Be part of the

Multicultural Peer Network

The Multicultural Peer Network facilitates
FREE in-language, peer lead support networks
that aim to increase the independence, social and
community participation for people from culturally
and linguistically diverse (CALD) communities, people
with disability, their families and carers across NSW.
The peer to peer groups are designed to:

• Help improve social and community participation between
people with disability and the communities they live in

• Increase knowledge on mainstream and disability services
available to CALD communities, including the NDIS

• Support local communities in making informed decisions
about their own lives

• Provide helpful in-language resources to CALD communities
• Create opportunities where CALD communities can continue
learning and share information

• Provide ongoing contact for isolated CALD communities
• Train and employ paid Lived Experience Facilitators to
deliver five sessions throughout the year

The Multicultural Peer Support Network (MPN) is an initiative of
Settlement Services International (SSI). The project is funded by the
National Disability Insurance Scheme (NDIS) Information, Linkages and
Capacity Building (ILC) Program.

If you would like to know more
about the Multicultural Peer
Network or how you can connect
with a Peer Support group in your
area please contact
Susie Eve, SSI ILC Coordinator:
e seve@ssi.org.au
m 0403 597 303

Arabic

كن جز ًءا من

أ
شبكة القران متعددة الثقافات

تساعد شبكة أ
القران متعددة الثقافات في إقامة شبكات
دعم قيادية أ
للقران ،مجانية ،بلغات الجاليات بهدف زيادة
االستقاللية والمشاركة االجتماعية والمجتمعية أ
للشخاص من
الجاليات المتنوعة ثقافيا ولغويا ( )CALDو أ
الشخاص ذوي
ً
ً
إالعاقة وعائالتهم ومقدمي الرعاية في أنحاء نيو ساوث ويلز.

القران المشتركة لتحقيق أ
يتم تصميم مجموعات أ
الهداف التالية:
المساعدة في تحسين المشاركة االجتماعية والمجتمعية بين أ
الشخاص
•
ذوي إالعاقة والمجتمعات التي يعيشون فيها
• زيادة المعرفة بالخدمات المتاحة للعموم وخدمات إالعاقة المتاحة
ثقافيا ولغويًا ،بما في ذلك NDIS
للجاليات المتنوعة ً
• دعم المجتمعات المحلية في اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن حياتها
ثقافيا ولغويًا
• توفير موارد مفيدة بلغات الجاليات للجاليات المتنوعة ً
ثقافيا ولغويًا مواصلة
• خلق فرص حيث يمكن للجاليات المتنوعة ً
التعلم ومشاركة المعلومات
ثقافيا ولغويًا
• توفير التواصل المستمر للجاليات المتنوعة ً
• تدريب وتوظيف مديرين مقابل أجر ‘للتجارب المعاشة’ لتقديم
خمس جلسات خالل السنة

شبكة دعم أ
القران متعددة الثقافات ( )MPNهي مبادرة من
ش
 .)SSI( Settlement Services Internationalتمويل هذا الم�وع
هو من )National Disability Insurance Scheme (NDIS
.Information, Linkages and Capacity Building (ILC) Program

ترغب في معرفة المزيد
إذا كنت
أ
عن شبكة القران متعددة الثقافات
أو كيف أيمكنك التواصل مع مجموعة
لدعم القران في منطقتك ،يرجى
االتصال بـ  ،Susie Eveمنسقة SSI
:ILC

seve@ssi.org.au e
0403 597 303 m

