�التنوع الثقافي واللغوي ()CALD
خدمات األسرة
خدمة المهاجرين البالغين لتعليم اإلنجليز ّية ()AMES
Level 1, 59-63 Evaline Street, Campsie
9784 7940
برنامج املهاجرين البالغني لتعليم اإلجنليز ّية ( )AMEPملن وصل حديث ًا من املهاجرين
والالجئني املؤهلني.
مركز مترو لموارد المهاجرين
2nd Floor, 59-63 Evaline St, Campsie
9789 3744
وكالء هجرة ومساعدة في الضرائب وقاضي صلح وخدمة توطني لالجئني وخدمات
نسائية ،إلخ.
تعليمية ومجموعات
نسائية ودورات
استئجار وعيادة
ّ
ّ
ّ
األسترالية الكور ّية ()AKWA
االجتماعية
جمعية الرعاية
ّ
ّ
ّ
59 Evaline Street, Campsie
9718 9589
مجتمعية للجالية الكور ّية.
معلومات وإحاالت وبرامج توعية
ّ
األسترالية ()CASS
الصينية
جمعية الخدمة
ّ
ّ
ّ
44-50 Sixth Avenue, Campsie
9716 0612
شخصية وخدمات مشورة والشيخوخة
مجتمعية لألطفال واملهاجرين .تنمية
خدمات
ّ
ّ
وترفيهية.
اجتماعية
والعجز والتعليم والتدريب وأنشطة
ّ
ّ
جمعية طرابلس والميناء
ّ
48-50 Taylor St Lakemba
9758 1366
بالعربية ومجموعة لألمهات ومركز رعاية الطفل العربي
خدمات للجالية الناطقة
ّ
األسترالي .9758 1366 -
جمعية المرأة المسلمة
ّ
47 Wangee Rd, Lakemba
9750 6916
مجتمعية تقوم على تلبية احتياجات النساء األستراليات املسلمات وأسرهن
منظمة
ّ
في نيو ساوث ويلز.
االجتماعية للمرأة
اإلسالمية للرعاية
الجمعية
ّ
ّ
ّ
4/180 Haldon St, Lakemba
9759 1675
تعليمية قصيرة لتلبية احتياجات النساء املسلمات.
تدير أنشطة ودورات
ّ
االتحاد الوطني األسترالي اللبناني المسيحي INC
659 Punchbowl Rd., Punchbowl
9740 5055
نسائية وأنشطة
خدمات دراسة احلالة ومساعدة في شؤون الهجرة والتوطني ومجموعة
ّ
شبابية ومجموعة لكبار السن.
ّ

الخدمات الصح ّية للطفولة المبكرة

مقدمي الرعاية لألطفال
املجتمعية
مجانية في مجال الصحة
خدمة
للوالدينّ /
َ
ّ
ّ
من الوالدة وحتى سن  5سنوات .رقم الهاتف املركزي للمشورة والتسجيالت اجلديدة
8788 4288
مركز بلمور الصحي للطفولة المبكرة
Belmore Community Centre,
38 Redman Parade, Belmore
مركز كامبسي الصحي للطفولة المبكرة
143 Beamish Street, Campsie

مركز إيرلوود الصحي للطفولة املبكرة
Cnr William Street and Homer Street, Earlwood
مركز الكمبا الصحي للطفولة المبكرة
35 Croydon St, Lakemba
مركز بانشبول الصحي للطفولة المبكرة
Punchbowl Community Centre
44 Rossmore St, Punchbowl

األطفال ذوو االحتياجات اإلضاف ّية و /أو اإلعاقات

املنزلية ()ADHC
الشيخوخة والعجز والرعاية
ّ
Metro South Regional Office, Burwood
9334 3700
مركز كورانا للطفل واألسرة
1A Cleary Ave, Belmore
9750 4100
التدخل املبكر وخدمات األسرة لألطفال من الوالدة وحتى سن  18سنة ذوي اإلعاقات و /أو
التأخر في النمو.
خدمة التدخل المبكر بمدينة كانتربري
 9789 9492و 9789 9491
خدمة التدخل في الطفولة املبكرة لألسر ذات األطفال من الوالدة وحتى سن  6سنوات
الذين قد يعانون من تأخر أو إعاقة في الكالم /اللغة و /أو النمو.
مدرسة وانجي بارك الخاصة
14-16 Wangee Road, Lakemba
9759 6796
حكومية خاصة لألطفال ذوي احتياجات الدعم املرتفعة بسبب تأخر حاد في
مدرسة
ّ
النمو.
وحدة التدخل المبكر ببانشبول
Punchbowl Public School, 1333 Canterbury Road
9740 9634
موسمية (لألطفال من  6-3سنوات) ذوي اإلعاقات.
روضة أطفال
ّ
خدمة الرعاية البديلة المؤقتة بروزالندز
69 Payten Av, Roselands
 9759 5064أو0418 674 215
رعاية بديلة مؤقتة لألطفال واملراهقني ذوي اإلعاقات اجلسد ّية.
مركز الكومنولث لمقدمي الرعاية البديلة المؤقتة
1800 052 222
خدمات لذوي اإلعاقات ومقدمي الرعاية واخلدمات.
الصينية  -شركة األطفال ذوي اإلعاقات
جمعية اآلباء واألمهات
ّ
ّ
Suite 4, 2nd Floor, 59-63 Evaline St, Campsie
9784 8120
الكاثوليكية
الرعاية
ّ
Level 2, 8 Jacobs St, Bankstown
8709 9333
خدمات لألطفال ذوي اإلعاقات ممن يتلقون الرعاية خارج املنزل ورعاية بديلة مؤقتة ودعم ًا
أسري ًا مكثفاً.
Canterbury Play Connect
St Mathews Anglican Church,
Cnr Leith and Crieff St, Ashbury
1800 171 882
تم التحديت في مارس /آذار 2011
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خدمات دعم األسرة

خدمة دعم األسرة بكانتربري
9 Garrong Rd, Lakemba
9740 0111
المنزلية
للزيارات
المتطوعين
برنامج
جيدة:
بدايات
ّ
49 The Boulevard Lewisham
9550 0925
برنامج بارناردوس للطفولة المبكرة للسكان األصليين
9218 2358
خدمة دعم األسرة بمركز ريفروود المجتمعي
151 Belmore Road North, Riverwood
9533 0100
مركز جاناوي لألسرة
22 Samuel Street, Wiley Park
9750 0500
مشورة األسرة والعالقات
اليفكير للمشورة وخدمات األسرة
Suite 4, Level 2, 402-410 Chapel Road, Bankstown
1300 130 225
مركز سيدني لمشورة المرأة
4/2 Carrington Square, Campsie
9718 1955
(خلفية كور ّية)
مكان المرأة
ّ
Corner the Boulevarde and Haldon Street, Lakemba
9740 9543
مركز سانت مايكلز لمشورة األسرة
22 Harold St, Campsie
9718 6594
الخط الوطني لمشورة االعتداء الجنسي واألسرة والعنف المنزلي
RESPECT 1300
اليفالين 131 114
خط مساعدة األطفال 1800 55 18 00
خط الوال َدين 13 20 55
خط الرعاية 1300 22 74 64
اخلط الساخن لرعاية األطفال 1800 67 03 05
خط املترجمني الشفهيني 1300 73 97 31
خط العنف املنزلي 1800 65 64 63
خط رعاية جيش اخلالص 8736 3292
موقع موارد الوال َدين اإللكتروني/
www.resourcingparents.com

مجموعات اللعب ورعاية األطفال والرعاية النهاريّة لألسرة
ورياض األطفال

للمزيد من املعلومات أو للحصول على دليل لهذه اخلدمات ،اتصل بخدمات املجلس
املجتمعية على الرقم
ّ
9789 9509
الر ّضع ،مجلس مدينة كانتربري
استئجار كبسوالت حمل ُ
9789 9509
مشروع كانتربري لمجموعات اللعب المدعومة
Koorana Child and Family Centre
9759 4100

خدمات الدعم الصحي

مستشفى كانتربري
Canterbury Rd, Campsie
9787 0000

الطبية للممارسين العامين لما بعد ساعات العمل
العيادة
ّ
Canterbury Hospital, Canterbury Rd, Campsie
1300 665 569
الصحية لألطفال والمراهقين واألسرة
صحة المجتمع بكانتربري ،الخدمة
ّ
Canterbury Hospital, Thorncraft Pde, Campsie
9787 0600
الصحية للمخدرات
خدمات كانتربري
ّ
Canterbury Hospital, Thorncraft Pde, Campsie
9787 0272
عيادة المرأة الصحيحة بكامبسي
1st Floor, 59-63 Evaline St, Campsie
( 9789 3744لتحديد موعد)
مركز كانتربري لطب األسنان
Canterbury Hospital Dental Clinic, Campsie
9293 3333
خط جيش الخالص للشباب
خط جيش اخلالص لألزمات
خط جيش اخلالص لألمل

8736 3293
8736 3295
1300 46 73 54

عيادة مجلس مدينة كانتربري للتحصين
9789 9389

خدمات الشباب

Fusion Australia
Suite 1, Level 2, 59-63 Evaline Street, Campsie
9789 4888

مركز بلمور لموارد الشباب
Building 3, 38-40 Redman Pde, Belmore
9718 9848
خدمة بانكستاون  -كانتربري للشباب
Level 1, 138-142 Beamish St, Campsie
9718 1411
املشرد
دعم الشباب
ّ

المساعدة المال ّية

خدمات سنترلينك لألسرة
136 150
مساعدة األسر ذات األطفال محدودة الدخل.
كامبسي (خدمات األسرة)
19-21 Anglo Road
الكمبا (خدمات األسرة)
Level 1, 194 Lakemba Street
خدمة مانيكير التابعة لجيش الخالص
Anglo Rd, Campsie
9787 5375
املالية ،إدارة الديون ،املناصرة.
املشورة ّ

المراكز المجتمع ّية

اجلماعية والدعم
وهي أماكن عامة حيث ميكن ألفراد مجتمع ما االجتماع لألنشطة
ّ
االجتماعي واملعلومات العامة وأغراض أخرى.
مركز مدينة كانتربري المجتمعي
130 Railway Parade, Lakemba
9750 9344
مركز رعاية إيرلوود  -كانتربري المجتمعي
15 Clarke Street, Earlwood
9559 4013
مركز ريفروود المجتمعي
151 Belmore Rd North, Riverwood
9533 0100
مركز بانشبول المجتمعي
44 Rossmore Avenue, Punchbowl
9759 1705

المدارس كمراكز مجتمع ّية

تقدم
وهي مراكز
مجتمعية في املدارس لألسر ذات األطفال الرضع وحتى  8سنوات .وهي ّ
ّ
املجانية لتنشئة األطفال.
نطاق ًا واسع ًا من األنشطة والبرامج
ّ
مدارس الكمبا /وايلي بارك كمركز مجتمعي
Lakemba Public School, Alice Street
9759 4061
مدارس بانشبول كمركز مجتمعي
133 Canterbury Road, Punchbowl
9750 8906

الخدمات المجتمع ّية

االجتماعية
مركز جيش اخلالص املجتمعي اإلقليمي للرعاية
ّ
Anglo Rd, Campsie
9787 2333
الغذائية واملساعدة في فواتير الكهرباء
الشمولية ملن هم في أزمة .املساعدات
الرعاية
ّ
ّ
والهاتف.
القانونية
المجتمعية
مركز جيش الخالص للخدمات
ّ
ّ
23 Anglo Rd. Campsie
9213 3902
بوتقة االنصهار بأستراليا
Suite 1, Level 2, 59-63 Evaline Street, Campsie
9789 4888
المشردين
مركز معلومات
ّ
9265 9639
خدمة منع إساءة معاملة األطفال  1800 68 80 09أو 9716 8000
الخط الساخن لمحكمة األسرة

1300 35 20 00

خط مساعدة حماية الطفل

132 111

