
برنامج دعم العيش المجتمعي 

 لالجئين وطالبي اللجوء 
 (COMMUNITY LIVING SUPPORTS FOR

REFUGEES AND ASYLUM SEEKERS – CLSR)

STARTTS معلومات عن

من هم الموظفون لدى CLSR؟

ماذا لو كان الشخص يفضل التحدث 

بلغة أخرى غير اللغة اإلنجليزية؟

هل سُيحتفظ بمعلومات الشخص 

بصورة سرية؟

 New Horizons معلومات عن

)مؤسسة اآلفاق الجديدة(

مساعدة األشخاص عىل بناء 

ثقتهم بأنفسهم وتحسين صحتهم 

ورفاهيتهم والتواصل مع اآلخرين.

تقّدم New Horizons الدعم للناس لتعزيز رفاهيتهم 

وتحقيق إمكاناتهم من خالل مجموعة واسعة من الخدمات 

والدعم. ساعدت New Horizons، منذ نصف قرن، اآلالف 

من األستراليين من جميع مناحي الحياة لتعزيز رفاههم. نحن 

متخصصون في مجال اإلعاقة والصحة العقلية ورعاية المسنين 

ونقدم مجموعة واسعة من خدمات الدعم لتعزيز رفاهكم، بدءاً من 

المشورة المتخصصة إىل الدعم العملي الكتساب مهارات الحياة 

اليومية. إّن خبرتنا وشبكتنا الواسعة التي تضم أكثر من 400 

شريك تعني بأنّه لدينا الصالت والخبرات إلحداث فرق لرفاهيتكم.

www.newhorizons.org.au

STARTTS هي منظمة متخصصة ال تهدف إىل الربح تعمل منذ 

أكثر من 30 عاًما عىل توفير العالج النفسي والدعم المالئم من 

الناحية الثقافية وإجراءات التدخل عىل مستوى المجتمع لمساعدة 

الناس والمجتمعات عىل التعافي من اآلثار الناجمة عن التعذيب 

والصدمات النفسية التي يعاني منها الالجئون وإعادة بناء حياتهم 

في أستراليا. تعمل STARTTS كذلك عىل تعزيز التعافي ضمن 

بيئة إيجابية من خالل توفير التدريب عىل الخدمات وعىل أعمال 

المناصرة والعمل في مجال السياسات.

www.startts.org.au

موظفو CLSR هم مهنيون مدربون ينتمون إىل ثقافات 

وخلفيات مختلفة. وهم متخصصون في مجال مساعدة 

األشخاص الذين يواجهون أموراً صعبة. قد تتعلق هذه األمور 

الصعبة بتجارب الشخص السابقة أو بوضعه الحالي.

يتحدث موظفو CLSR العديد من اللغات، وهم جميعاً 

يستخدمون مترجمين محترفين عند الحاجة.

كل الدعم المقّدم من خالل CLSR هو بصورة سرية. تقوم

New Horizons و STARTTS بتبادل المعلومات حول أي 

شخص فقط في حال قام هذا الشخص بمنحنا اإلذن بذلك 

ويكون ذلك بهدف مساعدته. ومع ذلك، إذا أخبرنا الشخص أنه 

 CLSR قد يؤذي نفسه أو يؤذي شخًصا آخر، سيضطر موظفو

عندها إىل إشراك خدمات أخرى لحماية هذا الشخص واألشخاص 

اآلخرين. قد يتّم االتصال باألشخاص الذين يستخدمون حالياً 

خدمات CLSR للتطوع للمساعدة في تقييم البرنامج.

02 9646 6666 :STARTTS لالتصال بمنظمة

 www.startts.org.au/contact اذهبوا إىل(

للحصول عىل التفاصيل المتعلقة بموقع المكاتب(

1300 726 372 :New Horizons لالتصال بمنظمة

يتم تمويل CLSR من 

NSW Health قبل

Arabic

http://www.newhorizons.org.au
http://www.startts.org.au
http://www.startts.org.au/contact


من المستفيد من برنامج CLSR؟

اإلحالة إىل برنامج CLSRكيف يمكن لبرنامج CLSR المساعدة؟

قد تشمل الخدمات:

لماذا قد يحتاج شخص ما إىل 

المساعدة من CLSR؟
 CLSR كيف سيتفهم موظفو

التحديات التي يواجهها الشخص؟

يعمل برنامج دعم العيش المجتمعي لالجئين وطالبي اللجوء اللجوء 

 )Community Living Supports for Refugees and

)Asylum Seekers – CLSR مع األشخاص الذين يواجهون 

التحديات المرتبطة برفاهيتهم  والتي تؤثر تأثيراً شديداً عىل حياتهم 

وأنشطتهم اليومية. من الممكن أن تتعلق هذه التحديات بظروف 

الشخص العصيبة في الماضي أو في أستراليا.

برنامج CLSR مخصص لألشخاص المنتمين إىل فئة الالجئين 

واألشخاص طالبي اللجوء من أي عمر والذين وصلوا إىل أستراليا 

في السنوات العشرة األخيرة.

ال يحتاج األشخاص أن يكونوا مشخصين باإلصابة بمرض عقلي 

للحصول عىل الدعم من خالل CLSR، ومع ذلك يجب أن يكونوا 

ممن يواجهون مشاكل مستمرة تتعلق برفاهيتهم  بحيث تؤثر تأثيراً 

شديداً عىل حياتهم وأنشطتهم اليومية.

يقّدم برنامج CLSR الدعم الفردي لمساعدة األشخاص عىل 

تحديد أهدافهم وبناء ثقتهم بأنفسهم وتحسين صحتهم صحتهم 

و رفاهيتهم  وتواصلهم مع اآلخرين.

يهدف برنامج CLSR إىل مساعدة الناس عىل العيش حياة مستقرة 

وذات مغزى من خالل تقديم الدعم بتوجيه من الشخص ومع إشراك 

األسرة بأكملها إذا لزم األمر.

يقّدم برنامج CLSR أيًضا الدعم للتواصل والتعاون مع األشخاص أو 

الخدمات األخرى في حياة الشخص.

يقبل برنامج CLSR اإلحاالت من أي مصدر، بما في ذلك اإلحاالت الذاتية.

إلجراء إحالة أو لمزيد من المعلومات:

1300 726 372 :New Horizons اتصلوا بمؤسسة

)CLSR 6666 9646 02 )واسألوا عن برنامج :STARTTS أو بمنظمة

STTS-CLSRintake@health.nsw.gov.au :البريد اإللكتروني

تشمل بعض األمثلة عىل الدعم العملي الذي يمكن تقديمه:

تقديم الدعم للمساعدة في مهام الحياة اليومية مثل: التسوق 	 

والنقل والتنظيف وتنظيم أوقات تعاطي األدوية والدعم لحضور 

المواعيد الطبية.

تقديم الدعم للعثور عىل مكان للعيش والحفاظ عليه.	 

الدعم المجتمعي والترفيهي مثل ربط الناس: بالفعاليات 	 

الثقافية واألنشطة المجتمعية واألنشطة الرياضية واألنشطة 

البدنية الصحية.

من الممكن أن تشمل التحديات الشائعة التي قد يواجهها شخص ما:

البقاء في المستشفى لمرات عديدة	 

 	ً الخروج من المستشفى مؤخرا

الشعور بالحزن لفترة طويلة	 

الشعور بالوحدة والعجز واليأس	 

مواجهة صعوبة في أداء المهام اليومية والروتينية	 

عدم الشعور بتحكم المرء بحياته وصعوبة االعتناء بنفسه	 

الصداع واأللم	 

مشاكل في النوم وأحالم مزعجة	 

مشاكل مرتبطة بالتفكير السلبي والتركيز والذاكرة.	 

يهتم موظفي CLSR باالستماع إىل الظروف والتحديات 

الفريدة التي يواجهها الشخص وتفهمها.

 موظفو CLSR هم من خلفيات ثقافية 

 مختلفة ولديهم فهم جيد لتجارب وثقافات 

الناس المنتمين إىل فئة الالجئين.

كم تكلفة برنامج CLSR؟

جميع خدمات CLSR المتاحة لألشخاص الذين يحصلون عىل 

مساعدتنا هي مجانية.

ماذا يحدث بعد إجراء اإلحالة؟

ستتاح لجميع اإلحاالت إمكانية الوصول إىل تقييم شخصي قبل 

قبول الشخص في البرنامج.

أين يمكن للناس الحصول عىل 

المساعدة من خالل برنامج CLSR؟

:New Horizons CLSR و STARTTS تتضمن مواقع

منطقة سيدني الداخلية الغربية 	 

منطقة سيدني الجنوبية الغربية	 

نيوكاسل	 

أرميدال	 

كوفس هاربور	 

أين يحتاج الشخص للذهاب؟

سيجتمع موظفي CLSR باألشخاص في أي مكان يشعرون فيه 

بالراحة، سواء كان ذلك في منازلهم أو في مراكز المجتمع أو في 

.New Horizons أو STARTTS مكاتب

يرجى االتصال بأرقام الهواتف المذكورة أعاله لمزيد من 

التفاصيل حول البرنامج في مختلف المناطق.

mailto:STTS-CLSRintake%40health.nsw.gov.au?subject=

