ةصاخلا تاجايتحالا يوذ لافطألا
)تايلاجلاو ةيعمتجملا تامدخلل الرويا زكرم( Eurella Community Services
 : 9747 4810فتاه
www.eurellacommunityservices.com
نم تاونس  0 - 5نيب ام مهرامعأ غلابلا لافطألل ركبملا جالعلا تامدخ ميدقتل
لافطألل ركبملا يجالعلا لخدتلل ) (Karobranناربوراك جمانرب ةينهذلا ةقاعإلا يوذ
صصخت .ةصاخلا تاجايتحالا يوذ نم تاونس سمخ نيغلابلا لافطألا ىلإ ةدالولا يثيدح
لخادبو ةيعامج تاسلج ىوتسم ىلع ناك ءاوس مادختسالل ةزهاج لفط لكل ةيدرف جمارب
.جمانربلا بناوج ةفاك نمض ىقيسوملا جردٌت .لزانملا

)ةيرسألا ةياعرلل ينوتنا تناس زكرم( St Anthony’s Family Care
 : 9747 5782فتاه
www.safc.org.au

ةنرم ةياعرو تاونس  0 - 7نيب ام مهرامعأ غلابلا لافطألل ركبملا جالعلا تامدخ ميدقتل
لفط لكل ةروطم ةيدرف جمارب .ةنس  0 - 16نيب ام مهرمع غلابلا لافطألل مدقت ىدملا ةريصق
.ةيرسألا تايولوألاو ةيدرفلا مهتاجايتحا ىلع زيكرتلاب لافطألا نم

ةعونتملا ةيوغللا ةيفاقثلا تايفلخلا يوذ ىرسألل تامدخ
)ةعونتم ةيوغل ةيفاقث تايفلخ(

Metro Migrant Resource Centre / Metro Assist

)تادعاسملل ورتم زكرم  /نيرجاهملل دراوملا ميدقتو ةياعرل ورتم زكرم(

 : 9799 4333فتاه

www.frans.com.au

نمضتت يتلاو ةصاخلا تاجايتحالا يوذ نم لافطألاب ةصاخلا جماربلا نم ةلسلس ميدقتل
.ىدملا ةريصق ةياعرلاو سرادملا لبق ليهأتلا جماربو يهيفرتلا جورخلا ،ةيعمتجملا ةكراشملا

)The Infants Home Child & Family Services (TIHC&FS
)ىرسألا ةياعرو لافطألا راغصب ةياعرلا تامدخ زكرم(

www.theinfantshome.org.au

 : 9799 4644فتاه

.مهرسأو لافطألل ةركبملا ةلوفطلا لحارمل ركبملا معدلاو ميلعتلل ةلماكتم تامدخ ميدقتل

)Ageing, Disability and Home Care (ADHC

)ةيلزنملا ةياعرلاو نيقاعملا ،نسلا رابك ةياعر زكرم(

www.adhc.nsw.gov.au

 : 9334 3700فتاه

ربع ىرجٌت ةلاحإلا .لافطألل ركبملا جالعلا تامدخ ميدقتل
.كولسلا طامنأل يجالعلا لخدتلل تامدخو ةياعر تامدخو ةيعامتجا تامدخو ةيجالع تامدخ

www.lifestart.org.au

)تراتس فيال زكرم( Lifestart
 : 9807 9700فتاه

.ةايحلا يف لضفأ ةدوج قيقحتل مهرسأو ةصاخلا تاجايتحالا يوذ لافطألا معدل

Sydney Dental Hospital, Paediatric Dentistry Department
)راغصلل نانسألا بط مسقو ناسنألا بطل ينديس ىفشتسم(

www.sswahs.nsw.gov.au

 : 9293 3230فتاه

لصتا .ةصاخلا تاجايتحالا يوذ نم لافطألل نانسألا بط يف ةصصختم جالع تامدخ ميدقتل
.ةحاتملا تارايخلاو ةيلهألا طورش ةفرعمل

Pathways Early Childhood Intervention Inc
)ةركبملا ةلوفطلا لحارم يف جالعلل زيوثاب زكرم(

www.pathwayseci.com

 : 9572 8840فتاه

ىرسألا ىلع ةزكترم جمارب .ةقاعإلا وأ ومنلا رخأت يوذ نم تاونس  0- 6مهرامعأ غلابلا لافطألل
.دحوتلا نم جالعلل تامدخو ةيعامجو ةيجالع تامدخو

www.koorana.org.au

)اناوراك زكرم( Koorana
 : 9750 4100فتاه

.تالاحلل ةيجالع ةرادإو يرسأ معد تامدخ ميدقت ًاضيأو يسفنلا جالعلل تامدخ

www.catholiccare.org

)ةياعرلل كيلوثاك زكرم( Catholic Care
 : 8709 9333فتاه

ىلع لصتا ةصاخلا تاجايتحالا يوذ نم نيقهارملا وأ لافطألا يوذ نم يرسألل معد تامدخ ميدقتل
 92933230.مقر

)ةصاخلا تاجايتحالا يوذ لافطألا تامدخ زكرم( Special Children Services Centre
 : 0420 226 328 www.specialchildrenservices.orgلاقن فتاه
نم لافطألل معدلا ميدقت ىلإ ) (SCSCةصاخلا تاجايتحالا يوذ لافطألا ةياعر تامدخ زكرم فدهي
ةصاخ ةيقيبطت تامدخو يجالع جمانربو ،ينهم بيردت ميدقت لالخ نم ةصاخلا تاجايتحالا يوذ
تايفلخ يوذ نم نيذلل ًاصوصخ دحوتلاب ةباصإلاو ومنلا رخأتو ةينهذلا تاقاعإلا يوذ لافطألل
 woodstockزكرم يف تبسلا مايأ نم ًاءدب جالعلا جماربب لمعلا متي .ةعونتم ةيوغلو ةيفاقث
ىلع ةيعمتجملا ةياعرلا تامدخلل  Burwoodزكرم وأ /و ) (22 church st. burwoodناونع ىلع
 (45 Belmore street k Burwood).ناونع

ةدعاسملل فتاوه ماقرأ

اهنيب نم ،انتقطنم ربع ىرسألاو تايلاجلل معد تامدخو ةينكس تامدخ ةعومجم  Metro MRCزكرم مدقي
نينطاوملاو ةيناسنإلا تامدخلا ىلع لوصحلا ىلع نيمدقتملاو ،نيئجاللاو ددجلا نيرجاهملا ىلإ ةمدقم تامدخ
ةلخادلا ةيبرغلا قطانملا انتامدخ لمشتو .سيروت قيضم رزجل نييلصألا ناكسلا تاعمتجمو نيلصألا
 Bankstown، Canterbury، Marrickville.قطانم ًاضيأو ينديسب
لوصولا ليهستو ،ةيلحملا تامدخلا نع تامولعم تاعمتجملا ةدعاسمل  Metroزكرمل ةيسيئرلا بتاكملا مدقتو
تامدخلا نم ةعومجم ةيسيئرلا بتاكملا مدقت امك .تاعمتجملا ةكراشم عيجشتو معدلل ةيسيئرلا تاهجلا يلإ
نم نيمورحملا دارفألا ىلع صاخ زيكرتب ،تاعمتجملاو تايلاجلا دارفأ ةفاك نع ةلماش تامولعم ةمدخ لمشت
 Ashfield LGA.و  Strahfieldقطانم نم ةيلاملا تاناعإلاو ةيعامتجالا تامدخلا

132 111
9787 0855
1300 2274 64
1300 1300 52
1800 551 800
13 11 26
13 14 50

 :فتاهلا ربع نييروف نيمجرتم تامدخ

)ساتفين زكرم( Navitas
 : 9745 2420فتاه

131 202

ةيوغللا ةيفاقثلا تايفلخلا يوذ نع تامولعملل
 :ةعونتملا

www.metromrc.org.au

)Family Resource & Network Support Inc (FRANS
)يرسألا معدلا تامدخ ةكبش(

ةماه رداصم

www.navitas.com

 : 9789 3744فتاه

 :لافطألا ةيامحلل لاصتا طخ
 :لافطألا ةياعرل  Tresillianنايلسيرت طخ
 :ينتيراكل عباتلا ةياعرلا طخ
 NSW :رومألا ءايلوأل صاخ طخ
 :لافطألل ةدعاسملا طخ
 :ممستلا تالاح يف ةيتامولعم تامدخ

.ددجلا نيئجاللاو نيرجاهملل ةءارقلاو ةباتكلاو ةغللا ميلعت تامدخ ميدقت ىلع مئاق زكرم

)ةيروكلا ةيلارتسالا ةياعرلا ةيعمج( )Australia-Korean Welfare Association (AKWA

ةيبرتلاو ةئشنتلا نع تامولعم

ةيعامتجالا ةياعرلاو نكسلا تامدخ ىلع لمتشت يتلا ىرخألا تامدخلاو دراوملا ىلع لوصحلا تامدخ ميدقتل
.ةيزيلجنإلا ةغللا يثدحتم ريغ نم ةيروكلا ةيلاجلا دارفأ ةفاكل

نم ةدحاو دعت يهو ءابآلل دراوملا ميدقتو ىرسألا معدل ةيتامولعم ةمدخ يه
.اهيلع لوصحلا ليهستو ءابآلا ىلإ تادعاسملا ميدقت وحن فدهت يتلا تاردابملا
يهو ةيميلعتلا تامدخلا ،ةئشنتلاو ةيبرتلل تاداشرإلا هيجوت نع تامولعم
نم ديزملل تايلاجلل تاغللا ميلعت نم ةضيرع ةلسلس يف ًاضيأ ًاحاتم دراوم
 www.resourcingparents.comةرايز ىجريف ،تامولعملا

www.koreanwelfare.org.au

 : 9718 9589فتاه

)ةيلارتسالا ةينيصلا ةياعرلا تامدخ ةيعمج( )Chinese Australian Service Society (CASS
 : 9789 4587 / 9716 4133فتاه
www.cass.org.au
ددجلا نيئجاللاو نيرجاهملل ةيميلعتلاو ةيهيفرتلاو ةيعامتجالا تامدخلاو ةماقإلاو نكسلا تامدخ ميدقتل
.ةينيصلاو ةيدنالياتلاو ةيروكلا تايلاجلا دارفأ ىلع زيكرتب

)نيينيصلا نيرجاهملا ةياعر ةيعمج( )Chinese Migrant Welfare Association (CMWA
 : 9716 0612فتاه
www.cmwa.org.au
.ةينيصلا ةغللاب ةثدحتملا ةيلاجلل ةيهيفرت تامدخو رومألا ءايلوأ عم تاعامتجا دقعل تامدخ ميدقتل

)ةيلاطيإلا تايلاجلل ةياعرلا تامدخل يسيئرلا بتكملا( Co-As-It Italian Head Office
 : 9564 0744فتاه
www.coasit.org.au

تامدخو ،تايلاجلل ةماقإ تامدخو تاعومجملل ةيعامتجا تامدخو ةيراهن ةياعر تامدخو ةراشتساو معد تامدخ ميدقتل
.ةيلاطيإلا ةغللاب ةثدحتملا تايلاجلل تايلوحكلاو تاردخملا نامدإ نم جالعلل تامدخو ةغللا ةيئانث ةيسردم

Ethnic Child Care, Family & Community Service Cooperative Ltd
)ةيعمتجم ةينواعت تامدخو سانجألا ةفلتخملا تاعومجملا لافطأ ةياعر زكرم(

www.eccfcsc.org

 : 9569 1288فتاه

ةيوغللاو ةيفاقثلا تايفلخلا يوذ نم دارفألل ةلصلا تاذ تامدخلا يقلتو ةكراشملل صرف ميدقتل
.مهتاجايتحا عم بسانتي امب ةعونتملا

)ةيسورلا تايلاجلل تامدخ ةيعمج( )Russian Ethnic Community Council (RECC
 : 9745 4244فتاه
www.russiansinaustralia.org.au
ةحصلا تاهج لثم ةيسيئرلا تامدخلا ميدقت تاهجب ةصاخلا ةماهلا تامولعملا ىلع لوصحلا تامدخ ميدقتل
.ةيسورلا ةغللاب ةثدحتملا تايفلخلا يوذ نم دارفألا ىلإ كلذ ريغو فيظوتلاو ناكسإلاو

Open Training & Education Network - Multicultural Education Unit
)تافاقثلا ةددعتم ةيميلعت ةدحو -حوتفملا ميلعتلاو بيردتلا ةكبش(

www.oten.edu.au

 : 9715 8676فتاه
) NSWلخاد(  : 1800 637 549فتاه

نيثدحتملا نم دارفألل ةددحم تارود ميدقتو يفاقث معد تامدخو ةيوغلو ةيراشتساو ةيتامولعم تامدخ ميدقتل
ميلعتلاو بيردتلا ةكبش ةدحو لخادب دعب نع ةساردلا يف نيبغارلا نم ةيزيلجنإلا ةغللا ريغ تاغللاب
.تافاقثلا ددعتم حوتفملا

)تالئاعلا رومأ ءايلوأل يوبرت معد( Strengthening Families Resourcing Parents
 : 9715 8676فتاه
www.russiansinaustralia.org.au
) NSWلخاد(  : 1800 637 549فتاه
ةعاس  24رادم ىلع اهيلمحت نكمي تايلاجلا تاغل نم ةغل  40نم رثكأب أشنلاو ةيبرتلا نع تامولعم ميدقت
.مويلا لاوط
ةحصلاو ،ةيذغتلا لئاسوو ،لافطألا ةيذغتو ،ةحصو ،ومنلا :لثم تاعوضوم ىلع يوحت ةيتامولعم تادنتسم
.نيقهارملاو ،ةصاخلا تاجايتحالاو لافطألا ةيامحو ةمالسلاو ءابآلا ميلعتو ةيبرتلاو ةيلقعلا

INNER WEST

ةرسألاو لفطلا
تامدخلا
)ماع (0-12

ةيبرتلل رداصمو تامولعم
لافطألا ةيبرت ةكبش
www.raisingchildren.net.au
Strengthening Families Resourcing Parents
www.resourcingparents.com
ةيعمتجم تامدخ
www.community.nsw.gov.au
ةيموكح سرادم
www.schools.nsw.edu.au
ةيرسألا تاساردلل يلارتسالا دهعملا
www.aifs.gov.au/sf/parenting.html

)Inner West Child & Family Services (Arabic

ةرسألاو لفطلا ليلد
ىلإ عوجرلا ىجري سرادملا ءامسأو لفطلا ةياعر ىلع نمضتي ،لماكتم لماش ليلد
نم خسن ىلع لوصحلا نكميو .برغلاب ةيلخادلا قطانملاب ةرسألاو لفطلا ليلد
ليزنت وأ عالطالا وأ  9911 9847مقر ىلع لاصتالا لالخ نم  NSWىرسألا قسنم
.كيدل يلحملا سلجملاب صاخلا ينورتكلالا عقوملا نم خسنلا
 Ashfieldسلج
 : 9716 1800فتاه www.ashfield.nsw.gov.au
 Burwoodسلج
 : 9911 9911فتاه www.burwood.nsw.gov.au
 Canada Bayةنيدم سلجم
 : 9911 6555فتاه www.canadabay.nsw.gov.au
 Strathfieldسلج

 : 9748 9999فتاه www.strathfield.nsw.gov.au

Ashfield, Burwood, Strathfield
& City of Canada Bay
Local Government Areas

ىرسألل تامدخ معد

ةركبملا ةلوفطلا لحارم يف ةيحصلا ةياعرلل زكارم

ينديسب ةيلخادلا ةيبرغلا قطانملاب ىرسأ معد ةمدخ
 : 9744 1866فتاه
bcwsfss@bigpond.com.au

.تاونس  0 - 5نيب ام مهرامعأ غلاب لافطأ مهيدل نيذلا رومألا ءايلوألل ةلماش ةيحص تامدخ
تاعومجم تامدخو ومنلل صحف تاءارجإو تاراشتسالاو معدلا ميدقت ىلع لمتشت ةمدخلا
ميدقتو تامولعملا ةكراشم تاودن ءدب تامدخو ةعاضرلل معد تاقلحو ،ددجلا رومألا ءايلوأل
.بسانم وه ام بسحب ىرخألا تامدخلا ىلإ ةصصـختملا ةلاحإلا تاهج

.ةنس  15نم لقألا لافطألا ىرسألل يونعمو يقيبطت معد تامدخ ميدقتل

 St Anthony’s Family Careزكرم
 : 9747 5782فتاه

www.safc.org.au

تاونس  0 - 16نيب ام مهرامعأ غلابلا لافطألل تامدخ ميدقتل

) (CAPSرومألا ءايلوأل معدو ةياعرلا ىلع نيمئاقلل معد
 : 9716 7032فتاه
www.carerandparentsupport.com.au

 Inner Westةقطنم ربع ىرسألل معد ميدقت

 Summer Hill Family Supportزكر
 : 9797 8676فتاه

shfs@weldon.com.au

ىرسألل يونعمو يقيبطت معد تامدخ ميدقتل

.لمعلا تاعاسو مايأ عجارمل وأ ًادعوم دقعل  8788 4288ىلع لصتا

 Ashfieldيف ةركبملا ةلوفطلا لحارم يف ةيحصلا ةياعرلل زكرم
 : 8788 4288فتاه
زكرمب كرتشم ينبم يف( 24 Liverpool Rd Croydon NSW 2137
) Ashfieldةقطنمب صاخلا ىنبملا لامكتسا ىتح Croydon

 Concordيف ةركبملا ةلوفطلا لحارم يف ةيحصلا ةياعرلل زكرم

 The Infants Home Child & Family Servicesزكرم
 : 9799 4844فتاه
www.theinfantshome.org.au

 : 8788 4288فتاه
57A Wellbank Street, Concord NSW 2137

The Benevolent Society - Child and Family
 : 8314 9494فتاه
www.bensoc.org.au

 Croydonيف ةركبملا ةلوفطلا لحارم يف ةيحصلا ةياعرلل زكرم

).ىرسألل ةيراهن ةياعرو راهنلا لاوط ةياعر زكارم( ةيمنتلاو ميلعتلل زكارم اهنيب نم ةرسألاو لفطلل معد

لبق نم فنعلا مادختسا وأ لامهإ ىلع اذه نمضتيو .ةدقعملا اياضقلا نم ةلسلس لحل ىرسألاو لافطألل ةلماكتم ةمدخ
قلعتت ةدقعم لئاسمو لوحكلاو تاردخملا نامدإو ةيلقعلا ةحصلا رطاخمو )،كلذ نع ةمجانلا رطاخملا وأ(رومألا ءايلوأ
.ةعونتملا ةيوغللا ةيفاقثلا تايفلخلا يوذو نييلصألا ناكسلاب ةقلعتم لئاسمو يلزنملا فنعلاو ةئشنتلاب

 The Benevolent Society - Volunteer Home Visitingةيعمج
 : 8314 9494فتاه
www.bensoc.org.au

.مهلزانم لخادب ةررضتملا تالئاعلا معدو ةدعاسمو ركبملا جالعلل جمانرب وه مهلزانم يف تالئاعلا ةرايزل ةيعوطتلا تامدخلا جمانرب

www.goodbeginnings.net.au

 Good Beginningsزكر
 : 9759 3820فتاه

قطانم نيميقم .مهلزانم يف ددجلا رومألا ءايلوأل معدلا ميدقتل تالئاعلا ةرايزل ةيعوطتلا تامدخلا جمانرب
 Burwoodو Ashfield

 : 8788 4288فتاه
24 Liverpool Road, Croydon NSW 2132

ةيحص تامدخ
راغصلا لافطألا ةياعرو تالئاعلل نايلسيرت زكرم

www.tresillian.net

 : 9787 0855فتاه
McKenzie Street, Belmore NSW 2192

راغصو عضرلا ةيبرت يف تابوعص نهجاوي يتاوللا تالئاعلل تاراشتساو معد تامدخ ميدقت
ةعاس  24رادم ىلع ءابآلا ةدعاسمل طخ ىلع لمتشت تامدخلا .تاونس  0 - 5نم مهرامعأ غلابلا لافطألا
ءايلوأ فيقثتل جماربو ةيدادتما جماربو ةياعرلل ةيموي جماربو ةياعرلاو ةماقإلل تامدخو ،ةلصاوتم
.ةدالولا دعب طابحإ تالاح نم يناعي يتاوللا تاديسلا ةدعاسمو رومألا

 Karitaneزكر

 : 9794 2300فتاه
www.karitane.com.au
126 The Horsley Drive, Carramar NSW 2163
ةيبرت يف تابوعص نم نيناعي يتاوللا ىرسألل ةيعوبسأ ةماقإ ةلودلا ىوتسم ىلع ةينكس ةدحو
يف نيينهم نييئاصخأ لبق نم طقف متت تالاحإلا .تاونس  4نع ديزي ام مهرامعأ غلابلا نهلافطأ
.ةحصلا

ةرسألاو لفطلل ةيحصلا ةياعرلا تامدخ زكرم

 : 9378 1100فتاه
www.sswahs.nsw.gov.au
24 Liverpool Road, Croydon NSW 2132

 Chiswickيف ةركبملا ةلوفطلا لحارم يف ةيحصلا ةياعرلل زكرم

نم مهرامعأ غلابلا مهلافطأو تالئاعلل ةيندبلا ةحصلل معدو يفطاعو يعامتجا معد تامدخ ميدقت
ءابطأو نييعامتجالا نييئاصخألاو تاضرمملاو ءابطألا نم ةكراشم تامدخلا لمشت .تاونس 5 - 18
.نيينهملا نيجلاعملاو ةيسفنلا ضارمألا ءابطأو قطنلا تابوعص جالع ءابطأو يعيبطلا جالعلا

 Five Dockيف ةركبملا ةلوفطلا لحارم يف ةيحصلا ةياعرلل زكرم

ىرسألل ةينهذلا لكاشملل ةيحصلا ةياعرلا زكرم

 : 8788 4288فتاه
5a Blackwell Point Road, Chiswick NSW 2046

 : 8788 4288فتاه
Cnr First Avenue & Park Road, Five Dock NSW 2046

 Homebushيف ةركبملا ةلوفطلا لحارم يف ةيحصلا ةياعرلا زكرم
 : 8788 4288فتاه
2A Fraser Street, Homebush NSW 2140

 SDN Brighter Futuresزكرم
 : 9715 6568فتاه

www.sdn.org.au

ةيمسرلا لاصتالا تاهج

نم ءزجكو تاونس  0- 8نم مهرامعأ غلابلا لافطألل ىرسألا تالاح ةرادإل تامدخ  Brighter Futuresزكرم مدقي
.رومألا ءايلوأ عم تاعامتجا دقعو ةيبرتلا جمارب مدقتف انتامدخ

www.sswahs.nsw.gov.au/MHealth/

 : 9378 1100فتاه

لمتشت جماربلا .ةينهذ ةيحص لكاشم مهيدل رومألا ءايلوأ ىدل دجوي يتلا ىرسألا ىلع زيكرت
يتاوللا تاهمألا تاعومجمو ،ةنس  7 - 14نيب ام مهرامعأ غلابلا لافطألل تازاجإلا ءاضقل جمانرب ىلع
رداصم ميدقتو تاراشتساو رومألا ءايلوأ عم تاعامتجا دقعو ،ةينهذلا ةحصلا يف لكاشم نم نيناعي
.ةيتامولعم

ةينهذلا لكاشملا نم ةيحصلا ةياعرلل نوديرك زكرم

تايفشتسملا

ةيعمتجم تامدخ
www.community.nsw.gov.au
 : 132 111فتاه  -لافطألا ةيامحلل لاصتا طخ
ةئشنتلل ةياعرو ركبملا جالعلل لخدتو رومألا ءايلوأل معدو لافطالا ةيامحل تامدخ ميدقت
.ثداوحلاو تامزألا نم ةررضتملا تاعمتجملل ةدعاسملاو ينبتلل تامدخو

) Burwoodدوروب بتكم( ةينكس تامدخ

 : 9715 0600فتاه
www.housing.nsw.gov.au
56 Railway Parade, Burwood NSW 2134
ريغ ةبعصلا تاجايتحالا يوذو لخدلا يدودحم دارفألل رفوت ىدملا ةليوط ةينكس تامدخ
.ةصاخلا تاراقعلا راجيإ قوس يف بسانملا نكسلا وأ ةماقإلا فيراصم لمحت ىلع نيرداقلا
.نمآ صاخ ينكس راجيإ نامضل راجيإلا نيمأتو مدقم عفد يف ةدعاسملل تامدخ مدقت كلذكو

ةيلزنملا ةياعرلاو ةصاخلا تاجايتحالا يوذو نكسلا رابك ةياعر زكرم

 : 9334 3770فتاه
www.adhc.nsw.gov.au
Level 3, 56 Railway Parade, Burwood NSW 2134
جالعل لخدتلاو ،قطنلا ةبوعصل ةيجالع ةينهم تامدخو يعيبطلا جالعلل تامدخ ميدقت
مدقت .نييعامتجالا نييئاصخألا لبق نم يجالعلا لخدتلاو تالاح ةرادإو معد تامدخو كولسلا
ةقاعإ نم نوناعي نيذلا دارفألا ىدل ةبلطتملا تامدخلاو ةماقإلا ريفوتو ةياعرلل ةلاحإلا تامدخ
.رخأتملا ومنلا باحصأ لافطألا وأ ةينهذ

يحصلا نوديرك زكرمو ةيحصلا ةياعرلل ةيلحملا ينديس ةكبش

 : 9378 1100فتاه
www.health.nsw.gov.au
24 Liverpool Road, Croydon NSW 2132
ةيعمتجم ةيحص ةياعرو )ةركبملا ةلوفطلا لحارم( ةيرسأ ةيحص ةياعرو لافطألل ةناضح تامدخ
جالعو يسفن جالعو ةيراشتسا تامدخ اهنيب نم ىرسألاو نيقهارملاو لافطألل ةلماش ةيحص تامدخو
نانسألا ةحصو نامدإلا تالاح نم جالعلا ةحص ،ةينهذلا ةحصلا .قطنلا تابوعصل جالعو ينهم

www.det.nsw.edu.au

تاعمتجملاو ميلعتلا ةرادإ
 : 8848 4900فتاه

تاعمتجملا نع تامولعملا رداصم بتكم
 : 8848 4934فتاه

سرادملا يراشتسم لبق نم تامدخ :ىلع لمتشت نيسنجلا نيب ةاواسملا جمارب ،ةيبالط تامدخ
.ةصاخلا تاجايتحالا يوذ نم بالطلل تامدخو تافاقثلا ةددعتم جماربو بالطلا ةياعر يراشتساو

 Barnardos Aboriginal Early Years Family Supportزكرم
 : 9218 2358فتاه
www.barnardos.org.au

روكنوك ىفشتسم

.لوحكلاو تاردخملا نامدإ يف لكاشم وأ/و ةيلقع ضارمأ نم نوناعي نيذلا دارفألا تالاحل جالعو مييقت

www.weldon.com.au

Kids@Weldon Inner West Toy Library
 : 9747 4577فتاه

 : 9767 5000فتاه
www.concordhospital.com.au
Hospital Road, Concord NSW 2137

 : 9378 1100فتاه
www.sswahs.nsw.gov.au
: 132 222يفتاهلا لاصتالا نم تاعاس دعب ةقيقد ةياعر
24 Liverpool Road, Croydon NSW 2132

ىلع نيمئاقلاو لافطألا اهحنمي يتلا بعللا نم ةعومجم  Church of England Children’s Homesزكرم مدقي
لافطألل .ينديسب يلخادلا برغلا قطانم يف نوشيعي نيذلا ءالؤه ةصاخ تقولا نم ةينمز ةرتفل مهتياعر
تاونس  0- 5نيب ام مهرامعأ غلابلا

)Royal Prince Alfred (RPA

 : 9515 6111فتاه
www.cs.nsw.gov.au/rpa
Missenden Road, Camperdown NSW 2050

 Leichhardtةقطنمب تاديسلل ةيحصلا ةياعرلا زكرم

www.koorana.org.au

 Kooranaزكرم
 : 9750 4100فتاه

افطألل ينديس ىفشتسم

ةصاخ تامدخ ميدقت ىلع تامئاق تاديس كانه لمعيو ،تاديسلا ةحص جالعل يحبر ربغ زكرم
.ةيحصلا ةياعرلل ةيفاضإ تامدخو ةفلكتلا ةضفخنم ةيحص ةياعر مدقيو ،تاديسلل

يوذ دارفألا ةدعاسملا ميدقت ىلع موقت ةيلارتسا ةيموكح ةينوناق ةئيه يه Centrelink
تامولعملا رداصمو معدلا ميدقت ىلع موقت .نيجاتحملا ءالؤهل معدلا مدقتو يتاذلا ءافتكالا
.ىرخأ ةيلام تادعاسمو ةيفيظوت تامدخ ىلع روثعلل

 : 9736 2288فتاه
www.cs.nsw.gov.au/Mhealth/
Thomas Walker Building, Hospital Road, Concord West NSW 2138

ةيلحملا ةطرشلا ماسقأ

.ينديسب يلخادلا برغلا قطانم يف تاونس  0 - 5نيب ام مهرامعأ غلاب لافطأ مهيدل نيذلا ىرسألل معد ميدقت

ركبملا صحفلا معد جمارب .تالاحلا جالع ةرادإو يرسأ معد تامدخ ميدقت

KU Inner West Play & Chat
 : 9692 0559فتاه
www.ku.com.au/ku.iwplayandchat
.ةركبملا ةلوفطلا لحارمب ةيعوتلا رومأ ىلع مئاقلا لبق نم ليهستب رومألا ءايلوأ عم تاعامتجا دقع معد
.ينديسب يلخادلا برغلا قطانم ربع نكامأ ةدع يف تاعامتجالا دقعتو

 Sydney City Family Relationship Centreزكرم
 : 8235 1500فتاه
sydneyfrc@ransw.org.au
قافتالل لصوتلا ىلع نيلصفنملا رومألا ءايلوأ ةدعاسمل )طسو لح( ةيرسألا تاعازنلل ةيوست ميدقتل
تاقالعلا ةيوقت ىلع ىرسألا دعاست كلذكو .ةمكحملا ىلإ ءوجلل ةجاحلا نودب ةيرسالا تابيترتلا نأشب
.ةصتخملا ةلاحإلا تاهجو تامولعملا ميدقت لالخ نم تاقالعلاب ةصاخلا لكاشملا عم لماعتلاو

www.metromrc.org.au

 Inner West Family Connectزكر
 : 9559 1883فتاه

 0 - 8نيب ام مهرامعأ غلابلا لافطألل ينديسب يلخادلا برغلا قطانم يف ةنطاقلا ىرسألا ىلإ معدلا ميدقتل
.ةعونتملا ةيفاقثلا تايفلخلا يوذ نم تاونس

www.sch.edu.au

 : 9382 1111فتاه
High Street, Randwick NSW 2031

 St John of God Hospitalىفشتسم

 : 9715 9215فتاه
www.beatbabyblues.com.au
23 Grantham Street, Burwood NSW 2134
ةلئاعلا دارفألل ةلماك تامدخ مدقت حبرتلا ضرغب ةصاخلا ةينهذلا ةيحصلا ةياعرلا تامدخل سيل
يموي ساسأ ىلع ةياعرلل يلومش جهنمو ةيجراخلاو ةيلخادلا ىضرملا تادايع نم ةلسلس ربع لماكلاب
.ركبملا جالعلا تامدخ ىلع زيكرتبو

افطألل ديم تسيو ىفشتسم

 : 9845 5555فتاه
www.chw.edu.au
Cnr Hawkesbury & Darcy Roads, Westmead NSW 2145

ئفاطملا ،فاعسإلا ةطرشلا -ئراوطلا تالاح ةفاكل
)ةلاقنلا فتاوهلل طقف  : 000 (112فتاه

 : 9560 3011فتاه
www.lwchc.org.au
55 Thornley Street, Leichhardt NSW 2040

 Rivendellةقطنمب نيقهارملا تالاح جالع زكرم

ةيجراخلاو ةيلخادلا تادايعلا لخادب ةياعرلل تامدخ اهنيب نم ةينهذ ةيحص ةياعر تامدخ ميدقت
.نيقهارملاو لافطألل ةيميلعت تامدخو

نانسألا جالعل ينديس ىفشتسم

زجحلل  : 9293 3333فتاه
www.sswahs.nsw.gov.au
2 Chalmers Street, Surry Hills NSW 2010
سرادملا ضعب يف مييقت ءارجإ .ماع  0 - 17نم مهرامعأ غلابلا لافطألل نانسألا جالعل ةلماش تامدخ
.دروكنوكو نوديرك ةقطنم يف ةيدايعلا تامدخلا ةيئادتبالا

Centrelink

www.centrelink.gov.au
 : 13 1021فتاه  -زجحلل
 : 13 6150فتاه  -تالئاعلا ةدعاسم
 : 13 1202فتاه  -تاغللا ةددعتم ئراوطلا تاملاكم
56 Railway Parade, Burwood NSW 2134

 : 9797 4099فتاه Ashfield -
14 Victoria Street, Ashfield NSW 2131
 : 9745 8499فتاه Burwood -
24 Burleigh Street, Burwood NSW 2134
 : 9764 0055فتاه Flemington -
 Flemingtonقاوسأ عمجم
Parramatta Road, Flemington NSW 2129
تاقالعلاو يلزنملا فنعلا نم ةيامحلاو تاعمتجملا ةمالس نع تامولعمو معدو ةدعاسم تامدخ
.مئارجلا نم ةيامحلاو راغصلا نيب ةيمارغلا

