
من نحن؟ لالتصال بنا
الخدمات المجتمعية

25 Barbara Street, Fairfield NSW 2165

E : reception@cfs.asn.au

P : 02 9727 4333

خدمات اإلعاقة

82 Tangerine Street, Fairfield East NSW 2165

P : 02 9727 2791

E : disability@cfs.asn.au

E : supportcoordination@cfs.asn.au

خدمات األطفال

E: childrensservices@cfs.asn.au

 

Edensor Park Community Hall, 

Allambie Rd, Edensor Park

P: 02 9823 4262 / 0402 437 632

E: Allambie.oshc@cfs.asn.au

 

St Johns Park Primary School,

Edensor Rd, St Johns Park

P: 02 9610 3892 / 0401 638 805

E: stjohnspark.oshc@cfs.asn.au

 

Guildford Public School,

Apia Street, Guildford

P: 0434 782 664

E: guildford.oshc@cfs.asn.au

 

The Parks Occasional Care, Stockland Mall,

Polding St, Wetherill Park

P: 02 9725 3449 / 0403 113 573

E: theparks.occ@cfs.asn.au

 

Tangerine Street,

82 Tangerine Street, Fairfield East

P: 0421 001 599

E: tangerine.oshc@cfs.asn.au

 

Lurnea Public School,

West and Reilly St, Lurnea

P: 0481 266 430

E: Lurnea.oshc@cfs.asn.au

 

Warwick Farm Public School,

Lawrence Hargrave Rd, Warwick Farm

P: 0481 266 431

E: warwickfarm.oshc@cfs.asn.au

 

COMMUNITY
FIRST STEP 

www.cfs.asn.au 

Community First Step تم تأسيس  

منذ أكثر من ٤٠ عاماً. في ١٩٧٣، شكلت مجموعة

من السكان المحليين ما كان يُعرف آنذاك باسم

مجلس مجتمع فيرفيلد للتنمية االجتماعية - وهو

منتدى لتنمية المجتمع والعمل بشأن القضايا

االجتماعي

عىل مدار الثالثين عاماً التي تلت، طورت المجموعة

خدماتها ومشاريعها، وبعد تغييرات قليلة في االسم،

في عام ٢٠٠٧ ولدت 

’Community First Step‘

اليوم، ‘Community First Step’ هي منظمة 

تشمل خدمات األطفال والشباب واألسرة تتضمن

حالة العمل وتنمية المجتمع وخدمات اإلعاقة

وخدمات األطفال. لدينا اآلن أكثر من ٨٠ موظًفا

باإلضافة إىل العمل مع متطوعين منتظمين.

تتمثل رؤيتنا للمستقبل في العمل ضمن شراكة مع المجتمع

واألعمال التجارية والحكومة، للسعي من أجل تحقيق التميز

في تلبية االحتياجات الشاملة لعمالئنا من خالل توفير برامج

دعم وبرامج ترفيهية وثقافية ورياضية ورفاهية عالية الجودة.
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خدمات اإلعاقةخدمات األطفال الخدمات المجتمعية

تنسيق الدعم

مجموعات اللعب المدعومة والمتعددة

الثقافات

 

مجتمعات برامج األطفال

برنامج اليوم

 
يركز برنامج اليوم الخاص بنا عىل األنشطة الجماعية في المراكز

والتي تشجع عىل المشاركة الفردية واالختيار مع وجود دعم يركز

عىل الفرد أيضاً.

القدرة عىل الوصول اىل المجتمع

تقوم خدمة القدرة عىل الوصول اىل المجتمع بدعم ومساعدة

العميل في المجتمع واألنشطة اليومية:

 

* حضور المواعيد (الطبية وغيرها)

* رحالت تسّوق

* األنشطة الترفيهية

* الفرص االجتماعية والمناسبات

* األنشطة التي تُمكّن الفرد من تطوير المهارات والكفاءات الفردية

العيش المستقل المدعوم

 
العيش المستقل المدعوم هو دعم شخصي مدفوع األجر لمساعدتك

عىل العيش بشكل مستقل مع اإلشراف

عىل القيام بالمهام اليومية والمساعدة عىل بناء مهارات التعامل مع

اآلخرين

الرعاية قبل وبعد دوام المدرسة

 
من حضانة األطفال إىل طالب الصف السادس، نوفر وسائل النقل

من وإىل المدرسة ومكاناً آمناً لطفلك لمواصلة تعليمه قبل وبعد

الدوام المدرسي.

الرعاية خالل العطلة 

نقوم بتوفير مكان آمن لطفلك حيث يمكنه المشاركة في األنشطة

الترفيهية والتسكع مع أصدقائهم خالل العطالت المدرسية. سيحصل

طفلك أيضاً عىل فرصة لحضور األنشطة داخل المدرسة وخارجها. 

 

الرعاية المؤقتة

من عمر ٦ أسابيع إىل ٥ سنوات، تعد 

The Parks Occasional Care

 عالية الجودة بشكل دائم ومؤقت ابتداًء من ٣

.ساعات إىل ٨ ساعات كاملة في اليوم

خالل كل أسبوع من الفصل الدراسي، توفر مجموعات اللعب في المدارس

لألطفال واآلباء ومقدمي الرعاية فرصة لتكوين صداقات ومكان لالنتماء في

مجتمعهم. تجري مجموعات اللعب كل يوم في مواقع متعددة.

 

إدارة الحالة

نقوم بمساعدة ودعم العائالت من خالل إدارة الحاالت، والدعم الفردي لألسر 

التي لديها أطفال تتراوح أعمارهم من صفر ل ١٢ عاماً والشباب من ١٢ إىل ١٨

عاماً:

* الزيارات المنزلية واالستشارات غير الرسمية

* النصائح واإلحاالت 

ُمجّمع الدعم

يقوم فريقنا متعدد اللغات بدعم المجتمع المحلي من خالل األنشطة 

والبرامج التي تساعد احتياجاتهم وتحسن مهاراتهم في التعامل مع اآلخرين.

تشُمل أنشطة ُمجّمع الدعم الثنائي ما يلي:

* تقديم النماذج وخدمات اإلحالة

* دعم التوظيف

* اإلغاثة في حاالت الطوارئ والسالل الغذائي 

خدمات الشباب

يضمن فريق الشباب الخاص بنا أن يتم االستماع إىل كل شاب، ودعمه، ومناصرته 

من خالل مجموعة من البرامج واألنشطة الترفيهية والتعليمية:

* استقبال الشباب

* مجموعات وبرامج دعم متخصصة

* برامج متنوعة في المدارس

يستهدف برنامج الخطوات الكبيرة والخطوات الجديدة العائالت واألطفال، ويهدف

إىل تعزيز التعلم في مرحلة الطفولة المبكرة من خالل بناء القدرات لالستعداد

للمدرسة، وخلق الفرص لتطوير المشاركة المجتمعية والمهارات االجتماعية من

خالل األنشطة الرياضية. ويهدف إىل بناء المرونة لدى األطفال واآلباء للتغلب عىل

الحرمان والتعامل بشكل أفضل مع التحوالت الحياتية. نقدم:

* المدارس الكبيرة، العقول الكبيرة

* يمكنني القيام ببرنامج األبوة هذا

* كن أقوى وأذكى

* الدعم المباشر واإلدماج االجتماعي وبرنامج األبوة 

خدمات الرعاية المؤقتة 

تسمح خدمات الرعاية المؤقتة لمقدمي الرعاية بأخذ استراحة من 

دورهم وتوفر للعمالء إقامة مؤقتة لفترة محدودة من الوقت. بيوت

المعيشة المستقلة المدعومة قد توفر أيضاً خدمات إقامة مؤقتة

ومتخصصة وخدمات الرعاية المؤقتة

رعاية األطفال المتجولة

معلمو الطفولة المبكرة المتنقلون مجهزون بالموارد لتوفير التعليم

والرعاية لألطفال في المجموعات المجتمعية والمنظمات غير

الهادفة للربح. وبهذا تُمكّن اآلباء ومقدمي الرعاية من الدخول لبرامج

الرعاية بشكل سهل.

اإلغاثة في حاالت الطوارئ

يستهدف دعم اإلغاثة في حاالت الطوارئ طالبي اللجوء 

وحاملي التأشيرات المؤقتة الذين تأثروا بـ كوفيد-١٩ وال يتلقون أي دعم من حكومة

الكومنولث وذلك بتوفير أساسيات اإلغاثة في حاالت الطوارئ، والدعم الطبي، ودعم

تنسيق الدعم هو وسيلة لتواصل المشتركين.اإلسكان

مع الخطة الوطنية للتأمين ضد اإلعاقة والدعم والخدمات

داخل مجتمعهم المحلي


