
Travellers Aid بحترم تنوع. 
إنت الزم تكلمنا لو انت ما بتعرف انجليزي عشان 

موظفين بتاعننا بتكلمو لغات كتيرة، وعشان برضو 
نشوف لو بنقدر نقدم ليك الخدمة بطريقة مناسبة تانية. 

منشور ده متوفر باللغات التحت دي:
اإليطالية  ◄
اليونانية  ◄

البولندية   ◄
الفيتنامية  ◄

الصينية )المندرينية(  ◄
العربي السوداني  ◄

)Travellers Aid Australia )TAA بقدم دعم بتاع مواصالت، 
ونصائح عشان يساعد الناس العندهم صعوبات في ركوب 

مواصالت.

Travellers Aid ده هدف بتاعو أنو يسهل ركوب مواصالت كل 
يوم لكل الناس، كالم ده بعملو عن طريق تقديم خدمات زي

إعانة بتاع نقل طارئ  ◄

قروض بدون فوائد لتغطية نفقات كبيرة بتاع   ◄
مواصالت زي بطاقات الطلبة السنوية بتاع مواصالت

مرافقين متطوعين عشان يمشو مع الناس   ◄ 
لمقابالت طبية

عناية شخصية مجانية للمعوقين  ◄

إيجار معدات انتقال بقروش بسيطة  ◄

مراحيض مجهزة كويس لكل الناس  ◄

حمامات وغرف نوم ممكن يستخدموها ناس عجايز،   ◄
أو ضعيفين أو عيانين، أو األمهات البرضعن أو 

الناس البركبو المواصالت ويكونو تعبانين

خدمة تخزين العفش في محطة فلندرز ستريت   ◄
 Flinders Street Station وسيتي فيلدج 

.City Village

Travellers Aid ده منظمة غير ربحية بقدم خدمات بتاعتو لناس 
بركبو مواصالت من سنة 1916.

هل عندك صعوبة 
في ركوب مواصالت 

بدون مساعدة؟ 

هل أنت محتاج لعناية 
شخصية إضافية 

عشان تكون زول 
مستقل بنفسك؟

هل انت داير تعيش وتتنقل براك لكن ما بتقدر تصل للمحطة؟
Travellers Aid بقدم خدمة بتاع الحنطور بالمجان في محطة 
Southern Cross Station عشان يوصلوك لمكان انت ماشي 

ليهو ويجيبوك منو، خدمة ده فيهو سالمة وممكن تعتمد عليو.

لو انت بتقدر تمشي لكن محتاج ليك لزول دليل يوريك الطريق، 
ب عشان  نحن ممكن نشوف ليك موظف أو زول متطوع مدرَّ

يساعدك جوه المحطة.

خدمة ده عملو مخصوص لناس عجايز، وأي زول عندو احتياجات 
حركة خاصة وللمعوقين والناس المحتاجين لمساعدة جوه محطة 

.Southern Cross

لو داير خدمة بتاع الحنطور أو داير ليك دليل، انت ممكن 
 Southern Cross في محطة Travellers Aid تحجز عند

بالتلفون على الرقم 2072 9670 (03) أو في موقع انترنت ده 
.www.travellersaid.org.au

هل انت عند إعاقة وداير تكون نشيط ومستقل؟
Travellers Aid بقدم خدمة مساعدة بالمجان توفر عناية 

بين عشان يساعدوك عن طريق تقديم  شخصية، وموظفين ُمدرَّ
وجبات ومخاطبة، ومراحيض ُمجهزة كويس لكل الناسوبكون فيها 

ِمرفاع وتربيزة بتاع تغيير هدوم لناس كبار.

انت بس أمرق واستمتع. خدمة ده بالمجان وما بحتاج يحجزو ليو 
مواعيد.

انت حا تلقى خدمة الوصول التابعة لـ Travellers Aid في 
.Flinders Street ومحطة Southern Cross محطة

إستمارة التبرع Travellers Aid ده 
ممكن يدعمك كيف؟

هل انت محتاج لمساعدة 
طارئة في مواصالت؟ 

مقطوع في حتة بعيدة؟ ما عندك تذكرة بتاع مواصالت؟ 
ماعندك قروش بكفيك؟

هل إنت محتاج لمساعدة عشان ترجع لبيتك، أو عشان تمشي لمكاٍن 
تاني فيو أمان؟

حاالت طارئة زي ده بحصل مرات. يمكن انت تكون هارب من 
عنف، أو ما قادر ترجع لبيتك، أو محتاج تمشي تحضر دفن جنازة 

أو تزور زول عيان.

Travellers Aid ممكن يقدم إعانة بتاع نقل طارئ لناس محرومين 
أو معّرضين لخطر. مساعدة ده بس بّدو بشروط محدودة.

لو داير تطلب إعانة بتاع نقل طارئ، اتصل بـ Travellers Aid في 
محطة Southern Cross Station على الرقم 2873 9670 (03) 

أو رسل رسالة ايميل إلى: er@travellersaid.org.au عشان 
تحجز موعد وتناقش أهليتك.

تبرع بتاعك اليوم حا يساعد راكب تاني محتاج

12/06

Travellers Aid بعتمد على التبرعات عشان يقدم كتير من خدمات بتاعتو. 
تبرع بتاعك هسي حا يساعدنا عشان نقدم دعم لركاب محتاجين. التبرعات بقيمة 

2 دوالر أو اكتر ممكن انت تخصمو من الضرائب.

     أيوه، أنا داير أساعد ركاب محتاجين،

أنا حا أتبرع بـ $                   

     ماستركارد        فيزا 

     شيك أو حوالة بريدية مرفقة

رقم البطاقة اإلئتمانية:

  :)CVV( تاريخ بتاع انتهاء:         /          رقم تحقق من بطاقة

االسم على البطاقة:  

التوقيع:  

بياناتك: السيد/السيدة/اآلنسة/الدكتور/المبجل:  
االسم األول:  

إسم العائلة:  

العنوان:  

 

الضاحية/المدينة:  

الرمز البريدي:     الوالية:  

التلفون:  

ايميل:  

انت الزم ترجع استمارة ده إلى:
Reply paid 87141, Travellers Aid Australia,

L3, 225 Bourke Street, Melbourne VIC 3000

 www.travellersaid.org.au انت ممكن تتبرع عن طريق موقع انترنت ده 
بالتلفون على الرقم: 2600 9654 )03( | فاكس: 1926 9654 )03(



Sudanese Arabic Version

اإلعتراف بالمالكين التقليديين
Travellers Aid بعترف بأراضي أسالف Wurundjeri و 

Boonwurrung عند شعب بتاع Kulin. نحن بنحترم ماضي بتاع 
المسنين وحاضرهم وبنعترف باألرض وروحها البتربطنا كلنا سوا.

Southern Cross في محطة Travellers Aid
تحت كبري بتاع Bourke Street من جهة بتاع قاعة العفش

تلفون: 2072 9670 )03(
scs@travellersaid.org.au :ايميل

أوكات العمل: 7 أيام في األسبوع، من الساعة 7 صباحا حتى 10 المساء

إعانة بتاع نقل طارئ
تلفون: 2873 9670 )03(

er@travellersaid.org.au :ايميل
 أوكات العمل:  اإلثنين – الجمعة، من الساعة 9.30 الصباح – 4 المساء،

السبت – األحد من الساعة 12 الضهر – 4 المساء

 Flinders Street في محطة Travellers Aid
في قاعة المحطة الرئيسية بين المنصتين رقم 9 و 10

تلفون: 2030 9610 )03(
fss@travellersaid.org.au :ايميل

 أوكات العمل:  األحد – الخميس من الساعة 8 الصباح – 8 المساء 
 الجمعة – السبت من الساعة 8 الصباح – 10 المساء

City Village في Travellers Aid
225 Bourke Street, Melbourne ،في الطابق الثالث

تلفون: 2600 9654 )03(
info@travellersaid.org.au :ايميل

أوكات العمل: اإلثنين – الجمعة، من الساعة 9 الصباح – 5 المساء

هل انت ما بتقدر تتحمل 
قروش كتير بتاع بطاقة 
الطالب بتاع مواصالت؟

هل انت بتركب 
المواصالت ومعاك أطفالك؟

هل أنت قلقان وما 
عارف كيف تمشي 

لمقابلة طبية؟

هل انت عندك مقابلة طبية وما بتعرف وسط المدينة city كويس؟ 
أو بتحس بتوتر لّمن تركب مواصالت براك؟

Travellers Aid بوفر مرافقين متطوعين عشان يمشو معاك 
لمقابالت طبية بتاعتك، ناس متطوعين ديل بقابلوك في محطة 

بتاع القطر، أو البص أو التاكسي االنت بكون راكبو ويمشو معاك 
لمقابالتك الطبية.

خدمة المرافق ده بالمجان – انت بكون مطلوب منك تدفع قروش 
مواصالتك بس.

عشان كده، ما تأجل مقابلة طبية بتاعتك عشان انت ماعندك ثقة في 
نفسك أو ألنك محتاج لزول يمشي معاك.

انت الزم تحجز لخدمة بتاع مرافق مقابالت طبية خالل 24 
ساعة قبل مواعيد مقابلة بتاعتك، ممكن تحجز بالتلفون على 

 الرقم 399 700 1300 أو ترسل رسالة ايميل إلى: 
scs@travellersaid.org.au

بطاقة ركوب الطالب السنوية بوفر لألسر لغاية 700 دوالر كل سنة، 
لكن قروش بتاعو بكون كتير لّمن زول يدفعو مقدم مّرة واحد. 

Travellers Aid عندهم عدد محدود من بطاقات ركوب الطلبة السنوية 
المدعومة بدوها لمقدمين الطلبات المؤهلين. أولوية بكون ألكثر األسر 

المحرومة في مجتمع بتاعنا وللطلبة الماعندهم بيوت مؤقتًا أو بشكل 
دائم.

برضو في برنامج No Interest Loans Scheme NILS® لمقدمين 
الطلبات العندهم موافقات، عشان كده انت ممكن تشتري بطاقة الركوب 
بتاعت الطالب وتدفع رسوم بتاعو بأقساط بدون فوائد على مدار السنة. 

 (Education بالنسبة لمساعدة في بطاقات ركوب الطلبة
(Travel Assistance، اتصل بـ Travellers Aid في محطة 

Southern Cross Station على الرقم 2873 9670 (03) أو رسل 
رسالة ايميل إلى: er@travellersaid.org.au عشان تحجز موعد 

وتناقش أهليتك. 

هل أنت محتاج لمكان مريح لألكل أو الحمام أو للنوم مدة بسيطة؟ 
Travellers Aid بوفر أماكن لتغيير حفاضات األطفال وللرضاعة، 

وغرف للنوم وحمامات برسوم بسيطة، وكمان أماكن خاصة للرضاعة 
وايجار عربات أطفال برسوم بسيطة. 

انت ممكن تلقى أماكن لتغيير حفاضات األطفال، واستراحات عائلية 
هادئة، وأماكن هادئة للرضاعة وخدمة ايجار معدات في محطات 

Southern Cross و Flinders Street. وبرضو في حمامات 
وغرف نوم في محطة Southern Cross بس.

Travellers Aid خدمات تانية بقدمو
◄  ايجار المعدات البتساعد الناس على الحركة – الكراسي 

المتحركة، الحنطور، عربات األطفال، والعكاكيز بتاعت 
المشي 

 ◄  خدمة تخزين العفش 
)City Village و Flinders Street Station(

خدمة انترنت برسوم بسيطة  ◄

غرف للنوم  ◄

حمامات  ◄
Travellers Aid مدعومة بتمويٍل من حكومة بتاع الكمنويلث 

وحكومة بتاع فكتوريا بموجب برنامج HACC. وهي 
برضو بعتمد على ِمنٍح من صناديق ومؤسسات وتبرعات 

من الناس. التبرعات بقيمة 2 دوالر أو اكثر ممكن انت 
تخصمو من الضرائب. 

دليل ساهل عشان 
 يساعدك في 
المواصالت

www.travellersaid.org.au

سجل إعجابك بينا على:  ◄

تابعنا على:  ◄

اشترك في رسالة إخبارية بتاعتنا  ◄


