 للمحادثة باللغة اإلنجليزية7102 مجموعات
للمبتدئين من متعددي الثقافات
About us
CatholicCare are experts in family-focused care and
provide a range of counselling, education, community
and pastoral services.
We support all people regardless of their religious belief
or background.

من نحن
كاثوليك كير خبراء في الرعاية األسرية ويقدمون مجموعة
.من المشورة والتعليم والخدمات الرعوية والمجتمعية
نقدم الدعم لجميع الناس بغض النظر عن معتقدهم الديني أو
.خلفيتهم

الخدمات األخرى المتوفرة
Other services available:
Family and Relationship Counselling
We help couples, families, children and individuals
with long or short term counselling to manage and
sustain healthy relationships.
Separating couples can also access counselling to
manage separation, focussing on wellbeing and
children’s needs.
Counselling may be short or long term depending on
need for support and complexity of issues.

Contact Us
1 Rogers Street
Pakenham, 3810

Tel: 1800 522 076

المشورة حول األسرة والعالقات
نقدم المساعدة لألزواج واألسر واألطفال واألفراد بمشورة
.طويلة أو قصيرة األجل إلدارة والحفاظ على عالقة صحية
يمكن لألزواج المنفصلين أن يحصلوا على المشورة إلدارة
.اإلنفصال مع التركيز على الرفاه وحاجات األطفال
يمكن أن تكون المشورة طويلة أو قصيرة األجل حسب الحاجة
.للدعم و تعقيد القضية

إتصلوا بنا
1 Rogers Street
3810 Pakenham

Multicultural Beginner English
Conversation Groups 2017

Multicultural Beginner English Conversation Groups 2017
Expression of Interest Form

ماذا نقوم به
 لالجئين واإلستقرارCatholicCareيقدم برنامج كاثوليك كير
المساعدة للناس على اإلستقرار في استراليا لكي يتعاملوا بثقة
في أنشطتهم اليومية مثل التسوق واستعمال وسائل النقل العامة
وتعيين مواعيد والتواصل مع سنترلينك والمالكين والمدارس
. والمعلمين إلخ
إذا كنت تنحدر من خلفية الجئة أو طالبة لجوء ومضى على
إقامتك في استراليا ما يصل إلى خمس سنوات فإن مجموعتنا
.للدعم تجعل الحياة أسهل لك وألسرتك

مجموعات المحادثة باإلنجليزية للمبتدئين من
)متعددي الثقافات (ال حاجة لإلنجليزية
يمكنك أن تتعلم عبارات إنجليزية أساسية واستعمالها في
.محادثات مع أشخاص آخرين في المجموعة
هذه طريقة رائعة لبناء الثقة بالنفس وإيجاد أصدقاء جدد
 كل يوم خميس خالل الفصول المدرسية:متى
1  روجرز ستريت؛ باكنام1  كاثوليك كير؛:أين
CatholicCare 1 Rogers Street Pakenham
 ظهراً للنساء11  صباحا ً حتى10  من الساعة:الوقت
من الساعة الواحدة بعد الظهر حتى الثالثة بعد الظهر
للرجال
ً مجانا: التكلفة
هذا البرنامج مجاني ومتاح لجميع اإلشخاص المتحدرين من
 ال نقدم الرعاية لألطفال كجزء من هذا.خلفية متعددة الثقافات
البرنامج
قم بالتسجيل اليوم بملء اإلستمارة المرفقة وإعادتها إلينا أو
1800 511 076 :إتصل برقم الهاتف

What we do
CatholicCare’s Refugee and Settlement program
helps people to settle in Australia, and be confident
in everyday activities such as shopping, using public
transport, making appointments and communicating
with Centrelink, Landlords, schools teachers etc.
If you are from a refugee or asylum seeker
background and have been in Australia for up to
five years, our support groups can make life easier
for you and your family.

Multicultural Beginner English
Conversation Groups (no English required)
You can learn basic English phrases and use them in
conversations with other people in the group.
This is great way to build confidence and make new
friends.

WHEN:

CatholicCare, 1 Rogers St, Pakenham 3810
I wish to register for
 Men’s Group

 مجموعة الرجال

 Women’s Group

 مجموعة النساء

Name

Address

اإلسم
العنوان

Home phone:

رقم هاتف المنزل

Mobile

رقم هاتف الجوال

Emergency contact name

10am to 12pm - for women
1pm to 3pm - for men

COST:

أريد التسجيل

Every Thursday during school terms

WHERE: CatholicCare, 1 Rogers St, Pakenham
TIME:

 للمحادثة باللغة اإلنجليزية للمبتدئين من7102 مجموعات
متعددي الثقافات
إستمارة التعبير عن اإلهتمام
: نرجو ملء وإعادة هذه اإلستمارة إلى

FREE

This program is FREE and open to all people from a
multicultural background. We do not provide
childcare as part of this program.
Register today by filling in the attached form and
returning to us - or call 1800 522 076

Emergency contact no

Today’s date

إسم جهة اإلتصال في الحاالت
الطارئة
رقم اإلتصال في الحاالت
الطارئة
تاريخ اليوم
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