
  رشكة الجنوب الغرىب املجتمعى لخدمات النقل
– )South West Community Transport( 

دعم حياة مستقلة يف جنوب غرب سيدىن  

ARABIC

www.swct.com.au



كم ستكون التكلفة ؟

ستختلف تكلفة استخدام خدمة 

النقل املجتمعي اعتامًدا عىل املناطق 

ومسافة الرحلة ومقدمي الخدمات. 

يرجى السؤال عن التكلفة عند إجراء 

الحجز معنا



كيف ان تصبح عميل ىف النقل املجتمعى

إذا كنت تبلغ من العمر 65 عاماً أو أكرث ) أو إذا كنت 

50 عاماً من السكان االصليني وسكان جزر مضيق تورز( ، 

ميكنك البدء مع النقل املجتمعى من خالل التسجبل مع 

)My Aged Care(. وميكنك التسجيل من خالل املوقع 

االلكرتوين عىلwww.myagedcare.com.au. أو األتصال 

بالتليفون عيل 422 200  1800.

 My Aged Care ومبجرد تسجيلك برجاء أن تطلب من

الحصول عيل رقم االحالة لخدمة النقل املجتمعى  . مبجرد  

حصولنا عيل رقم اإلحالة الخاص بك . سوف نقوم باألتصال 

بك عيل التليفون الستكامل تقييمك . بعد ذلك ميكنك  

البدء يف أستخدام خدمتنا.

وإذا كان عمرك أقل من 65 عاماً ، فإتصل مبقدم خدمة 

النقل املجتمعي املحىل وسوف يقدم لك معلومات حول 

الكيفية التى ميكننا من خالل معرفة ما إذا كان بإمكاننا 

مساعدتك.



ما هو النقل املجتمعى؟

يتم متويل النقل املجتمعي يف إطار برنامج الكومنولث للدعم 

املنزيل لتوفري خدمة النقل لكبار السن الذين ترتاوح أعامرهم 

بني 65 عاماً أو أكرث ) أو إذا كنت 50 عاماً من السكان االصليني 

وسكان جزر مضيق تورز(  ، وعمالء NDIS  املؤهلني ، 

ومقدمي الرعاية ، واألشخاص الذين يرغبون يف التنقل وليس 

لديهم وسيلة مواصالت. تم تصميم هذه الخدمة لتمكني أولئك 

الذين يحتاجون إىل املساعدة من مواصلة الحياة بشكل مستقل 

يف منزلهم ومجتمعهم

خدمات النقل املجتمعى

ميكن أن يساعدك النقل املجتمعي يف الوصول إىل املواعيد 

الطبية يف الوقت املحدد ، وإىل مركز التسوق املحيل والعديد 

من األنشطة االجتامعية. تم تصميم خدمتنا ملساعدتك عىل 

االحتفاظ باستقالليتك ألطول فرتة ممكنة ولتيسري التواصل 

االجتامعي والبقاء عىل اتصال مع أصدقائك وعائلتك

نحن نوفر خدمة نقل آمنة وموثوق بها ونعتمد ىف خدمتنا عىل 

خدمة النقل من الباب إىل الباب : 

• مواعيد األطباء ومواعيد األشعة والتحاليل الطبية.

• مواعيد األخصائيني.  

• زيارات املستشفي.

• التسوق.

• النزهات االجتامعية الفردية و الجامعية.

إذا كنت بحاجة إىل الوصول إىل جهة معينة وكنت غري متأكد 

من أن خدمة النقل املجتمعى ميكنها توفري وسيلة النقل الالزمة 

للوصول إليك ، فام عليك سوى االتصال بنا ملعرفة ما إذا كان 

بإمكاننا املساعدة



أسطول النقل املجتمعى

لدينا  مجموعة من الحافالت الحديثة واملعتنى بها جيداً 

من السيارات واألتوبيسات ملساعدتك  ىف الوصول اىل املكان 

الذى تريد الذهاب إليه . بعض الحافالت مزودة بامكانية 

لرفع الكرايس املتحركة . ويتم تثبيت جميع الكرايس املتحركة 

اثناء النقل باستخدام نظام تثبيت خاص . يرجى مالحظة أن 

أنواع الحافالت مختلفة بني خدمات النقل املتقدمة.

بدعم من إدارة الخدمات االجتامعية التابعة للحكومة االسرتالية 



تليفون:

للحجز من خالل املوقع االلكرتوىن عىل:   

فاكس: 

الربيد االلكرتوىن:

اذا كنت تواجه صعوبة يف التحدث باللغة االنجليزية وتحتاج إىل 

مرتجم فوري ، فريجى االتصال بخدمة الرتجمة عيل الرقم : 131450 

وسيساعدك املرتجم عىل التحدث مع موظفينا إلجراء الحجز ولالجابة 

عيل جميع استفساراتك.

 نتطلع إىل مساعدتك عىل مواصلة االستمتاع بالحياة

املستقلة يف املنزل ويف مجتمعك املحيل

ماهى املناطق التى نخدمها؟

  رشكة الجنوب الغرىب للخدمات النقل 

 )South West Community Transport( 

يقدم خدمة النقل للمناطق التالية:-

 )Camden( كامدن •

 )Campbelltown( كامبلتون •

  )Fairfield( فريفيلد •

 )Liverpool( ليفربول •

  )Wollondilly( ولونديىل •

احجز مع رشكتنا الجنوب الغرىب املجتمعى للنقل اليوم

ميكن إلجراء الحجز واالستفسارات العامة االتصال بنا من خالل 

تفاصيل االتصال املوجودة ادناه . يرجى مالحظة ساعات العمل لدينا 

من الساعة 8.30 صباحاً إىل 4.30 بعد الظهر خالل ايام االسبوع من 

االثنني اىل الجمعة.

)02( 9426 8999

)02( 9426 8900

www.swct.com.au

transport@swct.com.au


