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Services Community CORE خمسة تغطیة على نعمل  سیدني. غرب جنوب في المجتمعات تخدم ربحیة غیر منظمة ھي 
  للجمیع. مكانًا ونوفر للخدمة رئیسیة مجاالت

 العامة االستعالمات
 )02 (9727 0477  ھاتف:

  info@corecs.org.au اإللكتروني: البرید 

 والمعوقین المسنین رعایة خدمات

 سیدني. غرب جنوب في الثقافات متعددة المجتمعات في والمعوقین للمسنین الرعایة خدمات تقدیم مجال في اروادً  نُعتبر

 نوعیة رعایة توفیر ویستطیع ورغباتك، احتیاجاتك یفھم شخص وجود ناحیة من االطمئنان ویمكنك اللغة ثنائیو لدینا العاملون
 احتجت إذا المھنة. وآداب الخبرة على بناءً  بعنایة لدینا الدعم عاملي انتقاء تم ألنھ لنا، اختیارك عند تتردد لن لك. التكلفة میسورة

 مناسب. حل إلیجاد معك نعمل لكي اخبرنا القائمة، في یرد لم شيء أي بشأن مساعدة و/أو دعًما

 )02 (8717 1500 الھاتف:
 infoadc@corecs.org.au اإللكتروني: البرید

 األطفال خدمات

 قائمة تعلیمیة برامج ونوفر لألطفال. تجریبیة تعلیمیة مساحة توفیر تكفل Services Community CORE لـ التابعة الحضانة دور
 مدى على للتعلُّم متینًا أساًسا ونوفر واللغوي العقلي األطفال نمو وندعم طفل. كل وتجارب واالھتمامات النمو، احتیاجات أساس على

 یصبحوا لكي أطفالك یتطلبھا التي والتمكین واالحترام والفرصة الرعایة مقومات لتوفیر المنظمات مع بالتعاون ونعمل الحیاة.
 الغد. مستقبل

 )02 (9727 8723  الھاتف:
  chn@corecs.org.au اإللكتروني: البرید

 Communities Multicultual  

Communities Multicultual خدمات إحدى ھي فیرفیلد)، في المھاجرین موارد مركز باسم الماضي في ُعِرفت (التي  CORE
Services Community متعددة للمجتمعات المساعدة بتوفیر قمنا لقد االجتماعیة. والعدالة اإلنسان حقوق مبادئ قیمھا تجسد التي 
 بالمشاركة ونعمل بالتعددیة نحتفل إننا ونناصره. مجتمعنا مع نعمل ومازلنا 1986 منذ سیدني غرب جنوب في واللغات الحضارات

 والوحدة. المساواة قوامھا رؤیة قلتحقی األخرى والمنظمات المحلیة المجتمعات مع

 الخمس خالل والالجئین، اإلنسانیة للعوامل وفقًا والوافدین حدیثًا، القادمین للمھاجرین الدعم تشمل التي الخدمات من العدید ونوفر
 العنف لضحایا نواإلسكا والتعلیم والتدریب التوظیف مجاالت في الدعم خدمات جانب إلى أسترالیا، إلى وصولھم من األولى سنوات
 والعائلي. المنزلي

 )02 (9727 0477  الھاتف:
 multicultural@corecs.org.au اإللكتروني: البرید

 المجتمع مشاركة

 التي الخدمات بعض حیاتھم. نوعیة لتحسین المجتمع أفراد لجمیع فرص ونوفر سیدني، غرب جنوب في مجتمعیة مراكز أربعة ندیر
 تدریبیة ودورات الیدویة، واألشغال الفن وصفوف والیوجا، للمسنین، الكمبیوتر على دروس تشمل المجتمعیة مراكزنا في تدار

 والتعلیم. العمالة سوق في وظائف عن للبحث مساعیھم في المحلیین السكان لمساعدة

 في: المجتمعیة مراكزنا تقع

• Pritchard Mt بریتشارد) (ماونت  
2170 NSW Pritchard Mt Road, Cabramatta 476  

 )02 (9823 7542 ھاتف: 
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• Cabramatta (كبراماتا) 
2166 NSW Cabramatta Road, McBurney and Parade Railway Corner  

   )02 (9727 0477 ھاتف: 
• Heights Canley ھایتس) (كانلي 

2166 NSW Heights Canley Street, Peel 41  
 )02 (9728 4973 ھاتف: 

• Fairfield (فیرفیلد) - والمعوقین) المسنین رعایة مكان نفس (في 
2165 NSW Fairfield Street, Nelson 22  

 )02 (8717 1500 ھاتف: 
• Miller (میلر)  

2170 NSW Miller Crescent, Woodward 16  
  )02( 9608 8920ھاتف: 

 community@corecs.org.au اإللكتروني البرید

 المجتمعیة! مراكزنا أحد في لرؤیتك نتطلع

  الشباب خدمات

 وتتراوح سیدني. غرب جنوب في یعیشون الذین من عاًما 25و 12 سن بین للشباب الخدمات من العدید تقدم الشباب خدمات
 والكحولیات بالمخدرات المتعلقة باألمور والتوعیة االستشارة إلى الحالة، دراسة طریق عن الالجئین، شباب دعم من الخدمات

 المحلیة. لمجتمعاتوا بالمدارس

 لخطر المعرضین للشباب والخدمات الدعم وسائل من العدید یقدم الذي Program Upfront Youth ھو نقدمھا التي البرامج أحد
 للشباب ومالجئ والوقایة، المبكر، التدخل - program Upfront لبرنامج عناصر ثالثة ھناك المشردین. الشباب أو التشرد

 والعیش الحیاة مھارات تكوین على الشباب لمساعدة مكثفة دعم خدمة وتقدیم األسریة الحیاة استعادة على یزالترك مع المشردین،
  باستقالل.

 العامة الشباب استعالمات
 )02 (9727 0477 ھاتف: 
  youth@corecs.org.au اإللكتروني: البرید 

  الجمعة) - االثنین (من مساءً  5 - صباًحا 9 من 1800 074 922 اإلحاالت/المعلومات:
 02 9824 0192 أو أیام) 7ساعة/ 24( 02 8707 2300  األزمات: حالة في اإلسكان استقبال

 


