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ARABIC



“نحن نتطلع إىل 
مساعدتك عىل مواصلة 

االستمتاع بالحياة 
املستقلة يف املنزل ويف 

مجتمعك املحيل”

الوظائف التطوعية املتاحة

تتوفر وظائف املتطوعني حسب الحاجة عرب األدوار التالية:

السائق: بصفتك سائًقا ، ستوفر وسيلة نقل آمنة وموثوقة 

وودودة من الباب إىل الباب لعمالئنا

متطوعني ملساعدة الركاب: هل تستمتع بالخروج والتعرف 

عىل أشخاص جدد والتعرف عليهم؟ إذا كان األمر كذلك ، 

فإن هذا الدور مثايل لك. سوف تساعد العمالء عىل الشعور 

باألمان والراحة ومساعدتهم عىل النزول من الحافلة عند 

الحاجة

متطوعني ألعامل مكتبية إدارية: قم بتطوير ومشاركة 

مهاراتك مع الكمبيوتر واألعامل اإلدارية ملساعدة فريقنا 

عىل تقديم خدمة عالية الجودة لعمالئنا. 

قد تشمل الواجبات ، عىل سبيل املثال وليس عيل سبيل 

الحرص ، ملء االستامرات وإعداد الربيد وإدخال البيانات 

والرد عىل الهواتف.

 ملعرفة املزيد عن الوظائف التطوعية املتاحة برجاء االتصال 

مبزود خدمة النقل املجتمعى املحيل



التطوع مع النقل املجتمعي 

يعد التطوع مع النقل املجتمعي طريقة رائعة ومجزية حًقا 

إلحداث فرق حقيقي يف مجتمعك املحيل. من خالل التطوع 

معنا ، ستمّكن أعضاء مجتمعك من البقاء ناشطني يف 

املجتمع والتمتع باستقالليتهم لفرتة أطول بكثري مام ميكنهم 

أن سيفعلونه.

سيسمح تطوعك ألفراد مجتمعك بالبقاء عىل اتصال - 

اجتامعيًا مع األصدقاء والعائلة ، ومع الخدمات واملرافق 

األساسية مثل األطباء واالخصائيني ومراكز التسوق



ما هو النقل املجتمعى؟

يوفر النقل املجتمعي خدمة نقل أساسية للمسنني الذين 

تبلغ أعامرهم 65 عاًما وأكرث أو إذا كنت تبلغ 50 عاًما فأكرث 

 NDIS للسكان األصليني وسكان جزر مضيق تورز( وعمالء

املؤهلني و ملقدمي الرعاية لهم  ولألشخاص الذين يرغبون 

يف التنقل وليس لديهم وسيلة مواصالت. 

نحن نساعد العمالء يف النقل اآلمن واملوثوق فيه إىل األطباء 

واملواعيد الطبية وزيارات املستشفيات والتسوق والنزهات 

االجتامعية واألنشطة املجتمعية. بتمويل من برنامج 

الكومنولث للدعم املنزيل ، تتيح الخدمة التي يوفرها النقل 

املجتمعي لألفراد الذين يحتاجون إىل املساعدة ملواصلة 

الحياة بشكل مستقل يف منازلهم ومجتمعهم



 اهم 10 اسباب رئيسية للتطوع مع

النقل املجتمعى

رد الجميل  ملجتمعك تطوير مهارات جديدة 

 وتوسيع مهاراتك

ومعرفتك الحالية

 تطوير ذاتك و تحسني

الثقة بالنفس

 مساعدة شخص

محتاج مساعدة

 تقابل مع الناس وعمل

اصدقاء جدد

الشعور بالرضا

االستمتاع بقضاء وقت 

ممتع ىف مكان العمل

اكتساب الخربة املهنية

تبدو سريتك الذاتية رائعة 

باضافة خربات جديدة

من خالل التطوع ميكنك 

الحصول عيل عمل بأجر



 5 خطوات بسيطة لتصبح متطوعاً ىف مجال

النقل املجتمعى 

1. االتصال بنا

2. تاىت وتقابل فريقنا

3. استكامل اوراق العمل و التوجيهات

4. اختار االيام  والساعات التي تناسبك 

5. انت مستعد للبدء معنا

هل ترغب يف ان تصبح متطوعاً؟

اتصل مبزود خدمة النقل املجتمعي املحيل باستخدام التفاصيل 

أدناه.

تليفون:

للحجز من خالل املوقع االلكرتوىن عىل:  

فاكس: 

الربيد االلكرتوىن:

بدعم من إدارة الخدمات االجتامعية التابعة للحكومة األسرتالية

)02( 9603 2106

)02( 9426 8900

www.swct.com.au

transport@swct.com.au
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