
خدمات المهاجرين

هناك الكثير من الناجين من شلل الأطفال يعيشون في أستراليا من الخارج  •

تتوّفر خدمات وموارد لمساعدة المهاجرين  •

لكترونية الخاصة بالخدمات بلغات مختلفة يمكن رؤية المواقع الإ  •

لقد وصل ‘الجيل التالي’ من الناجين من شلل الأطفال بأكثريتهم من 
عالن عنها  بلدان ل يزال شلل الأطفال فيها نشًطا، أو من بلدان تّم الإ

مؤخًرا فقط بأنها خالية من شلل الأطفال.

ل توجد معلومات عن عدد الناجين من شلل الأطفال الذين 
هاجروا من الخارج. إلّ أن ما يقرب من نصف مرضى ما بعد شلل 
الأطفال الذين عاينتهم Polio Services Victoria )خدمات شلل 
الأطفال لولية فيكتوريا( في عام 2016 كانوا من مواليد الخارج. 

فيما يلي خدمات للمهاجرين والالجئين. تسرد الصفحة الثانية 
خدمات خاصة بالمهاجرين أو خاصة بالالجئين.

خدمات لغوية
 :)TIS National( خدمة الترجمة الخطية والشفهية  •

تقدم خدمات الترجمة الشفهية لالأفراد والمصالح التجارية
الهاتف: 450 131

www.tisnational.gov.au :الموقع

تقدم دائرة الخدمات الجتماعية   • 
 )Department of Social Services – DSS( 

خدمة ترجمة خطية مجانية إذا كنت مؤهاًل لها
الهاتف: 100 962 1800

www.translating.dss.gov.au :الموقع

خدمات المهاجرين والالجئين
خدمات عامة

المجلس الأسترالي لالستقرار   • 
 :)Settlement Council of Australia – SCoA( 

مساعدة في النتقال للعيش في بلد جديد
الهاتف: 8515 6282 02

www.scoa.org.au/find-a-member :الموقع

الدعم المالي
 Australian( دائرة الخدمات البشرية في الحكومة الأسترالية  •

 :)Government Department of Human Services
معلومات عن المساعدة والخدمات المالية المتوفرة

الهاتف: 202 131
/www.humanservices.gov.au :الموقع 

individuals/migrants-refugees-and-visitors

المناصرة
 Disability Advocacy( عاقة أداة العثور على مناصرة الإ  •

Finder(: تعرض هذه الأداة المنظمات القادرة على مساعدتك 
في التقدم بطلب للحصول بشأن البرنامج الوطني لتأمين 

)National Disability Insurance Scheme – NDIS( عاقة الإ
disabilityadvocacyfinder.dss.gov.au/disability/ :الموقع

ndap/organisations

ثنية  التحاد الأسترالي لمجلس الجاليات الإ  • 
 Federation of Ethnic Communities‘ Council of(

Australia – FECCA(: يدرج مجموعة واسعة من خدمات 
المناصرة المتوفرة في كل ولية

الهاتف: 5755 6282 02
www.fecca.org.au/about/membership :الموقع

 National Ethnic Disability( عاقة ثني الوطني لالإ الئتالف الإ  •
Alliance – NEDA(: يدرج المنظمات المختلفة التي يمكن أن 

تساعد في المناصرة
الهاتف: 6867 6262 02 أو 933 878 0407

www.neda.org.au/about-us/member- :الموقع
organisations

Arabic

خدمات

https://www.polioaustralia.org.au/next-generation-polio-survivors/
https://www.svhm.org.au/health-professionals/aged-and-community-care/health-independence-program/complex-disability-services/polio-services-victoria
https://www.svhm.org.au/health-professionals/aged-and-community-care/health-independence-program/complex-disability-services/polio-services-victoria
https://www.svhm.org.au/health-professionals/aged-and-community-care/health-independence-program/complex-disability-services/polio-services-victoria
https://www.tisnational.gov.au/en/Non-English-speakers/Help-using-TIS-National-services
http://www.translating.dss.gov.au/
http://www.scoa.org.au/find-a-member/
http://www.humanservices.gov.au/individuals/migrants-refugees-and-visitors
http://www.humanservices.gov.au/individuals/migrants-refugees-and-visitors
http://www.humanservices.gov.au/individuals/migrants-refugees-and-visitors
https://www.polioaustralia.org.au/services-NDIS/
https://www.polioaustralia.org.au/services-NDIS/
https://www.polioaustralia.org.au/services-NDIS/
https://disabilityadvocacyfinder.dss.gov.au/disability/ndap/organisations
https://disabilityadvocacyfinder.dss.gov.au/disability/ndap/organisations
http://www.fecca.org.au/about/membership/
http://www.neda.org.au/about-us/member-organisations
http://www.neda.org.au/about-us/member-organisations


خدمات الالجئين
خدمات عامة

 Refugee Council of Australia –( المجلس الأسترالي لالجئين  •
RCOA(: خدمات عامة لالجئين والمنظمات

الهاتف: 9333 9211 02
https://www.refugeecouncil.org.au/services-by- :الموقع

/location

مشورة قانونية

القانون لالجئين )Refugee Legal(: مساعدة قانونية متخصصة   •
مجانية لالأشخاص الذين يطلبون اللجوء والالجئين والمهاجرين 

المحرومين.
الهاتف: 0100 9413 03

www.refugeelegal.org.au :الموقع

خدمات صحية

 Refugee Health Network( الشبكة الأسترالية لصحة الالجئين  •
of Australia – RHeaNA(: معلومات عن الرعاية الصحية 

لالجئين
www.refugeehealthaustralia.org :الموقع

خدمات المهاجرين
نجليزية دروس اللغة الإ

نجليزية للمهاجرين البالغين  برنامج اللغة الإ  • 
 :)Adult Migrant English Program – AMEP(

نجليزية. البرنامج متوفر للمهاجرين  دروس في اللغة الإ
نسانية.  بالتأشيرات العائلية وتأشيرات المهارات والعتبارات الإ

يتوفر خالل السنوات الخمس الأولى من بداية التأشيرة أو 
الوصول إلى أستراليا

الهاتف: 73 38 13
www.education.gov.au/adult-migrant-english- :الموقع

program-0

خدمات الهجرة

 Migration Institute of Australia –( معهد الهجرة الأسترالي  •
MIA(: يساعد في طلبات التأشيرات والمعلومات الأخرى 

المتعلقة بالهجرة 
الهاتف: 9000 9249 02

www.mia.org.au/public-resources/migrating-to- :الموقع
australia

إخالء المسؤولية: الآراء الواردة في هذا المنشور ليست بالضرورة آراء Polio Australia، وأية منتجات أو خدمات أو عالجات 
 .Polio Australia موصوفة ليست بالضرورة معتمدة أو موصى بها من قبل

خدمات
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