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نبذة عن اجلمعية اللبنانية االسالمية
بدأت اجلمعية اللبنانية االسالمية بالعمل منذ اعم  1962ونمت تلصبح واحدة
من أهم اجلمعيات اخلدماتية املعرتف بها ىلع املستوى الوطين و اليت تضم
أكرث من  ١٠٠٠عضو وأكرث من  ٤٠٠مبادرة و فعايلة
اتسع انتشارها لتشمل جمموعة واسعة من املجتمعات والشباكت من مجيع
أحناء نيو ساوث ويلز  ،بما يف ذلك وجود ثالثة مساجد ورشااكت مع عدد من
الرشاكء واجلهات الراعية

Thrive

ً
ً
ارتباطا وثيقا بكونها املرشف ىلع مسجد الكيمبا  ،أحد
ترتبط هذه اجلمعية
أكرب املساجد يف أسرتايلا

برنامج خدمات العمالء

This project is funded by the Australian Government
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هم أولوياتنا

من هم مستحيق ادلعم؟

يهدف برناجمنا دلعم و تمكني املهاجرين اجلدد يف املجاالت اتلايل.

خدمات الربنامج متاحه للمهاجرين اجلدد من خمتلف املرجعيات اثلقافية
و ادلينية ،ىلع أن يكونوا مقيمني يف أسرتايلا ملدة تقل عن مخس سنوات،

اتلعليم و اتلدريب
اخلدمات اللغوية

يستتهدف الربنامج منطقة اكنرتبريي بانكستاون ويشرتط ىلع مستحيق
ادلعم أو يكونوا من العاملني أو ادلارسني يف هذه املنطقة.
كما و يشرتط ىلع مستحيق ادلعم أن يكونوا من حاميل اإلقامة ادلائمة أو
اإلقامة املؤقتة ضمن الفئات اتلايلة.
تأشرية الرشيك100 -

اتلوظيف
الصحة انلفسية و اجلسدية
ادلعم العائيل و اإلجتمايع

 Thriveبرنامج خدمة العمالءThrive thsdfhtTH
تقدم اجلمعية اللبنانية اإلسالمية العديد من اخلدمات دلعم إستقرار القادمني

املشاركة يف أنشطة املجتمع املدين

السكن

اجلدد من محلة اتلأشريات اإلنسانية واألشخاص اذلين يواجهون صعوبة يف
اإلستقرار وذلك طيلة اخلمسة سنني األوىل من تاريخ وصوهلم إىل أسرتايل

انلقل

هو برنامج يهدف إىل دعم القادمني اجلدد عرب تزويدهم باملهارات و املعرفة Thrive

اخلدمات القانونية

خدمة الزبائناThrive-

الالزمة لتسهيل عملية استقرارهم و تكيفهم مع املجتمع األسرتايل.
نتفهم تنوع جمتمعات املهاجرين و حنرص ىلع تقديم ادلعم لألفراد و اعئالتهم
بعض انلظر عن مرجعايتهم اثلقافية و ادلينية.
من املمكن أن تمتد رحلة اإلستقرار لسنوات عديدة ،ذلا ،فنحن حنرص ىلع
مد يد العون للمهاجرين لضمان استقرارهم يف ظل ظروف إجيابية.

يقدم برناجمنا دعم العمل االجتمايع اذلي يقيم االحتياجات الشاملة للعمالء
ويزودهم باإلحاالت الفعالة حىت يتمكنوا من حتقيق احتياجاتهم وأهدافهم يف
املجاالت الرئيسية التسعة.

تأشرية األطفال101 -
َ
تأشرية االباء103 -
تأشريات اللجوء204 ،203 ،201 ،200 ، -
تأشرية الزواج املتوقع300 -
تأشرية الرشيك820 ،801 -
تأشرية احلماية866 -
من املمكن ان يستفيد حاميل اتلأشريات األخرى من خدمات الربنامج ،للمزيد
من املعلومات يرىج زيارة املوقع اتلايل.
www.immi.homeaffairs.gov.au/settling-in-australia/sets-program/sets-client-services

