	برنامج	يوفر

100,000	قسيمة	لدعم	األطفال	في	المشاركة	في	األنشطة	الرياضية	المنظمة	
واألنشطة	الترفيهية	النشطة	من	خالل	منح	ما	يصل	إلى	200	دوالر	لتغطية	تكلفة	

العضوية	أو	المعدات	الرياضية	أو	الزي	الرسمي.

 Get Kids Active(	األطفال	أنشطة	قسائم	برنامج	حول	المزيد	لمعرفة
Voucher Program(،	واألهلية	وكيفية	تقديم	الطلب،	قم	بزيارة	

	 www.getactive.vic.gov.au/vouchers/
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ما هي المعرفة المالية؟

)FIS( خدمة المعلومات المالية - Services Australia
 Financial‘	”المالية	المعلومات	“خدمة	وقل	300 132	الرقم	على	بنا	اتصل

Information Service’	عندما	نسألك	عن	سبب	اتصالك.	سيقوم	أحد	موظفي	
FIS	بالرد	على	مكالمتك.	

 	 servicesaustralia.gov.au/fis	:اإللكتروني	الموقع
 اتصل	بنا	على	الرقم	300 132	وقل	“المعلومات	المالية”		 

	’Financial Information‘

يمكن	أن	تتحدث	معك	خدمة	المعلومات	المالية	)FIS(	حول	خيارات	التقاعد	المتاحة	
لك.	كما	يتسطيعون	مساعدتك	في	التخطيط	للتقاعد،	بغض	النظر	عن	الوقت	الذي	

تخطط	فيه	للتقاعد،	سواء	غداً	أو	بعد	20	سنة.	ويمكنك	الحصول	على	معلومات	عبر	
اإلنترنت	أو	التحدث	إلى	أحد	موظفي	FIS.	ويمكنهم	أن	يوضحوا	لك	طرقًا	لبناء	

مستقبل	مالي	أقوى	عند	تقاعدك.	

Uniting Kildonan - برنامج استشارات مالية للمناطق الشمالية 
الشرقية

تقدم	Uniting Kildonan	مجموعة	من	الخدمات	المجانية	لألشخاص	الذين	يعانون	
من	صعوبات	مالية.	ويمكن	أن	تعطيك	المشورة	المالية	تقييًما	لوضعك	المالي،	وتساعد	
في	تحديد	أولويات	الفواتير	والديون،	وتوفر	معلومات	حول	القواعد	والقوانين	المتعلقة	
بلتزامات	الدفع،	وتساعد	في	التفاوض	مع	الدائنين	ووضع	ترتيبات	السداد،	ومساعدة	
في	وضع	الميزانية	وإدارة	األموال،	وتقوم	باإلحالة	إلى	خدمات	متخصصة	أخرى.	

	 www.unitingkildonan.org.au/programs-and-services/
financial-support/financial-counselling/north-eastern-

financial-counselling-program/
هاتف:	682 685 1800	 

Services Australia - سنترلينك
سنترلينك	هي	خدمة	حكومية	تقدم	الدعم	المالي	ألفراد	المجتمع	األسترالي	الذين	لديهم	

ضائقة	مالية.	وتقدم	سنترلينك	دفعات	وخدمات	للمتقاعدين	والعاطلين	عن	العمل	واألسر	
ومقدمي	الرعاية	والوالدين	واألشخاص	ذوي	اإلعاقة	والسكان	األصليين	األستراليين	

واألشخاص	من	خلفيات	متنوعة	ثقافيًا	ولغويًا.	للتحقق	من	أهليتك	للحصول	على	الدعم	
من	سنترلينك،	يرجى	زيارة	موقع	Services Australia	اإللكتروني	أدناه.	

	 www.servicesaustralia.gov.au/individuals/centrelink

الخدمات	المالية	والدعم

)ATO( مكتب الضرائب األسترالي
الضريبة	هي	األموال	التي	يدفعها	األفراد	والشركات	للحكومة	األسترالية	لتوفير	نظام	
رعاية	صحية	جيد،	وتعليم	جيد،	وأعمال	طرق	وتحسينات،	ومجموعة	متنوعة	من	

المرافق	المجتمعية.	إن	فهم	الضرائب	يجنبك	إلى	حد	كبير	عدم	سداد	الضريبة	بحيث	
تجد	نفسك	مثقالً	بديون	ضريبية	مستحقة.	وقبل	بدء	العمل،	نوصيك	بالتحدث	إلى	

مكتب	الضرائب	األسترالي.	وتقوم	ATO	بإصدار	ملفات	ضريبية	)TFNs(	لألفراد	
والشركات	والمنظمات	األخرى	ألغراض	تحديد	الهوية	وحفظ	السجالت.	

المقيمون في أستراليا 
	 www.ato.gov.au/individuals/tax-file-number/apply-for-a-

tfn/australian-residents---tfn-application/

يمكن	لحاملي	جوازات	السفر	األجنبية	والمهاجرين	الدائمين	والزوار	المؤقتين	تقديم	
طلباتهم	عبر	الموقع	اإللكتروني	أدناه	

	 www.ato.gov.au/individuals/tax-file-number/apply-for-a-
tfn/foreign-passport-holders,-permanent-migrants-and-

temporary-visitors---tfn-application/

األشخاص	الذين	يعيشون	خارج	أستراليا

	 www.ato.gov.au/individuals/tax-file-number/apply-for-a-
tfn/people-living-outside-australia---tfn-application/

 Whittlesea	فإن	الضريبي،	إقرارك	وتقديم	إلعداد	المساعدة	إلى	بحاجة	كنت	إذا
Community Connections	توفر	برنامج	مساعدة	ضريبية	مجانيًا	كل	عام	
بين	شهري	يوليو/تموز	وأكتوبر/تشرين	األول.	يرجى	االتصال	للتحقق	من	األهلية.

Whittlesea Community Connections،	هاتف	6666	9401	)03( 	

)NDH( الخط الوطني لمساعدة المديونين
يقدم	الخط	الوطني	لمساعدة	المديونين	)NDH(	خدمة	مشورة	مالية	مجانية	عبر	
الهاتف	لمساعدة	الناس	على	إدارة	ديونهم	وإدارة	شؤونهم	المالية.	ويمكنهم	أيضاً	
ربطك	بخدمات	أخرى	مثل	الخدمات	القانونية،	وخدمات	الطعام	والسكن	عند	

األزمات،	والخدمات	الصحية.	

	 https://ndh.org.au/
هاتف:	007 007 1800	 

)AFCA( هيئة الشكاوى المالية األسترالية
تتعامل	هيئة	الشكاوى	المالية	األسترالية	)AFCA(	مع	الشكاوى	المتعلقة	بالبنوك	

واالتحادات	االئتمانية	وجمعيات	البناء	وشركات	التأمين	على	الحياة	وصناديق	اإلدخار	
التقاعدي	والمخططين	الماليين	والعديد	من	المؤسسات	المالية	األخرى.	وتساعد	

AFCA	المستهلكين	والشركات	الصغيرة	على	التوصل	إلى	اتفاقيات	مع	الشركات	
المالية	حول	كيفية	حل	النزاع.	

	 www.afca.org.au/about-afca
هاتف:	678 931 1800	 

المعرفة	المالية	هي	امتالك	مجموعة	من	المهارات والمعرفة التي	تسمح	للفرد	
باتخاذ	قرارات مستنيرة وفعالة	فيما	يتعلق	بكل	موارده	المالية.	

Money Smart
Money smart	هي	مبادرة	ذات	مصداقية	مدعومة	من	الحكومة	توفر	اإلرشاد	المالي	للمجتمع	األسترالي.	وتقدم	أدوات	ونصائح	ومقارنات	وآالت	حاسبة	

بسيطة	لمساعدتك	على	اتخاذ	قرارات	مستنيرة	بشأن	األعمال	المصرفية	وإعداد	الميزانية	والقروض	واالئتمان	والديون	واالستثمار	والتخطيط	والتأمين	واإلدخار	
التقاعدي	والتقاعد.	كما	يتم	تقديم	الدعم	أيضاً	إذا	كنت	بحاجة	إلى	مشورة	وإرشادات	مالية	من	خالل	صفحة	موارد	المشورة	المالية.	

 	www.moneysmart.gov.au
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دفع الفواتير
ليس	عليك	االنتظار	حتى	تستلم	فواتيرك	لتبدأ	في	سدادها.	أحسن	طريقة	الستباق	

فواتيرك	هي	دفعها	بانتظام،	على	سبيل	المثال،	إذا	كنت	تدفع	كل	أسبوعين،	فقم	بدفع	
فواتيرك	كل	أسبوعين	أو	حاول	المساهمة	في	فواتيرك.	اطلب	من	شركة	الخدمة	التي	
تتعامل	معها	إنشاء	خطة	دفع	لك	كل	أسبوعين.	وسيقومون	بحساب	إجمالي	فواتيرك	
خالل	العام	الماضي	ويقسمون	اإلجمالي	إلى	26	دفعة	نصف	شهرية.	كما	يمكن	أن	

ينطبق	هذا	على	جميع	فواتيرك،	على	سبيل	المثال	هاتف	المنزل/اإلنترنت،	والهواتف	
المحمولة،	والقروض،	والبطاقات	االئتمانية،	والقرض	المنزلية،	ورسوم	المجلس	

البلدي،	ورسوم	التعليم.	

طُرق دفع الفواتير
هناك	العديد	من	الخيارات	التي	يمكنك	استخدامها	لدفع	فواتيرك:	مكتب	البريد	
باستخدام	فاتورة	أو	بطاقة	دفع،	أو	بنظامBPAY	عبر	الهاتف	أو	بالخدمات	

المصرفية	عبر	اإلنترنت،	أو	بالتحويالت	التلقائية	المتكررة	عبر	الخدمات	المصرفية	
.Centrepay	خدمة	عبر	أو	البنكي(	الحساب	من	المباشر	)الخصم	اإلنترنت	عبر

ما هو االئتمان
االئتمان	يعني	الحصول	على	شيء	ذي	قيمة	اآلن	والوعد	بدفعه	الحقًا،	غالبًا	برسم	
تمويل	يضيفها	الُمقرض.	عندما	توافق	على	سداد	االئتمان،	فأنت	مسؤول	عن	سداد	
األموال	المستحقة	عليك	بموجب	شروط	أي	عقد	تبرمه	مع	الُمقرض.	ويمكن	أن	

يشمل	االئتمان	القروض	الشخصية	والقروض	السكنية،	وبطاقات	االئتمان	وبطاقات	
المتاجر،	وقروض	التعليم،	وااليجار	المفضي	إلى	الشراء،	والقروض	قصيرة	األمد	
 أو	القروض	محددة	يوم	الدفع،	والهاتف	المحمول،	وخدمات	اإلنترنت،	والكهرباء	

أو	الغاز،	وخدمات	المياه،	وغير	ذلك.	

اإلعفاء من الفائدة يعني عدم احتساب أي فائدة على األموال 
التي	يتم	اقتراضها.	وتعني	فترة	اإلعفاء	من	الفائدة	أنك	لست	مضطًرا	إلى	دفع	فائدة	
على	األموال	التي	اقترضتها	في	الوقت	الذي	يحدده	الُمقرض،	ولكن	ستتم	محاسبتك	
بمعدلها	المعياري	إذا	انتهت	فترة	اإلعفاء	ولم	تسدد	كل	ما	تدين	به.	يمكن	أن	تتراكم	
الرسوم	بسرعة،	وإذا	لم	تسدد	الرصيد	المستحق	في	فترة	اإلعفاء	من	الفائدة،	فيمكن	

أن	يتم	فرض	الكثير	من	الفوائد	عليك،	لذلك	ننصحك	دائًما	بمحاولة	سداد	األموال	التي	
اقترضتها	قبل	انتهاء	فترة	اإلعفاء	من	الفائدة.	

النقاط والتقارير االئتمانية
التقارير	االئتمانية	هي	ملخص	لكيفية	تعاملك	مع	أي	حسابات	ائتمان.	وإذا	تقدمت	
في	أي	وقت	بطلب	للحصول	على	ائتمان	أو	قرض،	فسيكون	هناك	تقرير	ائتماني	

عنك.	يتم	استخدام	التقارير	االئتمانية	من	قبل	المقرضين	والدائنين	المحتملين	
لمساعدتهم	على	تحديد	ما	إذا	كانوا	سيقدمون	لك	االئتمان	وماذا	ستكون	الشروط.	
وتعتمد	النقاط	االئتمانية	الخاصة	بك	على	المعلومات	الشخصية	والمالية	الخاصة	

بك	والتي	يتم	االحتفاظ	بها	في	تقرير	االئتمان	الخاص	بك.	كما	يستخدم	المقرضون	
نقاطك	االئتمانية	)أو	التصنيف	االئتماني(	الخاص	بك	ليقرروا	ما	إذا	كان	سيتم	منحك	
ائتمانًا	أو	إقراضك	المال.	ويمكن	أن	تساعدك	معرفة	نقاطك	االئتمانية	وفهم	تقرير	

االئتمان	الخاص	بك	في	التفاوض	حول	الصفقات	أو	فهم	سبب	رفض	حصولك	على	
قرض.	وعندما	يتم	تزويدك	بأي	شكل	من	أشكال	االئتمان،	من	المهم	أن	تلتزم	بعقدك	
وجدول	السداد	الخاص	بك	ألن	ذلك	سيؤثر	على	نقاطك	االئتمانية	وتقريرك	االئتماني.	

للوصول	إلى	نسخة	مجانية	من	تقريرك	االئتماني	ونقاطك	االئتمانية،	يمكنك	التقدم	
بطلب	إلى	أحد	مكاتب	االئتمان	الثالثة	أدناه.	

Illion
	 www.illion.com.au/#illion-for-individuals

 	1300	734	806 :Illion	هاتف

Equifax
	 www.equifax.com.au/personal/help-centre/credit-reports/

get-my-equifax-credit-report
 	13 83 32 :Equifax	هاتف

Experian
	  www.experian.com.au/order-credit-report/

 	1300	783	684 :Experian	هاتف

نصائح	مالية

)NILS( برنامج القروض بدون فوائد
يتم	تقديم	برنامج	القروض	بدون	فوائد	من	خالل	Good Shepherd	حيث	يمكن	
تقديم	قروض	بدون	فوائد	لألشخاص	ذوي	الدخل	المنخفض.	وتصل	مبالغ	القرض	

إلى	1500	دوالر	كحد	أقصى	وسيعمل	معك	أحد	موظفي	NILS	على	ترتيب	سداد	
في	استطاعتك.	للحصول	على	المزيد	من	المعلومات	والعثور	على	أقرب	مزود	

بمنطقتك،	يرجى	زيارة	الموقع	اإللكتروني	أدناه.	تنطبق	معايير	األهلية.	

	 https://goodshepherdmicrofinance.org.au/services/no-
 interest-loan-scheme-nils/

 )StepUp loans( يتم تقديم قروض دعم
من	خالل	Good Shepard	حيث	يتم	منح	قروض	منخفضة	الفائدة	لألشخاص	

ذوي	الدخل	المنخفض	والذين	يجدون	صعوبة	في	الحصول	على	االئتمان	من	
البنك.	تبدأ	مبالغ	القرض	من	800	دوالر	إلى	3000	دوالر	كحد	أقصى	والتي	
يمكن	سدادها	على	مدى	ثالث	سنوات	بأقساط	ميسورة.	للحصول	على	المزيد	من	
المعلومات	والعثور	على	أقرب	مزود	بمنطقتك،	يرجى	زيارة	الموقع	اإللكتروني	

أدناه.	تنطبق	معايير	األهلية.

	 https://goodshepherdmicrofinance.org.au/services/
stepup-loan/

القروض قصيرة األمد
يتيح	لك	القرض	قصير	األمد،	الذي	يُطلق	عليه	أيًضا	اسم	قرض	المبلغ	الصغير،	
اقتراض	ما	يصل	إلى	2000	دوالر.	ويجب	عليك	تسديده	ما	بين	16	يومإلى	سنة	
واحدة.	على	الرغم	من	أنه	قد	يبدو	حاًل	سريعًا،	إاّل	أن	القرض	قصير	األمد	ينطوي	
على	الكثير	من	الرسوم	ويمكن	أن	ينتهي	بك	األمر	بسداد	أكثر	مما	اقترضته.	هناك	

طرق	أقّل	تكلفة	القتراض	األموال	عندما	تحتاجها،	لذا	حاول	دائًما	البحث	واستكشاف	
الخيارات	األخرى	أوالً.	القروض	قصيرة	األمد	تكلفتها	أعلى	بكثير	من	القروض	

الشخصية	من	البنوك.

اإليجار المفضي إلى الشراء
اإليجار	المفضي	إلى	الشراء	هو	نوع	من	المعامالت	القانونية	حيث	يمكنك	استئجار	
ممتلكات	مثل	األثاث	واإللكترونيات	والسيارات	والعقارات	واألجهزة	المنزلية	مقابل	
دفعة	أسبوعية	أو	شهرية،	مع	خيار	الشراء	في	مرحلة	ما	خالل	مدة	العقد.	وحسب	

عقد،	إذا	لم	تدفع	اإليجار/الدفعات	في	الوقت	المحدد،	فقد	تتحمل	رسوم	تأخير	عالية	أو	
حتى	تفقد	الحق	في	شراء	العقار.	

القروض المصرفية
يوفر	القرض	المصرفي	تموياًل	متوسطاً	أو	طويل	األمد	مقابل	مطالبة	المستلم	بسداد	
المبلغ	المقترض	باإلضافة	إلى	الفائدة.	ويتم	تحديد	مدة	القرض	ومبلغ	الفائدة	من	قبل	
البنك	وتستند	القرارات	إلى	عوامل	مثل	الدخل	والنفقات	والتاريخ	االئتماني	واألصول	

وقدرتك	اإلجمالية	على	سداد	القرض.	قبل	الحصول	على	أي	نوع	من	القروض،	
يوصى	باستكشاف	الخيارات	المتاحة	من	قبل	المؤسسات	المصرفية	المختلفة	

وإذا	لم	تكن	متأكًدا،	تحدَّث	مع	خدمة	مشورة	مالية	للحصول	على	بعض	النصائح	
واإلرشادات.	

أنواع	القروض

 ما هي المعرفة المالية؟
تتّمة

ُكتيِّب إدارة الشؤون المالية
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المبلغ بالدوالرالمبلغ بالدوالرالمبلغ بالدوالرالدخل

راتبك	بعد	خصم	الضريبة

راتب	شريكك	بعد	خصم	الضريبة

المكافآت/العمل	اإلضافي

إعانات	سنترلينك

إعانة	الضريبة	العائلية

مبلغ	دعم	الطفل	المستلم

A إجمالي الدخل  

النفقات المنزلية واالستهالكية

اإليجار

الكهرباء

الغاز	

الماء

اإلنترنت

خدمة	التلفزيون	المدفوعة

هاتف	المنزل

الهاتف	المحمول

بنود	أخرى

التأمين	وااللتزامات	المالية

تأمين	السيارة

تأمين	المنزل	ومحتوياته

التأمين	الصحي

قرض	السيارة

مدفوعات	بطاقات	االئتمان

القرض	الشخصي

سداد	القروض	قصيرة	األمد

القروض	بدون	فوائد

مال	مدين	به	إلى	العائلة

مستلزمات البقالة

مشتريات	السوبرماركت

اللحوم

Deli	والمخبز

طعام	الحيوانات	األليفة

النفقات الشخصية والطبية

مستحضرات	التجميل	وأدوات	العناية	الشخصية

العناية	بالشعر	ونفقات	التجميل

األدوية	والصيدلة

النظارات	والعناية	بالعيون

العناية	باألسنان

رسوم	األطباء	والنفقات	الطبية

الهوايات

المالبس	واألحذية

المجوهرات	واالكسسوارات

أجهزة	الكمبيوتر	واألدوات

الرياضة	وصالة	األلعاب	الرياضية

الترفيه	وتناول	الطعام	بالخارج

القهوة	والشاي

وجبات	الغداء	الخارجية

الوجبات	الخفيفة	والسريعة

السجائر

المشروبات	والكحول

الحانات	والنوادي

المطاعم

الكتب

الجرائد	والمجالت

السينما	والموسيقى

العطالت

العطالت

المناسبات	والهدايا

التنقل

B إجمالي المنصرفات 

A الدخل 

B المنصرفات 

الرصيد المتبقي

الخطة المالية
الخطط المالية هي	طريقة	رائعة	لمساعدتك	في	تتبع	وتخطيط	

وتحديد	أولويات	صرف أموالك.	ويمكن	أن	يساعدك	اتباع	خطة	
مالية	أو	خطة	اإلنفاق	أيضاً	على	تفاديك	للديون	أو	مساعدتك	في	

سداد	الديون	إذا	كنت	مدينًا	حاليًا.	يوجد	أدناه	أداة	بسيطة	لخطة	مالية	
يمكنك	استخدامها.	



 خدمات	اإلعانة	مقدمو الخدمات
في	حاالت	الطوارئ
تقدم	خدمات	اإلعانة	في	حاالت	الطوارئ	مساعدات	مالية	ومادية	وطعام	ووجبات	

غذائية	لألشخاص	الذين	يعانون	من	ضائقة	مالية.	ويختلف	الدعم	المتاح	من	خدمة	إلى	
أخرى،	حيث	يمكن	أن	يشمل	الدعم	سالل	الطعام	وقسائم	الطعام	والدعم	المالي	ودعم	
الفواتير	ومواد	المساعدة	المادية	مثل	المالبس	والسلع	المنزلية.	يرجى	التحدث	إلى	

مقدم	الخدمة	لمعرفة	الدعم	الذي	يمكن	أن	يقدموه	لك.	

Whittlesea Community Connections
هاتف:	6666	9401	)03(	 

St Vincent De Paul
هاتف:	330 305 1800 	 

Infinity Church – مطبخ الوجبات المجتمعية
هاتف:	633	354	0409	 

Salvation Army Whittlesea City Corps
هاتف:	4997	9437	)03(	 

Countrywide Community Missions Vic
هاتف:	494	394	0411	 

Encompass Care
هاتف:	847	461	0422 	 

Catholic Care
هاتف:	1305	8468	)03( 	 

North Point Centre
هاتف:	1898	9338	)03( 	 

الوكالة التعاونية لرعاية أطفال السكان األصليين بفكتوريا
VACCA بريستون 

هاتف:	8800	9287	)03(	 

Heavenly Feast
هاتف:	646	821	0420  	 
	 vittlefeastproject@gmail.com

 From US2YOU
هاتف:	069	042	0412	 

WhIttlesea Ministries Inc. Foodshare
هاتف:	0407348599	أو	2340	9716	)03( 	 

Big Group Hug
	 Https://biggrouphug.org/

Sikh Community Connections
607	850	0476	)رسالة	نصية	فقط( 	

 Hope Centre
هاتف:	320	165	0423	 
	 john@unihillchurch.com.au

  Turbans 4 Australia
	 turbans4australia@gmail.com

الوجبات
 Mill Park Baptist Church )The Shak)

هاتف:	933	072	0400 	 

Infinity Church - مطبخ الوجبات المجتمعية
هاتف:	633	354	0409 	 

Encompass Care، وجبة غداء مجتمعية 
هاتف:	847	461	0422 	 

الخطوط	الهاتفية	
للدعم	عند	األزمات

الشرطة/المطافئ/اإلسعاف
لحاالت	الطوارئ	التي	تتطلب	مساعدة	فورية	من	الشرطة	أو	المطافئ	أو	اإلسعاف،	

هاتف:	000	 
24	ساعة	في	اليوم،	7	أيام	في	األسبوع	 

خدمة CAAT للمناطق الشمالية الشرقية/فريق تقييم ومعالجة األزمات
تستجيب	خدمة	CATT	للطلبات	العاجلة	لمساعدة	األشخاص	الذين	يعانون	من	أزمة	

صحية	عقلية	على	مدار	24	ساعة	في	اليوم،	7	أيام	في	األسبوع.	

هاتف:	789 859 1300	 
24	ساعة	في	اليوم،	7	أيام	في	األسبوع	 

Lifeline
تزويد	جميع	األستراليين	الذين	يعانون	من	اضطرابات	نفسية	بإمكانية	الوصول	إلى	

خدمات	دعم	األزمات	والوقاية	من	االنتحار	على	مدار	الساعة.

هاتف:	14	11	13	 
24	ساعة	في	اليوم،	7	أيام	في	األسبوع	 

خدمة حماية الطفل بعد ساعات العمل
مخاوف	بشأن	سالمة	الطفل	خارج	ساعات	العمل	العادية

هاتف:	78 12 13	 
من	5	مساًء	إلى	9	صباًحا،	من	اإلثنين	إلى	الجمعة؛	24	ساعة	اليوم	أثناء	عطلة		 

نهاية	األسبوع	والعطالت	الرسمية

الدليل المجتمعي
الدليل	المجتمعي	هو	مكتبة	رقمية	تحتوي	على	معلومات	مجتمعية	ويوفر	دليل	خدمات	عبر	اإلنترنت	لمدينة	ويتلسي.

	 www.mycommunitydirectory.com.au/Victoria/Whittlesea
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 Safe Steps
خدمة	دعم	في	حاالت	العنف	العائلي	في	فكتوريا	على	مدار	الساعة	طوال	أيام	

 األسبوع.	توفر	دعًما	متخصًصا	ألي	شخص	في	فكتوريا	يتعرض	للعنف	العائلي	
أو	يخشاه.	خدمة	ما	بعد	ساعات	العمل	للدعم	في	حاالت	العنف	العائلي.

هاتف:	9600	9928	)03(	أو	188 015 1800	 
24	ساعة	في	اليوم،	7	أيام	في	األسبوع	 

خط مساعدة األطفال
خدمة	المشورة	عبر	الهاتف	واإلنترنت	المجانية	الوحيدة	والخاصة	والسرية	في	
أستراليا	على	مدار	الساعة	طوال	أيام	األسبوع	لألطفال	والشباب	الذين	تتراوح	

أعمارهم	بين	5	و25	سنة.

هاتف:	800 551 1800	 
24	ساعة	في	اليوم،	7	أيام	في	األسبوع	 

خط مساعدة الرجال
خدمة	مشورة	عبر	الهاتف	واإلنترنت	للرجال	الذين	يعانون	من	مشاكل	تتعلق	بالصحة	

العاطفية	والعالقات.

هاتف:	978 789 1300	 
24	ساعة	في	اليوم،	7	أيام	في	األسبوع	 

Parentline
خط	مساعدة	للوالدين	ومقدمي	الرعاية	لألطفال	والمراهقين	في	فكتوريا.	نحن	نقدم	

المشورة	والمعلومات	والدعم	حول	مجموعة	من	القضايا	التربوية

هاتف:	89 22 13 	 
8	صباحاً	-	منتصف	الليل،	7	أيام	في	األسبوع	 

 )VPIC( مركز معلومات السموم بفكتوريا
 تزويد	سكان	فكتوريا	بالنصائح	حول	ما	يجب	فعله	إذا	تعرض	شخٌص	ما	للتسمم	
 أو	تناول	جرعة	زائدة	أو	أخطأ	في	تناول	األدوية	أو	تعرض	للعض/للدغة	ثعبان	

أو	عنكبوت	أو	نحلة	أو	دبور..	إلخ.

هاتف:	26 11 13	 
24	ساعة	في	اليوم،	7	أيام	في	األسبوع	 

الكحول	والمخدرات	
والقمار

Caraniche
خدمة	عالجية	متخصصة	للكحول	والمخدرات	األخرى.	

هاتف:	0600	9401	)03( 	 
9	صباحاً	-	5	مساًء،	اإلثنين	إلى	الجمعة	 

خط BASELINE المباشر 
خدمة	مشورة	سرية	ومعلومات	وإحالة	على	مدار	الساعة	طوال	أيام	األسبوع	ألي	

شخص	في	فكتوريا	يعاني	من	مشاكل	الكحول	والمخدرات	األخرى.

هاتف	236 888 1800	 
24	ساعة	في	اليوم،	7	أيام	في	األسبوع	 

خط المساعدة العائلي في مشاكل المخدرات والكحول
خط	المساعدة	العائلي	في	مشاكل	المخدرات	والكحول	هو	برنامج	يوفر	المساعدة	
العملية	والمعلومات	والدعم	للعائالت	واألصدقاء	المتأثرين	بتعاطي	شخص	ما	

للمخدرات	والكحول.

هاتف:	068 660 1300 	 
24	ساعة	في	اليوم،	7	أيام	في	األسبوع	 

خط مساعدة المقامرين
يدعم	األشخاص	المتضررين	من	القمار،	بما	في	ذلك	العائلة	واألصدقاء.	ويركز	على	

الوقاية	والتدخل	المبكر	ويوفر	الدعم	لألشخاص	المعرضين	بشكل	خاص	لضرر	
المقامرة	وكذلك	األشخاص	الذين	يعيشون	في	المجتمعات	اإلقليمية	والريفية.

هاتف:	445	133	1300	 
 	ghnintake@bchs.org.au	:اإللكتروني	البريد
9	صباحاً	-	5	مساًء،	من	اإلثنين	إلى	الجمعة	 

Uniting Care ReGen
 Uniting	لـ	األخرىتابعة	والمخدرات	الكحول	متعاطي	وتوعية	بعالج	تُعنى	وكالة
Care	في	فكتوريا	وتازمانيا.	ونحن	كمنظمة	واحدة،	نستطيع	مواكبة	التغييرات	

الحالية	والمستقبلية	في	قطاع	الخدمات	المجتمعية.

هاتف:	514	700	1800	 
9	صباحاً	-	5	مساًء،	من	اإلثنين	إلى	الجمعة	 

اإلعاقة
 (NDIS( - Brotherhood البرنامج الوطني للتأمين ضد اإلعاقة

of St Laurence
يقدم	الدعم	لألشخاص	المؤهلين	من	ذوي	اإلعاقة	الذهنية	والجسدية	والحسية	

والمعرفية	والنفسية	االجتماعية.	ويمكن	أيضاً	تقديم	دعم	التدخل	المبكر	لألشخاص	
المؤهلين	ذوي	اإلعاقة	أو	األطفال	الذين	يعانون	من	تأخر	في	النمو.

هاتف:	634	275	1300	 
8:30	صباحاً	-	5:30	مساًء،	اإلثنين	إلى	الجمعة	 

خدمات دعم المناطق الشمالية 
	تقديم	برامج	مبتكرة	وداعمة	لذوي	اإلعاقة	وأسرهم	ومقدمي	الرعاية	لهم.

هاتف:	5077	9486	)03( 	 
8:30	صباحاً	-	4:30	مساًء،	اإلثنين	إلى	الجمعة	 

خدمات اإلعاقة
تقدم	مرافق	وخدمات	مجتمعية	لألشخاص	ذوي	اإلعاقات	الذهنية	والجسدية	والحسية،	

بما	في	ذلك	إصابات	الدماغ	المكتسبة.

هاتف:	9699	9407	)03( 	 
9	صباحاً	-	5	مساًء،	اإلثنين	إلى	الجمعة	 

العائلة
 Drummond Street Services

 تقدم	الدعم	للعائالت	واألفراد	والوقاية	والتدخل	المبكر	والدعم	المستهدف	
 والمتخصص	لألطفال	والشباب	والراشدين	والعائالت	في	مسيرة	حياة	األسرة	

وفي	التحوالت	العائلية	الكبيرة.

هاتف:	6733	9663	)03(	 
 9	صباحاً	-	5	مساًء،اإلثنين	والخميس	والجمعة؛		 

9	صباحاً	-	8	مساًء،	الثالثاء	واألربعاء	

Relationships Australia )فكتوريا)
مزود	خدمات	دعم	العالقات	لألفراد	واألسر	والمجتمعات.	تهدف	إلى	دعم	جميع	

األشخاص	في	أستراليا	لتحقيق	عالقات	إيجابية	ومحترمة.	وتقدم	مجموعات	الدعم،	
والمشورة	األسرية	والفردية،	والتوعية	بشأن	العالقات	للشركاء	مرتكبي	اإليذاء	

والُمعتَدى	عليهم.

هاتف:	7777	9431	)03( 	 
9	صباحاً	-	5	مساًء،	من	اإلثنين	إلى	الجمعة	 

Anglicare Victoria
تساعد	األطفال	الذين	يعيشون	في	الحضانة	والرعاية	السكنية	على	تحقيق	أحالمهم،	
وتلم	شمل	األسر	التي	تعاني	من	األزمات،	وتوفر	برامج	جديدة	ومبتكرة	مصممة	

للحفاظ	على	ترابط	العائالت	والحفاظ	على	سالمة	األطفال.

هاتف:	6133	9412	)03(	 
9	صباحاً	-	5	مساًء،	اإلثنين	إلى	الجمعة	 

Child First / Orange Door
 نقطة	وصول	جديدة	للنساء	واألطفال	والشباب	الذين	يعانون	من	العنف	العائلي	

أو	األسرالتي	تحتاج	للمساعدة	في	رعاية	األطفال	ورفاههم	لكي	تتمكن	من	الوصول	
إلى	الخدمات	التي	يحتاجونها	لتعزيز	سالمتهم	وتوفير	الدعم	لهم.

هاتف:	0955	9450	)03(	 
9	صباحاً	-	5	مساًء،	اإلثنين	إلى	الجمعة	 

صحة األم والطفل 
خدمة	صحة	األم	والطفل	في	فكتوريا	)MCH(	هي	خدمة	صحة	أولية	شاملة	مجانية	
تعمل	بالشراكة	مع	العائالت	لرعاية	الُرضَّع	واألطفال	الصغار	حتى	بدء	المرحلة	

المدرسية.

	 https://directory.whittlesea.vic.gov.au/family-and-
children/maternal-and-child-health-centres.aspx

هاتف:	29 22 13 	 
24	ساعة	في	اليوم،	7	أيام	في	األسبوع	 

مجلس	ويتلسي	
مجلس مدينة ويتلسي 

نحن	نقدم	خدمات	ومرافق	مجتمعية	كما	أننا	مسؤولون	عن	َسن	القوانين	المحلية	
وإنفاذها.

هاتف:	2170	9217	)03(	|	فاكس:	2111	9217	)03(	 
8:30	صباحاً	-	5	مساًء،	اإلثنين	إلى	الجمعة	 

العنف	العائلي
شرطة فكتوريا

تعمل	شرطة	فكتوريا	للحفاظ	على	سالمة	مجتمعنا.

هاتف:	000	 
24	ساعة	في	اليوم،	7	أيام	في	األسبوع	 

Orange Door
Orange Door	هي	مالذ	جديد	لألشخاص	الذين	يعانون	من	العنف	العائلي،	أو	
الذين	يحتاجون	إلى	المساعدة	في	رعاية	ورفاهة	األطفال	والشباب،	للوصول	إلى	

الدعم	الذي	يحتاجون	إليه.

هاتف:	355 319 1800	 
8	صباحاً	-	5	مساًء،	اإلثنين	إلى	الجمعة	 

 Safe Steps
خدمة	االستجابة	األولى	على	مستوى	الدولة	للنساء	والشباب	واألطفال	الذين	

يتعرضون	للعنف	العائلي.	خط	Safe Steps	الهاتفي	متاح	على	مدار	الساعة	طوال	
أيام	األسبوع	ويربط	المتصلين	بموظفي	الدعم	المتخصصين	الذين	يمكنهم	مساعدتهم	

في	استكشاف	خياراتهم	ووضع	خطة	أمان	والوصول	إلى	خدمات	الدعم	وتوفير	
السكن	في	حاالت	الطوارئ.	وهي	خدمة	بعد	ساعات	العمل	لتوفيرالدعم	في	حاالت	

العنف	العائلي.

هاتف:	9600	9928	)03(	أو	188 015 1800	 

24	ساعة	في	اليوم،	7	أيام	في	األسبوع	 

 مقدمو الخدمات
تتّمة

ُكتيِّب إدارة الشؤون المالية
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Berry Street
 Berry Street	هي	منظمة	مستقلة	لخدمة	المجتمع	وجمعية	خيرية	أسترالية.	
تساعد	Berry Street	األطفال	والشباب	واألسر	المتضررة	من	سوء	المعاملة	

والعنف	واإلهمال.

هاتف:	4700	9450	)03(	|	فاكس:	4701	9450	)03(	 
9	صباحاً	-	5	مساًء،	اإلثنين	إلى	الجمعة	 

Intouch
خدمة	متخصصة	في	مجال	العنف	العائلي	على	مستوى	الوالية	تعمل	مع	النساء	من	

خلفيات	المهاجرين	والالجئين	وعائالتهن	ومجتمعاتهن	في	فكتوريا.	توفر	إدارة	الحالة	
للنساء،	والتدريب،	وإجراء	البحوث،	وإدارة	المشاريع	المجتمعية	من	أجل	معالجة	

قضية	العنف	العائلي	في	المجتمع.

هاتف:	988 755 1800	 
9	صباحاً	-	5	مساًء،	اإلثنين	إلى	الجمعة	 

 Salvation Army: Crossroads Family Violence
Service

توفر	خدمات	دعم	متخصصة	في	العنف	العائلي	للنساء	واألطفال	تتراوح	من	الوقاية	
والتدخل	المبكر	إلى	االستجابة	لألزمات.	وتشمل	هذه	الخدمات	العمل	الجماعي،	
واإلحالة،	واالستجابات	لألزمات	والمخاطر	العالية،	وخدمة	السالمة	في	المنزل	

Safe at Home،	وإدارة	حاالت	التوعية،	باإلضافة	إلى	توفير	أماكن	سكنية	ودعم	
متخصص	في	حاالت	العنف	العائلي.

هاتف:	1011	9353	)03(	|	فاكس:	7102	9350	)03(	 
9	صباحاً	-	5	مساًء،	اإلثنين	إلى	الجمعة	 

خط دعم ضحايا االعتداء الجنسي
إن	خط	دعم	ضحايا	االعتداء	الجنسي	في	فكتوريا	)SACL(	هو	خدمة	مشورة	

هاتفية	سرية	في	األزمات	على	مستوى	الوالية	بعد	ساعات	العمل،	لألشخاص	الذين	
تعرضوا	العتداء	جنسي	سابقًا	وحديثًا.

هاتف:	292 806 1800	 
5	مساًء	إلى	9	صباًحا،	اإلثنين	إلى	الجمعة؛	24	ساعة	في	اليوم،	خالل	عطلة		 

نهاية	األسبوع	والعطالت	الرسمية

ال للعنف )No To Violence) - خدمة إحالة للرجال
منظمة	رائدة	على	مستوى	والية	فكتوريا	لألفراد	والوكاالت	العاملة	من	أجل	منع	

العنف	العائلي	الذكوري.	ينصب	التركيز	الخاص	على	العمل	مع	الرجال	لمساعدتهم	
على	تغيير	سلوكهم	العنيف	ووضع	حد	له.

هاتف:	491	766	1300	أو	2899	9428	)03(	 
8	صباحاً	-	9	مساًء،	اإلثنين	إلى	الجمعة؛	9	صباحاً	-	6	مساًء	يومي	السبت	واألحد	 

الصحة	العقلية
Mind

مزود	خدمات	الصحة	العقلية	والدعم	النفسي	واالجتماعي	واإلعاقة	المزدوجة	على	
 الصعيد	الوطني.	تقدم	دعًما	عمليًا	وتحفيزيًا	للمساعدة	في	تحسين	نوعية	الحياة.	

وتدعم	الناس	لبناء	المرونة	والسيطرة	والمشاركة	في	المجتمع.	

هاتف:	463	286	1300	 
9	صباحاً	-	5	مساًء،	اإلثنين	إلى	الجمعة	 

)LIFT صحة مجتمع بانيول )برنامج
يوفر	برنامج	LIFT	دعم	الصحة	العقلية	لألشخاص	الذين	يعانون	من	القلق	واالكتئاب	

ومشاكل	الصحة	العقلية	المزمنة	أو	الذين	لديهم	أفكار	انتحارية.	

هاتف:	2000	9450	)03( 	 
8	صباحاً	-	6	مساًء،	االثنين	إلى	الخميس؛	8	صباًحا	-	5	مساًء	يوم	الجمعة	 

Headtohelp
تقدم	HeadtoHelp	دعًما	للصحة	العقلية	ألي	شخص	في	أي	عمر	يعاني	من	أزمة	

عاطفية	و/أو	اعتالل	في	الصحة	العقلية	و/أو	من	اإلدمان،	وكذلك	أسرته	ومقدمي	
الرعاية	له.	ويمكن	تقديم	الدعم	من	قِبل	فريق	HeadtoHelp	أو	من	خالل	اإلحالة	

إلى	مقدمي	الرعاية	الصحية	اآلخرين	األنسب	لدعم	العمالء	األفراد	على	المدى	
الطويل.	

هاتف:	212 595 1800 	 
8:30	صباحاً	-	5	مساًء،	اإلثنين	إلى	الجمعة	 

NEAMI - تومستاون
تقدم	Neami Thomastown	دعًما	للتوعية	المجتمعية،	وبرامجاً	مجتمعية	

وجماعية،	ودعماً	لفاقدي	المأوى،	ودعم	اإلسكان.	

هاتف:	6455	9464	)03(	أو	358 785 1300 	 
9	صباحاً	-	5	مساًء،	اإلثنين	إلى	الجمعة	 

خط مساعدة األطفال
 خط	مساعدة	األطفال	هو	خدمة	مشورة	مجانية	عبر	الهاتف	وعبر	اإلنترنت	

في	أستراليا	لألطفال	والشباب	الذين	تتراوح	أعمارهم	بين	5	و25	سنة.

هاتف:	800 551 1800 	 
24	ساعة	في	اليوم،	7	أيام	في	األسبوع	 

 Austin CAMHS، المناطق الحضرية الشمالية الشرقية 
)من عمر الوالدة حتى 18 سنة)

توفير	المعلومات	والتقييم	واإلحالة	للصحة	العقلية	لألطفال	والشباب	الذين	تتراوح	
أعمارهم	بين	0-18	سنة.	يتوفر	دعم	في	األزمات.

هاتف:	3620	9496	)03( 	 
9	صباحاً	-	5	مساًء،	اإلثنين	إلى	الجمعة	 

خدمات	اإلسكان	
Haven Home Safe

Haven Home Safe	هي	المنظمة	الوحيدة	المتكاملة	تماًما	لدعم	فاقدي	المأوى	
وتوفير	مساكن	اإليجار	الميسور	مع	مساعدة	ذوي	الدخل	المنخفض.

هاتف:	0700	9479	)03( 	 
9	صباحاً	-	5	مساًء،	اإلثنين	إلى	الجمعة	 

Launch Housing
 منظمة	علمانية	مقرها	ملبورن	تقدم	خدمات	دعم	لفاقدي	المأوى	ودعم	اإلسكان.	
 إذا	كنت	معرًضا	لخطر	التشرد	أو	تعاني	منه،	فيرجى	التحدث	إلى	أحد	موظفي	

دعم	اإلسكان	للحصول	على	المشورة

هاتف:	325	048	1800	أو	9611	9288	)03(	 
فاكس:	9602	9288	)03(	 
9	صباحاً	-	5	مساًء،	اإلثنين	إلى	الجمعة	 
هاتف:	955 825 1800	 
24	ساعة	في	اليوم،	7	أيام	في	األسبوع	 

منظمة إسكان السكان األصليين بفكتوريا
تأمين	سكن	مناسب	للسكان	األصليين	وبأسعار	معقولة	كطريق	لحياة	أفضل	
 ومجتمعات	أقوى.	وتستهدف	خدمات	اإلسكان	الخاصة	بها	من	هم	في	أمس	

الحاجة	إلى	الدعم.

هاتف:	2100	9403)03(	أو	842	248	1800	 
8:30	صباحاً	-	4:30	مساًء،	اإلثنين	إلى	الجمعة	 

Housing Choices Australia
تدير	خدمة	معلومات	اإلسكان	واإلحالة	لألشخاص	ذوي	اإلعاقة	فاقدي	المأوى	أو	
المعرضين	لخطر	فقدان	المأوى.	توفر	هذه	الخدمة	معلومات	حول	الوصول	إلى	
اإلسكان	العام،	والمنازل	السكنية،	والتعاونيات،	واإلسكان	المجتمعي،	والجمعيات	

السكنية،	واإليجارات	الخاصة،	وخدمات	الدعم	األخرى.

هاتف:	447	312	1300	|	فاكس:	737 312 1300	 
9	صباحاً	-	5	مساًء،	اإلثنين	إلى	الجمعة	 

مكتب اإلسكان )DHS) - المنطقة الشمالية الغربية
	.Housing Vic	إدارة	بفكتوريا	اإلنسانية	والخدمات	الصحة	وزارة	تتولى 
 إذا	كنت	بال	مأوى	أو	معرضاً	لخطر	التشرد	أو	العنف	العائلي،	فهناك	عدد	

من	الخيارات	المتاحة	لدعمك	في	السكن.	

هاتف:	977	664	1300 	 
8:45	صباحاً	-	5	مساًء،	اإلثنين	إلى	الجمعة	 

اتحاد المستأجرين
تعزيز	وحماية	حقوق	ومصالح	جميع	المستأجرين	المقيمين	في	فكتوريا	عن	طريق	

تقديم	الخدمات	والمساعدة	القانونية،	والتمثيل	القانوني	لدى	VCAT	والمحاكم	
األخرى،	وتثقيف	المجتمع	من	خالل	المنشورات،	والمواد	عبر	اإلنترنت،	وجلسات	

التدريب	وكذلك	المساندة	من	خالل	قنوات	مختلفة.

هاتف:	2577	9416	)03(	أو	860 068 1800	 
9	صباحاً	-	4	مساًء	اإلثنين	والثالثاء	والخميس	والجمعة؛	12:30	ظهراً	-		 

7:30	مساًء	األربعاء

Salvation Army لألزمات التابع لمنظمة St Kilda مركز
تستجيب	برامج	خدمات	األزمات	لألفراد	واألسر	الذين	يجدون	صعوبة	في	الوصول	
إلى	الخدمات	المجتمعية	السائدة.	الهدف	هو	توفير	مجموعة	واسعة	من	المعلومات	
لألشخاص	الذين	يسعون	للحصول	على	المساعدة	االجتماعية	والمشورة	واإلحالة	

والدعم	العام.	

هاتف:	7777	9536	)03(	أو	72 627 1800	 
فاكس:	7778	9536	)03(	 
9	صباحاً	-	5	مساًء،	اإلثنين	إلى	الجمعة	 

السكان	األصليون	
الوكالة التعاونية لرعاية أطفال السكان األصليين بفكتوريا

توفير	رعاية	األسرة	والطفل،	والمساعدات	األسرية،	وخدمات	التعزيز	ولم	الشمل	
داخل	مجتمع	السكان	األصليين.	عند	القيام	بذلك،	فإن	الهدف	هو	تعزيز	السالمة	

والرفاهة	والترابط	الثقافي	ألطفال	السكان	األصليين	واألفراد	واألسر	في	مجتمعهم.

هاتف:	8800	9287	)03(	أو	7300	9480	)03(	 
فاكس:	8999	9287	)03(	 
9	صباحاً	-	5	مساًء،	اإلثنين	إلى	الجمعة	 

منظمة إسكان السكان األصليين بفكتوريا
لتأمين	سكن	مناسب	وبأسعار	معقولة	كطريق	لحياة	أفضل	ومجتمعات	أقوى.	
وتستهدف	خدمات	اإلسكان	الخاصة	بها	من	هم	في	أمس	الحاجة	إلى	الدعم.	

هاتف:	2100	9403	)03(	أو	842	248	1800	 
8:30	صباحاً	-	4:30	مساًء،	اإلثنين	إلى	الجمعة	 

 Bubup Wilam
BubupWilam	هو	مركز	لألطفال	والعائالت	من	السكان	األصليين	يوفر	ألطفال	

السكان	األصليين	وأسرهم	والمجتمع	إمكانية	الوصول	إلى	مجموعة	متكاملة	من	
الخدمات	والبرامج،	بما	في	ذلك	برامج	التدخل	المبكر	والوقاية،	والتعليم	المبكر،	

وخدمات	الصحة	والرفاهة.

هاتف:	4800	8459	)03(	 
7:30	صباحاً	-	6	مساًء،	اإلثنين	إلى	الجمعة	 

 مقدمو الخدمات
تتّمة

ُكتيِّب إدارة الشؤون المالية
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 Connecting Home
	)Stolen Generations(	المسروقة	لألجيال	خدمة	هي	Connecting Home
التي	تعمل	في	جميع	أنحاء	جنوب	شرق	أستراليا،	والتي	تعمل	باستخدام	برامج	مختلفة	
مثل	رعاية	المسنين	واإلعاقة	وإدارة	الحاالت	لدعم	الناجين	في	رحلة	التعافي	من	خالل	

دعم	األفراد	والعائالت	في	هذه	الرحلة	واستخدام	مبادئ	تحديد	األهداف.

هاتف:	0777	8679	)03(	 
8	صباحاً	-	4	مساًء،	اإلثنين	إلى	الجمعة	 

)VAHS( خدمة صحة السكان األصليين بفكتوريا
تلبي	VAHS	االحتياجات	الطبية	المحددة	لمجتمعات	السكان	األصليين	بفكتوريا،	
وتوفر	مجموعة	شاملة	من	الخدمات	الطبية	وطب	األسنان	والخدمات	االجتماعية	

ألفراد	المجتمع.	

VAHS Epping	هاتف:	3920	8592	)03(	 
VAHS Preston	هاتف:	3300	9403	)03(	|	فاكس:	3333	9403	)03(	 
VAHS Fitzroy	هاتف:	3000	9419	)03(	|	فاكس:	3900	8592	)03(	 
9	صباًحا	-	5	مساًء،	اإلثنين	إلى	الخميس؛	9	صباحاً	-	4	مساًء	الجمعة؛	9:30	صباحاً		 

- 12:30	ظهًرا	السبت	)العيادة	الطبية	في	VAHS Fitzroy	فقط(

الشؤون	القانونية
)VLA( هيئة المساعدة القانونية بفكتوريا

هيئة	المساعدة	القانونية	بفكتوريا	)VLA(	هي	منظمة	تقدم	المعلومات	والمشورة	
والتوعية	القانونية	مع	التركيز	على	الوقاية	والحل	المبكر	للمشكالت	القانونية.	

الهاتف:	387 792 1300	 
8	صباحاً	-	5	مساًء،	اإلثنين	إلى	الجمعة	 

- Whittlesea Community Connections 
الخدمة القانونية المجتمعية

 Whittlesea Community	لـ	التابعة	المجتمعية	القانونية	الخدمة	تقدم
Connections	مساعدة	قانونية	مجانية	لألشخاص	الذين	يعيشون	أو	يعملون	أو	
يدرسون	في	مدينة	ويتلسيو	المجتمعات	المحيطة	بها،	وتهدف	إلى	زيادة	وعي	الناس	

بالقانون	حتى	يتمكنوا	من	اتخاذ	قرارات	أكثر	استنارة.	

هاتف:	6655	9401	)03(	 
9	صباحاً	-	5	مساًء،	اإلثنين	إلى	الجمعة		 

الخدمة القانونية للنساء في فكتوريا
	)Women‘s Legal Service Victoria(	فكتوريا	في	للنساء	القانونية	الخدمة
هي	منظمة	غير	ربحية	تقدم	خدمات	قانونية	مجانية	للنساء	منذ	عام	1982.	نحن	
نعمل	مع	النساء	الالتي	يعانين	من	األذى	لمعالجة	المشكالت	القانونية	الناشئة	عن	

انهيار	العالقات	أو	العنف.

هاتف:	0600	8622	)03(	أو	302 133 1800	 
فاكس:	0666	8622	)03(	 
5:30	مساًء	-	7:30	مساًء	الثالثاء	والخميس	 

الخدمة القانونية للرجال
تقدم	خدمات	قانونية	ميسورة	التكلفة	للرجال	عند	نقاط	التحول	في	حياة	الرجال	

وعائالتهم.	ينصب	التركيز	األساسي	على	مساعدة	اآلباء	على	االستمرار	في	التواجد	
والمشاركة	في	حياة	أطفالهم	بعد	مشكالت	قانونية	عائلية.

هاتف:675	463	1800	 
9	صباحاً	-	5:30	مساًء،	اإلثنين	إلى	الجمعة	 

النساء
)WIRE( تبادل المعلومات واإلحالة للنساء

وسعت	منظمة	تبادل	المعلومات	واإلحالة	للنساء	اآلن	خدماتها	لالستجابة	الحتياجات	
األشخاص	ثنائيي	وغير	ثنائيي	الجنس	والمتنوعين	جنسياً.	وهي	الخدمة	الوحيدة	التي	
توفر	معلومات	عامة	مجانية	على	مستوى	فكتوريا	وخدمة	الدعم	واإلحالة	التي	تديرها	

النساء	واألشخاص	غير	الثنائيين	للنساء	واألشخاص	ثنائيي	وغير	ثنائيي	الجنس	
والمتنوعين	جنسياً.

هاتف:	130	134	1300 	 
9	صباحاً	-	5	مساًء،	اإلثنين	إلى	الجمعة	 

الخدمة القانونية للنساء في فكتوريا
	)Women‘s Legal Service Victoria(	فكتوريا	في	للنساء	القانونية	الخدمة
هي	منظمة	غير	ربحية	تقدم	خدمات	قانونية	مجانية	للنساء	منذ	عام	1982.	نحن	
نعمل	مع	النساء	الالتي	يعانين	من	األذى	لمعالجة	المشكالت	القانونية	الناشئة	عن	

انهيار	العالقات	أو	العنف.

هاتف:	0600	8622	)03(	أو	302 133 1800	 
فاكس:	0666	8622	)03(	 
5:30	مساًء	-	7:30	مساًء	الثالثاء	والخميس	 

جائحة	كورونا	
الخط الهاتفي الخاص بجائحة كورونا

إذا	كنت	تشك	في	أنك	قد	تكون	مصابًا	بفيروس	كورونا	)COVID-19(	أو	 	
تحتاج	إلى	أي	دعم	خاص	بجائحة	كورونا،	يُرجى	االتصال	بالخط	الساخن	

المخصص	398 675 1800	يعمل	على	مدار	24	ساعة،	7	أيام	في	األسبوع	
www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus#:~:text=If%20  

you%20suspect%20you%20may,Share

دعم الدفع 
إذا	كنت	بحاجة	إلى	إعانة	مالية	وال	تحصل	حالياً	على	دفعة	من	سنترلينك،	 	
 Services	خالل	من	اإلنسانية	الخدمات	وزارة	لدفعات	مؤهالً	تكون	فقد

Australia	-	سنترلينك	
www.centrelink.gov.au/custsite_pfe/pymtfinderest/  

paymentFinderEstimatorPage.jsf?wec-
appid=pymtfinderest&wec-locale=en_US#stay

إذا	كنت	تواجه	صعوبة	في	اإليجار	بسبب	جائحة	كورونا،	فقد	تكون	مؤهالً	للحصول	  
على	اإلعانة	اإليجارية	الخاصة	بجائحة	كورونا	التي	تصل	إلى	3000	دوالر

 https://rentrelief.covid19.dhhs.vic.gov.au/  

إذا	كان	مطلوباً	منك	العزل	الذاتي	أثناء	انتظار	نتائج	اختبار	فيروس	كورونا	 	
)COVID-19(،	فقد	تكون	مؤهالً	للحصول	على	دفعات	العزل	الخاصة	

باختبار	كورونا	ودفعات	موظفي	الدعم	البالغة	450	دوالر	و1500	دوالر	
www.dhhs.vic.gov.au/covid-19-worker-support-  

payment

إذا	تأثرت	بجائحة	كورونا،	فقد	تكون	مؤهالً	للحصول	على:	NILS	)برنامج	 	
القرض	بدون	فائدة(	قرض	دعم	االيجار	والخدمات	االستهالكية	يصل	إلى	

3000	دوالر	)تّم	إطالقه	بخصوص	جائحة	كورونا(	وهو	يختلف	عن	قرض	
NILS	المعياري	

 https://householdrelief.org.au/  

إذا	لم	تكن	مؤهالً	للحصول	على	دعم	الدخل	من	حكومة	الكومنولث	وتمويل	من	 	
الوالية	أو	المقاطعة،	فقد	تكون	مؤهالً	لـ:	صندوق	اإلعانة	في	حاالت	الطوارئ	

التابع	للصليب	األحمر	
www.redcross.org.au/get-help/help-for-migrants-in-  
 transition/help-for-migrants-in-transition/vic-relief

إذا	كنت	تجد	صعوبة	فيدفع	إيجارك	أو	تلقيت	إشعاًرا	باإلخالء	بين	29	مارس/ 	
آذار	و31	ديسمبر/كانون	األول	2020	ألنك	ال	تستطيع	دفع	إيجارك	بسبب	

آثار	جائحة	كورونا	)COVID-19(،	يُرجى	االطالع	على	المعلومات	الخاصة	
بالتجميد	الوقائي	ألوامر	إخالء	اإليجار)بفكتوريا(	

www.consumer.vic.gov.au/resources-and-tools/  
advice-in-a-disaster/coronavirus-covid19-and-

your-rights/renting-rules-and-support-during-the-
 moratorium

إذا	كنت	قد	تأثرت	مالياً	بـجائحة	كورونا،	فقد	تتمكن	من	الوصول	إلى	جزٍء	من	إدخارك	 	
التقاعدي	مبكًرا	من	خالل	برنامج	سحب	أموال	اإلدخار	التقاعدي	بسبب	جائحة	كورونا	

	)COVID-19 Superannuation Withdrawal Scheme(
https://www.ato.gov.au/individuals/super/in-detail/  
withdrawing-and-using-your-super/covid-19-early-

 release-of-super/

إذا	كنت	من	سكان	مدينة	ويتلسي،	فقد	تكون	مؤهالً	للحصول	على	مساعدة	جائحة	 	
 Whittlesea Community	خالل	من	ويتلسي	مدينة	مجلس	من	كورنا

Connection
https://www.whittlesea.vic.gov.au/health-safety/  

coronavirus-information-covid-19/

إذا	كان	لديك	عمل	تجاري	في	مدينة	ويتلسي،	فقد	تكون	مؤهالً	للحصول	على	 	
دعم	جائحة	كورنا	لألعمال	التجارية	من	مجلس	مدينة	ويتلسي

https://www.whittlesea.vic.gov.au/for-business/covid-  
 19-information-for-business/support-for-business/

إذا	فقدت	وظيفتك	أو	عملك	أو	كنت	بحاجة	إلى	المزيد	من	العمال	بسبب	آثار	  
جائحة	كورونا	)COVID-19(،	يستطيع	برنامج	وظائف	العمل	من	أجل	فكتوريا	
)Scheme	Job	Victoria	for	Working(	أن	يربطك	بفرص	عمل	متاحة. 

 https://www.vic.gov.au/workingforvictoria  

إذا	كنت	تواجه	صعوبة	في	دفع	رسوم	المجلس	البلدي،	يمكنك	التحدث	إلى	 	
مجلس	مدينة	ويتلسي	بشأن	ترتيبات	الضائقة	المالية.

https://www.whittlesea.vic.gov.au/about-us/rates/  
paying-your-rates/

إذا	كنت	من	سكان	فكتوريا	وتحتاج	إلى	الحجر	الصحي	أو	العزل	بسبب	جائحة	 	
كورونا	)COVID-19(	وليس	لديك	ما	يكفي	من	الطعام	ما	يكفي	لك	ولعائلتك،	
فقد	تكون	مؤهالً	لتلقي	حزمة	اإلعانة	الطارئة	من	اإلمدادات	األساسية	في	شكل	
عبوة	تحتوي	على	مواد	غذائية	أساسية	ومواد	للعناية	الشخصية	للضعفاء	من	

سكان	فكتوريا
https://www.dhhs.vic.gov.au/self-quarantine-  

coronavirus-covid-19#extra-help-and-support

إذا	كنت	بحاجة	إلى	كمامة	قابلة	إلعادة	االستخدام،	فإن	حكومة	فكتوريا	توفر	 	
كمامات	قابلة	إلعادة	االستخدام	عبر	خدمات	المجلس	والوكاالت	المجتمعية	

 Whittlesea	بـ	االتصال	يرجى	المؤهلين.	الضعفاء	المجتمع	ألفراد
Community Connections	للتحقق	من	األهلية.	

https://www.whittleseacommunityconnections.org.  
au/contact-us.html

إذا	كنت	من	سكان	مدينة	ويتلسي	وتقضي	فترة	عزل	ذاتي،	وتواجه	صعوبات	في	 	
إعادة	االتصال	بالمجتمع	وتحتاج	إلى	دعم	لحضور	مجموعات	متنوعة	الثقافات،	

ومجموعات	توعوية،	ومجموعات	مجتمعية،	ونوادي	الكتب	عبر	اإلنترنت،	
ومجموعات	اللياقة	البدنية	وما	إلى	ذلك،	فإن	برنامج	CASI	)مبادرة	إعادة	
 Whittlesea Community	لـ	التابع	العزل(	عقب	المجتمعي	االرتباط
Connections	قد	يستطيع	دعمك	مالياً	الستعادة	إرتباطك	بالمجتمع.	

للمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بهبة على الرقم 94016697 أو عبر   
hayass@whittleseacc.org.au

إذا	كنت	من	سكان	مدينة	ويتلسي	وتأثرت	بجائحة	كورونا،	وتنحدر	من	خلفية	  
 Whittlesea Community Connections	تستطيع	ولغوياً،	ثقافياً	متنوعة

أن	توفر	لك	حزمة	طعام	وفواكه	وخضروات	تناسب	ثقافتك	ضمن	برنامج	
PRMC	)االستجابة	ذات	األولوية	للجاليات	من	الخلفيات	الثقافية	المتنوعة(. 

للمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بهبة على الرقم 94016697 أو عبر   
 hayass@whittleseacc.org.au

 مقدمو الخدمات
تتّمة

ُكتيِّب إدارة الشؤون المالية
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