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لالتصال باللغة العربية يُرجى االتصال بخدمة الترجمة 
الخطية والشفهية (TIS) على الرقم 450 131.

تمّول حكومة نيو ساوث ويلز خدمات االستقرار الدولية 
وجمعية القديس منصور لتقديم خدمات روابط القدرات نيو 
ساوث ويلز في مناطق سيدني الداخلية وجنوب شرق سيدني 

وجنوب غرب سيدني والمرتفعات الجنوبية. 

 تربط األفراد 
بمجتمعاتهم المحلية

الربط باجلميع
يعمل مسؤولو الربط مع جميع الناس والمجتمعات، ومنهم 

االأفراد من خلفيات ثقافية ولغوية مختلفة وسكان أستراليا 
االأصليون. وسيقوم مسؤولو الربط بدعمك لكي تكون جزءاً 

من مجتمعك المحلي واالأوسع.

يمكنك االتصال بأحد مسؤولي الربط في أي وقت تحتاج 
إلى ذلك وبطريقة تالئمك.

إن دور مسؤول الربط هو تقديم الدعم على المدى القصير 
لتحقيق نتيجة معّينة.

ويمكن االتصال بمسؤولي الربط مرة أخرى في المستقبل إذا 
تّم تحديد هدف آخر أو إذا كنت بحاجة لمزيد من الدعم 

أو المعلومات.

Arabic



 تحّدد أهدافك 
وتخّطط لمستقبلك

 تنّمي شبكات 
دعمك الحالية وتقيم 

شبكات جديدة

 يستطيع 

 مسؤولو الربط 
مساعدتك لكي

 تعثر على طرق 
 لتكون جزءاً من 
مجتمعك المحلي

 تتبني الثقة 
لتحقيق أحالمك

من يستطيع االستعانة بروابط القدرات 
نيو ساوث ويلز؟

روابط القدرات نيو ساوث ويلز موجودة لمساعدة:

عاقات البالغين من العمر 9 سنوات إلى 64 سنة االأشخاص ذوي االإ  •

عاقات وعائالتهم. مقّدمي رعاية االأشخاص ذوي االإ  •

يستطيع االأفراد والنوادي والمجموعات والمؤسسات التجارية أيضاً 
االستعانة بروابط القدرات نيو ساوث ويلز وذلك بالمعلومات 

عاقات. والدعم بشأن شمل االأشخاص ذوي االإ

 ال تحتاج إلى أن تستوفي عملية تقييم رسمية أو إحالة 
 لكي تحصل على مساعدة من روابط القدرات 

نيو ساوث ويلز. 

ما هي روابط القدرات نيو ساوث ويلز؟
 (Ability Links NSW) تدعم روابط القدرات نيو ساوث ويلز

عاقات وعائالتهم ومقّدمي الرعاية لهم لكي  االأشخاص ذوي االإ
يعيشوا الحياة التي يريدونها كأعضاء لهم قيمتهم في المجتمع.

وهي تقوم بذلك عن طريق الربط بين االأفراد ومجتمعهم.

وبواسطة مسؤولي ربط (Linkers) محليين، تقّدم روابط 
القدرات نيو ساوث ويلز الدعم للمجتمعات أيضاً لكي 

تكون شمولية.

وروابط القدرات نيو ساوث ويلز مبادرة من دائرة خدمات 
عاقة والرعاية المنزلية  العائلة والمجتمع والشيخوخة واالإ

في حكومة نيو ساوث ويلز. 

كيف تؤدي روابط القدرات نيو ساوث 
ويلز عملها؟

يقوم منّسقو روابط القدرات نيو ساوث ويلز، المعروفون 
عاقات  باسم مسؤولي الربط، بالتعاون مع االأشخاص ذوي االإ
وعائالتهم ومقّدمي الرعاية لهم لدعمهم لتحقيق أهدافهم 

وآمالهم وأحالمهم.

سواء أكان هدفك المشاركة في الرياضة أو الدراسة أو التطّوع 
أو االأنشطة االأخرى، تظل أنت في مركز صنع القرار بشأن 

كيف تريد أن تعيش حياتك.

يتمتع مسؤولو الربط بمعرفة المجتمع المحلي ويعملون إلى 
جانب المجتمعات فيدعمونها لكي تصبح أكثر وّداً وشمولية.


