
العمل والتدريب
إذا كان العثور على وظيفة أو بدء دورة تدريبية هو ما تود 

القيام به فيمكننا مساعدتك. يمكننا تقديم الدعم لك 
من خالل:

معرفة نوع التدريب أو الوظائف التي تريدها	 

إيجاد دورات تدريبية من شأنها أن تساعدك على تعلم 	 
مهارات جديدة

 	)CV( مساعدتك في كتابة سيرة ذاتية

التحدث إلى أصحاب الدورات التدريبية أو أرباب العمل 	 
بالنيابة عنك

التقديم على الوظائف 	 

التدرب واالستعداد للمقابالت الوظيفية	 

الحصول على األشياء التي تحتاجها لبدء عملك	 

دعمك وأنت في مكان العمل.	 

تعلم أو تحسين لغتك 
اإلنجليزية

يمكننا أن نوصلك بدورة مناسبة لك، لمساعدتك في تعلم 
وتحسين لغتك اإلنجليزية.

يمكن أن تكون الدورات بدوام كامل أو بدوام جزئي 	 
)بضع ساعات فقط في األسبوع( والتركيز على 

مجموعة متنوعة من المهارات، اعتماًدا على ما 
تحتاجه:

المحادثة واإلصغاء	 

الكتابة والقواعد	 

تحسين استخدامك لمهارات اللغة اإلنجليزية 	 
والمحادثة

تتوفر الفصول الجماعية في أوقات مختلفة خالل النهار، 
أو إذا كان من األسهل لك، يمكنك االلتحاق بالفصول 

المسائية.

 لألشخاص المتضررين بشكل 
مباشر من هجمات المسجد

المساعدة في الحصول على 
المهارات التي تحتاجها

يرجى التحدث إلى المدير المختص بقضيتك 
إذا أبديت اهتماماً ألية من هذه الخيارات أو 

إذا كان هناك أي شيء آخر تحتاجه.
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حصولك على رخصة قيادة 
يمكننا مساعدتك في الحصول على رخصة للقيادة. ال يهم 
المرحلة التي أنت فيها، حتى لو لم تقد من قبل. سنقوم 

بترتيب الدعم لك من أجل:

تعلم “قوانين الطريق”، وأخذ اختبار رخصة القيادة 	 
النظري وتعلم كل ما تحتاج إلى معرفته للقيادة في 

نيوزيلندا

تعلم القيادة مع سائقين مؤهلين، والتدرب على القيادة 	 
لتصبح واثقا من القيادة على الطرق

حجز موعد االختبار للحصول على رخصة القيادة 	 
المقيدة والرخصة الكاملة.

لست بحاجة إلحضار سيارتك الخاصة، فيمكنك استخدام 
سياراتهم في دروسك للقيادة. 

عادة ما تستغرق دروس القيادة مدة ساعة واحدة، وفي 
الوقت الذي يناسبك. يمكنك الحصول على أي عدد 

تحتاجه منها. 

إدارة أموالك
يمكننا أن نرتب لك التحدث إلى شخص يمكنه مساعدتك 

في إدارة أموالك بطريقة تناسبك. بعض األشياء التي 
يمكنك الحصول على المساعدة بها هي:

إعداد واستخدام الحسابات المصرفية	 

إدارة األموال وأية مدفوعات تحصل عليها	 

وضع خطة للميزانية ودفع الفواتير.	 

سنحرص على إيجاد الوقت المناسب لك لالجتماع بذلك 
الشخص.

يبقى أي شيء تخبره للشخص الذي تتحدث معه عن 
أموالك خاص وسري. لن يشاركه مع أي شخص آخر. 

نحن هنا لمساعدتك 
ومساعدة عائلتك

عندما تكون مستعداً، يمكننا المساعدة في الدعم العملي 
الذي قد تحتاجه. يمكن أن يشمل ذلك مساعدتك لتعلم 

اللغة اإلنجليزية أو الحصول على رخصة قيادة أو إدارة 
أموالك. إذا رغبت، يمكننا أيًضا مساعدتك في العثور على 

وظيفة. يمكنك أن تقرر ما تحتاجه، األمر متروك لك.

سننظم كل شيء لك، بما في ذلك دفع أية تكاليف. كل 
ما عليك فعله هو التحدث إلينا. سنربطك باألشخاص 

المناسبين الذين سيعملون معك وبالطريقة التي تناسبك. 

نود لك أن تشعر بالدعم والراحة، إذا كنت تفضل المشاركة 
في جلسات جماعية فال بأس بذلك، ويمكننا الترتيب لهذا 

األمر. أما إذا كنت تفضل الجلسات االنفرادية، فيمكننا القيام 
بذلك أيضاً. اختر ما يالئمك أو يالئم عائلتك بشكل أفضل. 

يرجى التحدث إلى المدير المختص بقضيتك 
إذا أبديت اهتماماً ألية من هذه الخيارات أو 

إذا كان هناك أي شيء آخر تحتاجه.


