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 SydWest لماذا تختار
Multicultural Services؟ 

كوادرنا تتكلم بلغتك ويمكنهم 
أن يساعدوك في حياتك اليومية 

لتعيش مستقاًل حتى تبلغ أهدافك 
في الحياة. نعمل معك لضمان 
أن يكون لديك التحكم واالختيار 

للدعم المقدم لك. نساعدك 
على الحصول على المهارات التي 
تحتاجها للقيام باألشياء بنفسك 

ولتكون جزءًا من المجتمع. 

تعد SydWest Multicultural Services منظمة 
مجمتعية رائدة. مهمتنا أن نساهم في بناء القدرة 

االجتماعية للمجتمعات المتنوعة. نسعى لتمكين األفراد 
من جميع الثقافات بتقديم خدمات مباشرة تركز 

على الشخص. نحن نركز على الضعفاء واألكثر 
احتياجًا على مدار حياتهم.

NDIS Services )خدمات الخطة 
الوطنية للتأمين ضد اإلعاقة(

تعد SydWest Multicultural Services مقدمًا معتمدًا 
للخطة الوطنية للتأمين ضد اإلعاقة )NDIS( وتدعم 

المجتمعات المتنوعة ثقافيًا ولغويًا CALD للحصول على 
 .)NDIS( خدمات الخطة الوطنية للتأمين ضد اإلعاقة

الرجاء االتصال بموظفينا المتحدثين بلغتين وذوي الخبرة 
لجميع احتياجاتك للدعم من الخطة الوطنية للتأمين ضد 

.)NDIS( اإلعاقة

تشمل الخدمات
تنسيق الدعم	 
خدمات مرنة، فردية، في المنزل	 
 الوصول للمجتمع، والدعم الترفيهي واالجتماعي	 
األنشطة الجماعية	 
خدمات دعم العيش المستقل	 

نحن نعمل مع األفراد والمجموعات المجتمعية 
ونتعاون مع اآلخرين لتعزيز التناغم االجتماعي 

والتماسك وبناء القدرة االجتماعية في المنطقة.



القيم
التميز التعاون،  المسائلة، 

DES كيف يمكن أن تساعدك
 مطابقة الوظائف بالوظائف المناسبة في إطار 	 

قدرتك على العمل
المساعدة في تقديم طلبات التوظيف	 
المساعدة في إعداد السير الذاتية 	 
خدمات مفصلة لتالئم تفضيالتك	 
التسويق عند أصحاب العمل	 
إزالة الحواجز التي تعوق التوظيف	 
المساعدة بتدعيم األجور	 
التمرين والخبرة العملية لتساعدك على التوظيف	 
الدعم في مكان العمل قدر ما تحتاجه.	 

 Disability Employment Services )DES(
)خدمات توظيف ذوي اإلعاقة( هي خدمة 

التوظيف من الحكومة األسترالية والتي تساعد 
األشخاص ذوي اإلعاقة، أو ذوي اإلصابة أو الحالة 

الصحية على العثور على وظيفة والحفاظ عليها.

إن DES خدمة مجانية تساعد األشخاص ذوي 
اإلعاقة، أو ذوي اإلصابة أو الحالة الصحية على 

العثور على وظيفة والحفاظ عليها.

 Community
 Connections Program
)برنامج الترابط المجتمعي( 

كيف يمكن يساعدك برنامج الترابط 
المجتمعي؟

 يساعد ذوي اإلعاقة في الحصول على دعم غير 	 
ممول من الـ NDIS ضمن المجتمعات المحلية

 يساعد على ربط ذوي اإلعاقة بالخدمات 	 
األساسية واألنشطة

 يساعد المشاركين في العثور على المعلومات 	 
المناسبة والحديثة التخاذ خيارات مستنيرة

 يساعد المشاركين على التواصل مع الدعم، وبناء 	 
مهارات وقدرة داخل مجتمعاتهم المحلية

 تمكين األشخاص ذوي اإلعاقة 	 
 لكل اإلحاالت: 

 intake.ilc@sydwestms.org.au

يتحدث موظفينا لغتك ويمكنهم 
مساعدتك في حياتك اليومية على العيش 

المستقل وعلى بلوغ أهدافك في الحياة.

 Disability 
  Employment Services

)خدمات توظيف ذوي اإلعاقة(



 NDIS Brokerage Services )خدمات 
)NDIS الوساطة للخطة الوطنية للتأمين ضد اإلعاقة

نقدم خدمة الوساطة لتساعد مقدمي الخدمة للحصول على رعاية متمكنة ثقافيًا للعمالء 
داخل وخارج المنزل.

info@sydwestms.org.au  www.sydwestms.org.au

اتصل بنا
 مكتب بالكتاون

Level 2 
 125 Main Street 

 Blacktown NSW 2148 
 الهاتف: 6633 9621 02 
الفاكس: 5625 9831 02

 مكتب راوس هيل
Vinegar Hill Community Centre 

 Ground Floor 
29 Main Street 

Rouse Hill NSW 2155 
الهاتف: 6633 9621 02 

 مكتب ماونت درويت 
Shop 3 

 6-10 Mount Street 
 Mt Druitt NSW 2770 

 الهاتف: 0455 9625 02 
الفاكس: 0322 9625 02

 مكتب بينريث
 Community Connection 

Building, Suite 113 
 114-116 Henry Street 

Penrith NSW 2750 
الهاتف: 6633 9621 02

يتحدث فريقنا المتمكن ثقافيًا 
مجموعة من اللغات ويفهم 

ثقافتك. 

 SydWest Multicultural تعد
Services مقدمًا مسجاًل 

للخطة الوطنية للتأمين 
ضد اإلعاقة التي من شأنها 

توفير دعم جيد لذوي اإلعاقة 
ولعوائلهم وللقائمين على 

رعايتهم.

ربط الثقافات. بناء المجتمع.

تجدونا في

األسبانية	 
اإلنجليزية	 
األوكرانية	 
اإليطالية	 
البنجابية	 
البوسنية	 
البولندية	 
التاغالوغ*	 
التاميلية	 
التركية	 
التشيكية	 
الدينكاوية	 
الروسية	 
شونا	 

الصربية	 
العربية	 
  الفارسية 	 

)الفارسي/ الداري(
الفرنسية	 
الكانتونية 	 
الكرواتية	 
الكورية	 
المادية	 
المالطية	 
الماندرين	 
المقدونية	 
الهندية	 
اليونانية	 

*وعدد قليل من اللهجات الفلبينية


