
دوائر الدعم
شبكة األقران متعددة الثقافات

دوائر الدعم هي مجموعات من األفراد الذين يبذلون جهودهم سويًة من أجل املساعدة يف تحقيق وتعزيز 
أهداف ومصالح شخص ما، فهم يكرسون جهودهم لدعم الشخص الذي يقع يف مركز الدائرة .. وهو أنت!
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 دائرة الدعم الخاصة بك 

ميكن لألشخاص أن يرتبطوا بعالقات عرب الدوائر األربع كلها.

ال ميكن لدوائر الدعم أن تحل محل:

دور العائلة   >

دور العاملني يف مجال الدعم   >

الدعم الفردي الذي تحصل عليه بشكل يومي.  >



أنت

اتخاذ قرارات مالية

اآلمال واألحالم 
واألهداف يف 

الحياة

تكوين أصدقاء 
ُجُدد

متابعة األمور

االستمتاع ومامرسة 
أنشطة جديدة

اتخاذ قرارات 
مصريية

االستعداد ملواجهة 
الطوارئ

التحدث حول 
مواضيع صعبة

التخطيط 
للمستقبل

www.ssi.org.au/services/disability-services/multicultural-peer-network

شبكة دعم األقران متعددة الثقافات هي مبادرة تابعة للمؤسسة العاملية لخدمات 
التوطني. ويحظى هذا املرشوع بتمويل إدارة الخدمات االجتامعية يف الحكومة االسرتالية.

 اجتامعات الدوائر 

غري رسمية أو رسمية — مريحة أو ُمَنَسَقة   >

اجتماعات منتَظمة — كل بضعة أسابيع أو أشهر قليلة   >

االتفاقيات — مناقشة القضايا واتخاذ القرارات   >

القامئون عىل اإلدارة — األشخاص القامئون عىل ضبط األمور  >

املوقع — الراحة والخصوصية، استخدام التكنولوجيا عرب اإلنرتنت  >

التوقيت — أخذ احتياجات الجميع بعني االعتبار   >

املدة — ساعة إىل ساعتني — تذكَّر أن األشخاص متطوعون   >

 إعداد خطة 

ما هو األمر الذي يسري عىل ما يُرام بالنسبة لك؟  >

ما الذي تود تغيريه يف حياتك؟   >

ما سيكون دور الدائرة يف دعمك إلجراء التغيريات؟   >

ما هو معدل تكرار اإلجتامعات؟  >

حّدد موعد االجتامع القادم    >

حّدد األهداف أو األعامل )عىل املستويني القريب والبعيد(   >

املراجعة وطرح اإلنطباعات واآلراء  >

 من ميكنك أن تدعو لالنضامم إىل دائرتك 

أُدُع األشخاص الذين تعرفهم وتثق بهم والذين لديهم اهتامم فعيل 
بتقديم الدعم.

العائلة واألصدقاء   >

املعلمون  >

الجريان  >

زمالء الدراسة أو العمل  >

األشخاص الذين ينتمون إىل مجموعات الرتفيه/ الرياضة/   >

املجتمع/ املعتقدات الدينية

 كيفية دعوة األشخاص إىل دائرتك 

إرشح كيف ميكن لكل عضو يف الدائرة تقديم الدعم لك:

الغاية من دائرتك   >

أهدافك   >

الدعم الذي تحتاجه  >

إذا رفض شخص ما االنضامم لدائرتك فال تعترب ذلك رفضاً لك.

 ما الغاية من دائرتك؟


