
 

  

 معلومات عنا

تحالف التنوع والعجز هو منظمة 

دعم لإلعاقة يقودها، ويديرها 

ي األشخاص ذومستخدمونها 

اإلعاقة من خلفيات متنوعة وبدعم 

نحن نساعد  .من العائالت والحلفاء

الناس على عيش حياتهم التي 

 صوت مستقل نحن .يختارونها

جماعي ملتزم بالتنوع واالندماج 

 .الكامل

 

إلى  تحالف التنوع والعجز سعىي

 لمرشدينبناء ثقافة يكون دعم ا

لألشخاص وداعماَ متوافراً مقبوالً و

باإلضافة لعائالتهم و ذوي اإلعاقة 

دعم  او بدون مراكز خدمه  إلى

 .)مدفوع بأجراإلعاقة التقليدية )

 

 

 

 إتصل بنا

 تحالف التنوع والعجز

22 Nelson Street 

Fairfield, NSW, 2165 

 

 1500 8717 02 تلفون :

 114 354 0434 :  جوال

 info@ddalliance.org.au  البريد اإللكتروني:

 /http://www.ddalliance.org.au الموقع اإللكتروني:

   

 

 

 

 

 القوة

  عبر

 دعم النظير

اإلعاقة األمر كله يتعلق باألشخاص ذوي 

 الذين يجتمعون ويدعم بعضهم البعض

 

 

 

 ال شيء عنا

 دون مشاركتناب 

ُكّن أنت التغيير الذي " 

ريده بالعالم"ت  

 غاندي اهاتمام

mailto:info@ddalliance.org.au
http://www.ddalliance.org.au/


 

 

 

" هو مشروع النظراءالقوة من خالل دعم "

لألشخاص من خلفيات الالجئين ذوي اإلعاقة 

للحصول على الدعم ليعيشوا الحياة التي 

 .يريدونها

سننشئ فرصة للناس للتواصل مع اآلخرين 

الذين لديهم تجارب مماثلة كأشخاص ذوي 

يمكننا تبادل الخبرات والتعلم من بعضنا  .إعاقة

 !البعض

 ً ً ، يمكننا أن نجعل مجتمعنا مكامعا ً أكثر ترحيب نا  ا

ً اعمود  .لنا ا

 :ما نقدمه

 لنظيرااالرشاد الفردي بواسطه  -

 النظيرمقدمة لدورة دعم  -

 النظير للنظيرمقاهي  -

 االرشاد الفردي بواسطه النظير

يعمل موجهونا المرشدين المدربون مع سوف 

 أهداف محددةلتحقيق ونهم االفراد ويدعم

وتركز الجلسات علئ دعم تحقيقها،  يريدون

 بانفسهم.وتوجيه االفراد لتحقيق اهدافهم 

من نظيرالفردى بواسطة ال رشاداألتكون دوره س

 2019مايو إلى شهر شهر فبراير 

 

 

 "أحبهم المرشدينأفضل مشروع ""

❤️❤️❤️” 
موجه و )ميسرعيسئ  جبران -

 (النظراء

 النظير لدعم مقدمة

دورة من ثالث  سيدير تحالف التنوع والعجز

 ، من هووتتضمنالنظيردعم برنامج ستقدم  جلسات

 .نظراءوبناء حركة ال النظير، أهمية دعم )النظير(

 :مواعيد التدريب ستكون في 

 2019مارس  28و  21 و14

 النظير للنظير مقاهي

، النظراء جمعحيث يت مكانهذه المقاهي هي 

وتطرح األسئلة، ومناقشة ومشاركة المعلومات 

حول موضوع معين ، على سبيل المثال ، 

التكنولوجيا المساعدة ، وتحديد األهداف كجزء 

(برنامج التامين الوطني NDIS )من خطة

. يتم تشغيل هذه ، وما إلى ذلك الخاصة بك لالعاقه

قبل األشخاص ذوي اإلعاقة وتعطي المقاهي من 

 .فرصة للناس لدعم بعضهم البعض

 النظير للنظيرمقاهي وستكون 

 2019مايو  8و  أبريل 11

         

 !تعال انضم إلينا

اإلعاقة الذين يدعمون بعضهم  ي األشخاص ذو

 مندفعين، وأكثر سعادة وأكثر ثقة هم البعض

لفعل األشياء بأنفسهم ويشعرون بالسيطرة على 

من شيء رائع مع تحالف  كن جزءاً  .حياتهم

 !التنوع والعجز

 

 الحركةهذه من  كن جزءا  

تحالف  احصل على كل الدعم من نظرائك في

وقدم الدعم لألشخاص داخل  التنوع والعجز

دعونا نتواصل جميعا كمجتمع واحد  .مجتمعك

 .لبعضنا البعضونكون هناك 

 

  .تحالف التنوع واالعاقه في كن عضوا  

ً  لتحقيقانضم إلينا   يذو ألشخاصحقيقية  فرصا

ً إعاقة  ً  من خلفيات متنوعة ثقافيا  . ولغويا

 لصالح انفسنا ومجتمعنا! القيام به على طريقتنا

 

 

 اجتماعيتغيير نحن نخلق 

 !يمكنك مساعدتنا على النجاح 


