اإلقامة هنا.
ً
مرحبا بك ،نحن هنا لدعمك.
رفاهتك تهمنا.

أين وكيف نعمل.
توفر  DVSMخدمات في مناطق سيدني الداخلية ،وغرب سيدني ،و Wilcanniaفي ريف نيو ساوث ويلز.
يتمحور نهجنا حول االهتمام باألشخاص ،باستخدام عملية إدارة الحاالت لتحديد احتياجاتك الفردية
وفهمها واالستجابة لها.
ّ
وسنعمل ،في شراكة معك ،على تلبية احتياجاتك بشكل فعال مع تمكينك من السعي للحصول على
أي دعم قد تحتاجه في المستقبل.
ً
ويشمل ذلك عملنا مع نظام الخدمة األوسع نطاقا وربطك بأكثر أنواع الدعم مالءمة لك لتحقيق أهدافك
قصيرة ومتوسطة وطويلة األجل.
نرحب بالجميع.
ً
نحترم الناس ونعمل معهم وفقا لجنسهم وهويتهم التي يعيشونها ويعبرون عنها.
إدارة خدمة العنف المنزلي في نيو ساوث ويلز ( )Domestic Violence NSW Service Managementهي
مؤسسة خيرية مسجلة (رقم األعمال األسترالي )26 165 400 635

المترجم الشفهي

اطلب المساعدة
اللغوية
1

اإلقامة لدينا.

ليلتك األولى.
•	سيرحب بك الموظفون في مكان السكن ويأخذونك في جولة في المكان ويعرفونك على السكان
اآلخرين.
•	سيتم إعطاؤك بطاقة ممغنطة ،والتي ستكون مفتاحك للملجأ وستفتح جميع البوابات الخارجية
وأبواب الملجأ وباب غرفة النوم الخاصة بك.
•	ستجد داخل غرفة النوم الخاصة بك بياضات وأغطية ومناشف وحزمة ترحيب تحتوي على مستلزمات
الزينة.
•	إذا كنت بحاجة إلى أي شيء آخر ،ال تتردد في إخبارنا بذلك.

ً
هدفنا ًهو خلق مساحة يشعر فيها الناس باألمان .ويتطلب ذلك أن نعمل معا
جميعا.

السالمة الشخصية
• يرجى إيقاف إعدادات تحديد الموقع على هاتفك.

• العنف بأي شكل من األشكال غير مقبول.

•	حافظ على سرية موقعك ،يرجى عدم مشاركة
العنوان مع أي شخص.

• انتبه لألطفال.

• يرجى إبقاء البوابات مغلقة.
•	اتصل على الرقم  000في حالة الطوارئ أو إذا كنت
تشعر بعدم األمان.

نحن هنا لدعمك.
2

اإلقامة مع أشخاص آخرين

• الرجاء احترام السكان اآلخرين.
•	لراحة الجميع ،يرجى االمتناع عن تعاطي الكحول
والمخدرات داخل المبنى.

•	إذا اتصلت على الرقم  ،000فيرجى االتصال بأحد
الموظفين باستخدام زر “فريق المناوبة” ( )on callعلى
هاتف الملجأ ،إذا كان ذلك آمنا.

3

مرافق المنزل والمسؤوليات.
سنعمل معك على إيجاد مكان آمن ومأمون للسكن في المستقبل .وفي الوقت القصير الذي تقيمه
معنا...

سيكون لديك:
• غرفة نومك الخاصة بك لمشاركتها مع أسرتك.
• خزينة لوضع أموالك وأشيائك الثمينة.

•	هاتف مدفوع مشترك إلجراء المكالمات المجانية مع
سنترلينك  Centrelinkووزارة اإلسكان.

•	الوصول إلى أحد الموظفين في المساء وفي عطالت
•	مكان الستقبال البريد الخاص بك – اطلب من أحد
نهاية األسبوع إذا كنت بحاجة إلى مساعدة عاجلة.
الموظفين الحصول على عنوان صندوق البريد.
للوصول إلى فريق “المناوبة” ( ،)on callاتصل على الرقم
•	استخدام مطبخ مشترك – الطبخ والثالجة .سيكون لديك
 0800 9621أو اضغط على زر “فريق المناوبة” ()on call
خزانة يمكن قفلها لالحتفاظ بطعامك.
رمادي اللون على الهاتف المدفوع.
•	استخدام غسالة مالبس .تبلغ كلفة استخدام مجفف
• استخدام مكان مشترك/غرفة ألعاب.
المالبس  1دوالر لكل دورة.
•	الحصول على مجموعة متنوعة من العناصر ،مثل
• استخدام خدمة . Wi-Fi
المالبس والحفاضات ولعب األطفال.
• استخدام أجهزة كمبيوتر مشتركة.

ً
سنطلب منك فضال:
• اإلشراف على أطفالك.
•	االنضمام إلينا في جلسات النقاش في المنزل لتقديم
المالحظات حول ما قد يحتاجه كل موقع وكيف
يمكننا دعمك بشكل أفضل.
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• تنظيف األماكن المشتركة بعد استخدامها.
• التدخين في الخارج.
ً
•	إبالغ الموظفين إذا كنت ستبقى بعيدا عن الملجأ خالل
الليل.
•	ال تتردد في استخدام صناديق التعليقات الموجودة في
كل موقع.

الرسوم والمصاريف.
• تصل رسوم اإلقامة في  ROARإلى  25%من دخلك .الحد األقصى للرسوم هو  150دوالر في األسبوع.
• نفرض  15دوالر في األسبوع للمرافق (الكهرباء والغاز واإلنترنت والماء).
ً
• بما يصل مجموعه إلى  165دوالرا في األسبوع.
ً
• قد تكون مؤهال لتلقي مساعدة حكومية لدفع هذه الرسوم مثل المساعدة اإليجارية.
ّ
• تحدث إلينا إذا كنت تعاني من ضائقة مالية وال تستطيع دفع هذه الرسوم .لن يمنعك عدم القدرة
على دفع هذه الرسوم من استخدام خدماتنا.
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في حالة الطوارئ.
• في حالة الطوارئ ،اتصل على الرقم .000
• بعد االتصال على الرقم  ،000يرجى االتصال بفريق الدعم "المناوب"
( )on callإذا كان آمنا القيام بذلك.

ً
نريد أن نسمع منك ،ودائما نهتم بتعليقاتك.
نبذل قصارى جهدنا لجعل األشياء مناسبة لك .إذا نجحنا في ذلك ،فيرجى إخبارنا،
وإذا لم نفعل ذلك ،الرجاء إخبارنا حتى نتمكن من معالجة ذلك والقيام باألشياء
بشكل أفضل في المستقبل.

من المهم اإللمام بالمعلومات التالية في حالة الطوارئ:

يمكنك تزويدنا بتعليقات أو تقديم شكوى في أي وقت عند استخدام خدمتنا أو عند مغادرتك.

خطة اإلخالء	:يحتوي كل منزل على خطة إخالء موجودة على الجهة الخلفية من باب
كل غرفة نوم.

يمكنك القيام بذلك كما يلي:

ُّ
ُّ
نقطة تجمع اإلخالء	:يحتوي كل منزل على نقطة تجمع لإلخالء .في حالة الطوارئ ،نطلب منك
ُّ
التجمع بسرعة وبهدوء في نقطة التجمع مع أطفالك وحيواناتك األليفة.
ُّ
وسيخبرك موظفو  DVSMبنقطة التجمع عند انتقالك لإلقامة في المنزل.
طفاية/بطانية الحريق	:توجد طفايات حريق وبطانيات حريق في كل منزل ،يرجى التأكد من
معرفة مكان االحتفاظ بها.
تمرين إطفاء الحرائق	:لدينا تدريبات إطفاء حرائق شهرية للتأكد من أن جميع السكان على دراية
ُّ
بصوت إنذار الحريق وقادرين على االلتقاء في نقطة تجمع اإلخالء.
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نحن نرحب بتعليقاتك.

التحدث إلى أي من أعضاء فريقنا

بالبريد اإللكتروني:
yourvoice@dvnswsm.org.au

إكمال استمارة االتصال على
موقعنا اإللكتروني:
www.dvnswsm.org.au

االتصال بمدير الخدمة:
0435 997 476
بالكتابة إلينا:
PO Box R898
Royal Exchange NSW 1225

6

المغادرة.

تفاصيل اتصال مفيدة.

عند مغادرتك السكن ،يرجى تذكر ما يلي:

اتصل بنا

ّ
• أعد توجيه بريدك إلى عنوانك الجديد إذا كنت تتلقى بريدا على صندوق بريد .DVSM
• افرغ خزنتك.
• افرغ خزانة طعامك.
• خذ بياضاتك لالستخدام في منزلك الجديد.
• اترك غرفتك نظيفة لعائلة أخرى.
• فكر في اكمال استبياننا أو تقديم التعليقات للموظفين أو من خالل صندوق التعليقات.
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البريد اإللكترونيroar@dvnswsm.org.au :
الهاتف02 9621 0800 :
الموقع اإللكترونيwww.dvnswsm.org.au :
تابعنا على فيسبوكdvnswsm :
قم بزيارة موقعنا اإللكتروني لتفاصيل أرقام الخدمات األخرى التي يمكنها مساعدتك.
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اتصل بنا
البريد اإللكترونيroar@dvnswsm.org.au :
الهاتف02 9621 0800 :
الموقع اإللكترونيwww.dvnswsm.org.au :
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