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 المحتويات

 2 هذت هاودألة اعومجل موح

 3 ةعدلمساا عىل للحصوا

 4 نيةنولقااتمالخدا

 6 ةصرلمنااتماخد

 8 معدلن اد ميزملا

 من ءكجز ليةاسترألا مةلحكوبا عيةجتماالاتمالخداةرازو قبل من تمالمعلواههذ يلتمو يتم

 .(ILC) تارلقداءبناو بطاولراوتمالمعلوا مجنابر

 CIDـب لمجلسافعرُيو.ةءالقرا سهلة ثيقةلواههذ هنيةلذا قةعاإلبا يلمعنا لمجلسا جعل
 .لمستندااهذ في رصو يأماستخدا يدتر كنت اذإ CID لتسأ نأ عليك يتعين .رختصالال

business@cid ىلع CID هنيةلذا قةعاإلبايلمعنا لمجلسا مع صلالتوا يمكنك au.org.. 

mailto:business@cid.org.au
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 حول مجموعة األدوات هذه

 يلارتسألز اكرملن اة مذوخأه مذت هاودألة اعومجم

Australian قةعاإلاننولقا Centre for Disability 

.Law 

 يتلء اايشألن اا ع راكفأ تاودألا  عةجموم  تمنحك

. تفعلها  وأ  فهاتعر  نأ  يجب
ً

  ينلذا  بللطال  مخصصة  ههذ  تاودألا  عةمجمو

. زليث وواو سيي نة فيداعلس ارادملىل ان إوبهذي

 ـا لضيي أه

 وي أنفلم ايلعتلىل ان إوبهذن ييذلص ااخشألا •

 للتعلم ىخرأ كنماأوأتمعالجااوأ TAFE يلتكميلا

 يةعالرا  مومقدو تئاللعاا •

  كيفية  تعلم  عىل  ههذ  تاودألا  عةمجمو  كعدستسا

  يلذا  عملدا  عىل  لللحصو  ستكرمد  ىلإ ثلتحدا

. للتعلم جهتحتا

. هذت هاودألة اعومجي مء فازجأ6   كهنا
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 الحصول عىل المساعدة

  يلتا  نيةولكترإلا  قعالموبا  ئمةقا  عن  ةرعبا  ءلجزا اهذ

. ةصرلمنااو  نيةنولقاا تمالخدا  في  كعدتسا  نأ  يمكن

  فهمهاو  تهاءاقر  يمكن  ال  نيةولكترإلا  قعالموا  بعض

. لةبسهو

  يمعن  شخص  من  ةعدلمساا  تطلب  نأ  يمكنك

 . عملدا  يمبتقد

  يوذ صشخاألا  قةعاإلا ننولقا  يلاسترألا  كزلمرا  عديسا

. قهمحقو  نضما  فيو قةعاإلا

  ،قةعاإلا ننوقا  لحو  تمامعلو  عىل  لللحصو

 ىلب إهذا

www.disabilitylaw.org.au 

www.disabilitylaw.org.au
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 الخدمات القانونية

  يمتقد  عىل  نيةنولقاا تمالخدا ههذ  كعدتسا  نأ  يمكن

. قةعاإلا  ضد  لتمييزا نبشأ  ىشكو

 ليااسترأ بلشباا ننوقا

www.yla.org.au 

 يلزو ثوسا  نيو  يف  يةعجتملما  نيةنوقالا  كزالمرا

www.clcnsw.org.au 

 يلزو  ثوسا  نيو  يف  نيةنوقالا  ةدعلمساا

www.legalaid.nsw.gov.au 

http://www.yla.org.au
http://www.legalaid.nsw.gov.au
http://www.clcnsw.org.au
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 يننوقالا Kingsford   كزمر

www.klc.unsw.edu.au 

(PIAC)  ةماعلة احلصملن اع عافدلز اكرم

piac.asn.au 

 زليث وواو سيي نن فوناقلة ايعمج

www.lawsociety.com.au 

Justice Connect 

www.justiceconnect.org.au 

http://piac.asn.au
http://www.justiceconnect.org.au
http://www.lawsociety.com.au
http://www.klc.unsw.edu.au
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 خدمات المناصرة

  في  ههذ  ةصرلمناا تماخد  كعدتسا  نأ  يمكن

. عمهادو  قةعاإلا لحو  تمامعلو  عىل  للحصوا

 ليااسترأ  قةعاإلا يوذ صخاشألا

www.pwd.org.au 

 زليث وواو سيي نة فقاعإلة ارصانم

www.da.org.au 

 ةسرألا ةصرمنا

www.family-advocacy.com 

http://www.pwd.org.au
http://www.family-advocacy.com
http://www.da.org.au
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 زليث وواو سيي نة فيدسجلة اقاعإلس الجم

www.pdcnsw.org.au 

ً  هنياذ  قيناعُلما صخاشألا تمادخ  سسةمؤ

IDRS 

www.idrs.org.au 

Youth Action 

www.youthaction.org.au 

(CYDA)   ليااسترأ  قةعاإلا ووذ بلشبااو لفاطألا

www.cyda.org.au 

http://www.idrs.org.au
http://www.cyda.org.au
http://www.youthaction.org.au
http://www.pdcnsw.org.au
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ADHD رومء أايلوأ Advocacy Australia 

www.parentsforadhdadvocacy.com.au 

All Means All 

www.allmeansall.org.au 

 المزيد من الدعم

  ينلذا تئاللعااو  يةعالرا يممقدو بللطال  يمكن

. عقاومله اذة هرايي زفاضم إعىل دن إوجاتحي

Reach Out 

www.au.reachout.com 

http://www.allmeansall.org.au
http://www.parentsforadhdadvocacy.com.au
http://www.au.reachout.com
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 Beyond Blue 

www.beyondblue.org.au 

 لافطألة ادعاسط مخ

www.kidshelpline.com.au 

 يندلالوا ةدعمسا  خط

www.parentline.org.au 

 Lifeline ةايحلط اخ

www.lifeline.org.au 

http://www.kidshelpline.com.au
http://www.lifeline.org.au
http://www.parentline.org.au
http://www.beyondblue.org.au
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