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معلومات التواصل معنا

منظمة الخدمات االجتماعية اليسوعية )Jesuit Social Services( هي منظمة تغيير 
اجتماعي تعمل على بناء مجتمع عادل يمكن للجميع فيه أن يحقق أقصى ما تسمح به إمكاناته. 

برنامج االستقرار هو خدمة تشمل مجتمع الميم.

Settlement Program
)برنامج االستقرار(

االستقرار وبناء المجتمع

ما هي األنشطة التي نقدمها؟
هناك برامج متنوعة تتناول موضوعات مثل: النصائح الصحية، ودعم اآلباء واألمهات، 
والمناصرة الذاتية، وتأثير الرحلة إلى أستراليا، واالستقرار في المجتمع وتضمين تلبية 

احتياجات مجموعات معينة من النساء أو كبار السن أو الشباب.

كيف يمكنني إحالة شخص إلى برنامج االستقرار؟
ال يوجد مسار إحالة رسمي لبرنامج االستقرار. أي شخص يرغب في االستفادة من 

البرنامج أو إحالة شخص آخر أو معرفة المزيد من المعلومات، يمكنه االتصال بموظفي 
برنامج االستقرار في مكتب Sunshine التابع لنا، أو إرسال استمارة اإلحالة بالبريد 

المترجماإللكتروني.



ما هو برنامج االستقرار؟
يدعم برنامج االستقرار األشخاص الذين وصلوا إلى أستراليا خالل السنوات الخمس 

الماضية في بناء قدراتهم وتعزيز الشعور باالنتماء وتحسين التفاعل االجتماعي.

موظفو دعم الحاالت 

موظفو دعم الحاالت يمكن أن يساعدوكم في تقديم إحاالت إلى الشبكات والخدمات 
المحلية، ويدعموكم في شؤون اإلسكان، والوصول إلى العمل والتعليم، والوصول إلى 

الرعاية الصحية وبناء الروابط الثقافية.

نقوم بتطوير قدرة المشاركين وثقتهم في الوصول إلى خدمات الدعم، وتسهيل االستقالل، 
وتعزيز المهارات المعيشية والمشاركة في االندماج الهادف مع المجتمع بناًء على نقاط 

القوة واالحتياجات الفردية.

تنمية المجتمع

يتضمن برنامج تنمية المجتمع مجموعات ُميسرة وورش عمل وجلسات إعالمية تساعد 
على زيادة معرفة وفهم الموضوعات المهمة والموضوعات ذات الصلة بالمجموعة 

وأسرهم أثناء استقرارهم في الحياة في أستراليا.

نحن نستخدم نهًجا قائًما على نقاط القوة وعلى الوعي بالتعامل مع الصدمات 
واالعتراف بمهارات ومعرفة المشاركين والمجتمع والبناء عليها مع دعم المواقف 

اإليجابية والواثقة داخل المجتمعات. هناك تركيز على دعم وبناء قدرات المهاجرين 
والالجئين الوافدين حديثًا ليتمكنوا من االنخراط الكامل في المجتمع األسترالي، مع 

الحفاظ على التواصل مع الروابط الثقافية.

يستخدم برنامج االستقرار نهًجا يركز على األشخاص، بهدف بناء الثقة والقدرة 
عند الوافدين الجدد بأستراليا. نحن نسعى جاهدين لدعم الناس ليشعروا بمزيد من 

االستقرار في أستراليا ومساعدتهم على تنمية المهارات والمعرفة الفردية والمجتمعية.

الفئات المؤهلة للحصول على خدمات البرنامج
يتم تقديم الخدمات للمشاركين المؤهلين في السنوات الخمس األولى من حياتهم في 

أستراليا في الفئات األساسية التالية:

الوافدون ألسباب إنسانية  •
•  المهاجرون على مسار األسرة الذين ال يجيدون في اللغة اإلنجليزية

•  مسارات تأشيرات أخرى وفئات معينة من ذوي اإلقامة المؤقتة

كيف يساعدكم برنامج االستقرار؟
لدينا موظفين يساعدون الرجال والنساء واألطفال واألسر المؤهلين الوافدين حديثًا من 

الالجئين أو الخلفيات المتنوعة ثقافيًا عن طريق دعم الحاالت وتنمية المجتمع، وفقًا 
الحتياجات المشاركين.


