ادعمونا

( CatholicCareالرعاية الكاثوليكية) هي منظمة غير
هادفة للربح ،ومركز الالجئين لدينا هو برنامج غير ممول.
على هذا النحو ،نحن نعتمد على المنح والتبرعات لنكون
قادرين على تقديم خدمات الدعم التي تشتد الحاجة إليها
للمجتمع المحلي.
لتقديم تبرع معفى من الضرائب ،يرجى زيارة

www.catholiccare.org.au/support-us

www.catholiccare.org.au

volunteers@catholiccare.org.au

32347

مركز الالجئين
هنا للدعم

نقدم أيضًا مجموعة من األدوار المجزية للمتطوعين .لمزيد من
المعلومات حول التطوع معنا ،يرجى مراسلتنا على البريد اإللكتروني

CatholicCare Refugee Hub
(مركز الرعاية الكاثوليكية لالجئين)
58 Church Street, Mayfield NSW 2304
هاتف02 4979 1120 :
البريدااللكترونيrefugeehub@catholiccare.org.au :
www.catholiccare.org.au

البرامج
نحن نقدم مجموعة من البرامج المنتظمة التي تهدف إلى تعزيز اإلدماج
والرفاهية والثقة وتنمية المهارات.
وتشمل ما يلي:
•مجموعة الطبخ للسيدات (أسبوعيًا)
•مجموعة الحدائق والشواء للرجال (أسبوعيًا)
•دروس اللغة اإلنجليزية المنتظمة ودروس محو األمية
•ورش العمل السنوية حول السالمة على الشاطئ
•ورش العمل السنوية لسالمة ركوب الدراجة
•برنامج كرة القدم السنوي.

الموقع وساعات العمل
يقع ( The Refugee Hubمركز الالجئين) في:
 58 Church Street, Mayfield NSWنحن نفتح من االثنين
إلى الجمعة من الساعة  9صباحًا حتى  5مسا ًء .يتم توفير معظم
دعمنا عن طريق المواعيد ،ولكن لدينا أيضًا أوقات تسجيل حيث
يمكنك الحصول على مساعدة فورية.

قم بزيارتنا في أوقات
اإلثنين  2ظهراً –  5مسا ًء،
الثالثاء  11صباحًا –  2مسا ًء،
األربعاء  11صباحًا –  2مسا ًء.

CatholicCare Refugee Hub
(مركز الرعاية الكاثوليكية لالجئين)
( The Refugee Hubمركز الالجئين) موجود هنا لدعم أي شخص
من خلفية الجئ أو طالب لجوء أو مهاجر .هدفنا هو مساعدة الناس في
الحصول على االستقالل والثقة لالستقرار بنجاح في أستراليا واالستمتاع
بكونهم جز ًءا من المجتمع المحلي.

نحن هنا للمساعدة
يقدم فريقنا الدعم في قضايا العمل االجتماعي والمناصرة ألولئك الذين يتم
إحالتهم من قبل وكاالت خارجية أو المتصلين بمركز الالجئين بأنفسهم.
نقدم مجموعة مختلفة من الخدمات لدعمك في:
•اإلحاالت إلى مجموعة متنوعة من الخدمات المتخصصة
•المساعدة في البحث عن عمل وكتابة السير الذاتية وتطوير
مهارات المقابلة
•المساعدة في إيجاد سكن مناسب وحل مشاكل اإليجار
•المساعدة في الوصول إلى الخيارات التدريبية والتعليمية ذات
الصلة
•المناصرة واإلحالة في القضايا القانونية
•دعم طلبات الحصول على الجنسية والتدريب على االختبار
•االستشارة من قبل طبيب نفسي مؤهل
•دعم في تطوير عالقات آمنة وسعيدة
•خدمات قاضي الصلح ( )JPلتصديق المستندات والتصاريح
القانونية
•المناصرة والمساعدة فيما يتعلق ب  Centrelinkأو المخطط
الوطني للتأمين ضد اإلعاقة ()NDIS
•المساعدة في تنظيم خطط الدفع أو الوصول إلى اإلغاثة الطارئة
إذا كنت تعاني من ضائقة مالية
•الوصول المجاني إلى أجهزة الكمبيوتر واإلنترنت وطباعة
المستندات الضرورية
•الدعم االجتماعي والصداقات والرفاهية.

