دليلك العملي لخدمات
مساعدة المسافرين

نحن هنا للمسافرين
ألكثر من  100عام ،ساعدت
 Travellers Aidاألشخاص في
الوصول إلى حيث يريدون التواجد.
بدأت بمجموعة من النساء الالتي
اعتقدن أن لكل شخص الحق في الشعور
باألمان أثناء السفر إلى المدينة.
نقدم اليوم مجموعة واسعة من الخدمات التي تتيح لك االتصال
واالشتباك والمشاركة مع مجتمعك بأمان وبشكل مستقل.

travellersaid.org.au
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تقدم  Travellers Aidبفخر خدمات غير هادفة للربح ألي
شخص يحتاجها .أصبح توفير هذه الخدمات ممكنًا من خالل
لطف وكرم داعمينا والمتطوعين والجهات المانحة.
إذا كنت ترغب في أن تصبح متطوعًا في برنامج مساعدة
المسافرين ،يرجى االتصال بنا على
 03 9654 2600أو على
.volunteers@travellersaid.org.au
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خدمة
عربات النقل
تعمل منظمة  Travellers Aidعلى مدار العام في خدمات
العربات في محطة ساوثرن كروس في ملبورن ومحطة سيمور
في إقليم فيكتوريا مع خدمة إضافية بالقرب من محطة ريتشموند
ومحطة جوليمونت قيد تعمل أثناء األحداث الرئيسية بكلية الطب
بجورجيا ( .)MCGتتوفر خدمات عربات Travellers Aid
مجانًا ألي شخص لديه قدرة محدودة على الحركة.
لحجز خدمة عربات التنقل
قم بزيارة  www.travellersaid.org.auأو اتصل بـ:
ساوثرن كروس03 9670 2072:
سيمور03 5793 6210 :

خدمة الرفيق
إن خدمة الرفيق من  Travellers Aidهي خدمة مجانية متاحة
ألي شخص يسافر إلى ملبورن وسيمور والمناطق المحيطة بها
أو منها أو داخلها .إذا كنت تحضر موعدًا أساسيًا ،فيمكننا توفير
متطوعين مدربين سيساعدونك على طول الطريق.
سيقابلك رفيقنا في محطات ساوثرن كروس أو شارع فلندرز أو
سيمور ويرافقك إلى موعدك أو مناسبتك .إذا لزم األمر ،يمكن
للمتطوعين االنتظار لمرافقتك مرة أخرى إلى نقطة االلتقاء
الخاصة بك ،مرة أخرى باستخدام وسائل النقل العام.
للحجز اتصل بنا على  1300 700 399أو قم بالحجز عن
طريق اإلنترنت على travellersaid.org.au
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رعاية شخصية
تساعد خدمة الرعاية الشخصية من Travellers Aid
األشخاص الذين يعانون من إعاقة دائمة أو إعاقة مؤقتة أو كبار
السن ويحتاجون إلى المساعدة عندما يسافرون أو يزورون
ملبورن.
يمكن لمسؤولي دعم العمالء المؤهلين لدينا المساعدة في الدعم في
أوقات الوجبات و/أو مشاكل االتصال و/أو المساعدة في استخدام
المرحاض الشخصي لألشخاص ذوي اإلعاقة عند السفر مع مقدم
رعاية أو بدونه .يمكن لمستخدمي معدات التنقل أيضًا الوصول
إلى نقاط الشحن .النقل كخدمة ( )TAASمتاح في صاالت موقعنا
في محطة فلندرز ستريت ومحطة ساوثرن كروس.
إن خدمة الرعاية الشخصية  Travellers Aidمجانية وال
يلزم إحالة أو حجز.
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تأجير معدات التنقل
تقدم  Travellers Aidمجموعة واسعة من معدات التنقل
المستأجرة والمتاحة بسهولة من مواقع الخدمة الخاصة بنا في
محطات ساوثرن كروس وفلندرز ستريت في ملبورن .يمكن
استئجار المعدات لفترة من  4ساعات إلى  4أسابيع.
يشمل نطاق تأجير معدات التنقل لدينا
الكراسي المتحركة اليدوية
الكراسي المتحركة الكهربائية
دراجات بخارية صغيرة للتنقل (مفردة ومزدوجة)
عكازات الساعد وعصي المشي
عصي المشي وإطار المشي
عربات األطفال
لحجز معدات التنقل خاصتك يُرجى زيارة
.travellersaid.org.au
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صاالت سفر
Travellers Aid
هل تحتاج إلى مكان مريح لتناول الطعام أو حتى االستحمام أو
قيلولة سريعة؟
يوفر  Travellers Aidمرافق لتغيير مالبس األطفال وتسخين
الزجاجات وغرف نوم ودش بتكلفة صغيرة ومساحة خاصة
للرضاعة واستئجار عربات األطفال بتكلفة منخفضة.
ستجد مرافق لتغيير مالبس األطفال ومساحة مريحة للعائلة
ومرافق لتسخين الزجاجات واستئجار المعدات في كل من محطتي
ساوثرن كروس وفلندرز ستريت .تتوفر الحمامات وغرف النوم
فقط في محطة ساوثرن كروس.
تخزين الحقائب في نفس اليوم
هل تبحث عن مكان لتخزين حقائبك بأمان أثناء استكشاف المدينة؟
توفر صالة  Travellers Aidداخل محطة فلندرز ستريت
خدمة تخزين الحقائب لنفس اليوم بأسعار تنافسية.

السفر في حالة
األزمات
يتوفر برنامج السفر في حالة األزمات من
 Travellers Aidمن موقع محطة ساوثرن كروس الخاص
بنا ويساعد األشخاص في الحصول على أجرة النقل العام داخل
فيكتوريا للذين يحتاجون إلى مساعدة السفر بسبب حالة طوارئ
غير متوقعة.
لمعرفة ما إذا كنت مؤهالً ،يرجى االتصال على
 03 9670 2072أو التواصل مع
scs@travellersaid.org.au
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خدمات التدريب
تعليم المجتمعات
تعرف على كل شيء عن خدمات  Travellers Aidوكيف
يمكننا مساعدتك أو مساعدة عائلتك أو أصدقائك أو عمالئك.
تم تصميم العروض التقديمية الخاصة بالتعليم المجتمعي لتثقيف
مجموعات المجتمع حول مجموعة خدماتنا وكيف يمكنك الوصول
إليها.
تشمل مواضيع جلسة التعليم المجتمعي المجانية ما يلي:
تاريخ  Travellers Aidوكيف يمكننا مساعدتكم
مواقع الخدمات
ساعات العمل
الخدمات المتاحة في كل موقع
أسئلة وأجوبة من المشاركين
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تدريب السفر الجماعي
تعرف على كيفية الوصول إلى وسائل النقل العام في ملبورن
وإقليم فيكتوريا بأمان وثقة.
تدريب السفر الجماعي الخاص بنا عبارة عن حزمة تدريبية
مجانية متاحة للمجموعات المجتمعية .إنه مصمم إلبقاء سكان
والية فيكتوريا متنقلين من خالل توفير معلومات السفر لمساعدة
الناس على الشعور بالثقة واألمان أثناء السفر.
تم تصميم الجلسات التدريبية وفقًا الحتياجات مجموعتك
ويمكن أن تشمل الموضوعات التالية:
خدمات Travellers Aid
بطاقات السفر اإلقليمية وماي كي
السفر بامتيازات
األمان في المواصالت العامة
النقل الذي يسهل الوصول إليه
مواقع اإلنترنت والتطبيقات الخاصة بالتنقل
استخدام معدات التنقل في وسائل النقل العام والدعم المتاح
موظفي دعم هيئة النقل
المزيد من المعلومات
تستغرق الجلسات حوالي ساعة واحدة ويمكن إجراؤها في موقع
االجتماع العادي للمجموعة .يمكننا القدوم إليك أو تقديم عروض
تقديمية غير رسمية للمجموعات األصغر في محطة ساوثرن
كروس أو محطة فليندرز ستريت.
مطلوب الحجز ،ويرجى تقديم إشعار مسبق قبل شهر واحد.
للمزيد من المعلومات أو للحجز ،يرجى االتصال بنا على الرقم
.03 9654 2600
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تدريب الوعي باإلعاقة
قامت منظمة  ،Travellers Aidباالشتراك مع معهد ويليام
أنجليس ،بتطوير برنامج تدريبي تفاعلي للتوعية باإلعاقة عبر
اإلنترنت ألصحاب األعمال وموظفيهم في الخطوط األمامية.
تم تصميم التدريب لمنح الموظفين الثقة للتواصل مع أي شخص
لديه إعاقة ،سواء كان ذلك في مكان العمل أو في الحياة اليومية.
سيكتسب المشاركون الذين يجرون هذا التدريب الثقة من أجل:
•التفاعل مع األشخاص الذين يعانون من إعاقة ومساعدتهم
•تحسين تقديم خدمة عمالء منصفة ومتسقة ومركزة على
األشخاص في مكان العمل
•توفير القيادة التي تشجع التكيف السلوكي اإليجابي لتقديم الخدمة
•فهم المسؤوليات القانونية لمقدمي الخدمات إلجراء تعديالت
معقولة على مكان عملهم
التكلفة 60 :دوالر لكل مشترك
للمزيد من المعلومات يرجى زيارة
www.dat.org.au
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نموذج التبرع
مسافرا آخر محتا ًجا
تبرعك اليوم سيساعد
ً
نعتمد على التبرعات في تقديم العديد من خدماتنا .سيساعدنا
تبرعك على تطوير برامج جديدة تمكن األشخاص الذين
قد يكافحون من أجل التواصل واالشتباك والمشاركة في
مجتمعهم .التبرعات التي تبلغ  2دوالر أو أكثر معفاة من
الضرائب.
تبرع لمرة واحدة

تبرعي$ :
فيزا

ماستركارد

تبرع منتظم

شيك أو أمر دفع مرفق
رقم بطاقة االئتمان:

تاريخ االنتهاء:

/

:CVV
آخر  3أرقام من الرقم الموجود
على ظهر بطاقتك االئتمانية

االسم على البطاقة:
التوقيع:
بياناتك
السيد/السيدة/اآلنسة/د/القس:
االسم األول:
اسم العائلة:
العنوان:

المنطقة/المدينة:
			
الوالية:

		
الرمز البريدي:

البريد اإللكتروني:
يرجى إعادة هذا النموذج بالبريد مجانًا إلى :الرد مدفوع للعنوان:
87141, Travellers Aid Australia, L3, 225 Bourke Street,
Melbourne VIC 3000
تبرع عبر اإلنترنت على www.travellersaid.org.au/donate

االعتراف بالسكان األصليين
تعترف  Travellers Aidبأراضي األجداد لشعب وورندجيري
والبون وورونج ألمة كولين .نحترم األجداد في الماضي
والحاضر ونعترف باألرض وروحها التي تربطنا جميعًا.

مواقع Travellers Aid
محطة ساوثرن كروس
تحت جسر شارع بورك مقابل صالة األمتعة
الهاتف03 9670 2072 :
البريد اإللكترونيscs@travellersaid.org.au :
ساعات العمل 6:30 :صبا ًحا  9:30 -مسا ًء |  7أيام في
األسبوع
محطة سيمور
الهاتف03 5793 6210 :
البريد اإللكترونيseymour@travellersaid.org.au :
ساعات العمل 8:30 :صبا ًحا  6:30 -مسا ًء | أيام اإلثنين -
الجمعة
محطة فلندرز ستريت
في صالة المحطة الرئيسية بين الرصيف  9و10
الهاتف03 9068 8187 :
البريد اإللكترونيfss@travellersaid.org.au :
ساعات العمل 8:00 :صبا ًحا  8:00 -مسا ًء |  7أيام في
األسبوع
سيتي فيليدج (اإلدارة)
الطابق الثالث 225 ،شارع بروك ،ملبورن
الهاتف03 9654 2600 :
فاكس03 9654 1926 :
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البريد اإللكترونيinfo@travellersaid.org.au :

