
Get there 
with care.
م املواصالت املُجتمعية يف أحياء سدين  نقدِّ

الداخلية الغربية الحيوية.

مساعدتك للوصول إىل حيث تريد الذهاب.

For more information 
please call our friendly 
staff on 9558 6800.

Or visit our website at 
connectinnerwest.org.au

 نع ةرابع ةيعمتجُملا تالصاوملا نإ 
 ىلإ بابلا نم كلقنت تالصاوم ةمدخ
.بابلا

 نوجاتحي نيذلا ةقاعإلا يوذو نسلا رابك دعاسن نحن
.عمتجملا يف اوكرحتيو اولوجتي يك ةدعاسملا

 عقوم ىلإ كراد باب نم لاقتنإلا ىلع انتامدخ لمتشت
 ىلإ ةدوعلاو ةيعامجلاو ةيصخشلا تالصاوملاو قُّوستلا
.تاعومجملا تاهزنو تالحر ىلإ ةفاضإ كلزنم

 ةايحلاو لقتسملا شيعلا ىلع سانلا دعاسن نحن
 لالخ نم ةيلحملا مهتاعمتجم نمض طاشنلا ةسراممو
.اهيلع دامتعالا نكميو ةنمآ تالصاوم ةمدخ ريفوت

 يفتحن اننإ امك مكب بحرتو ةيلومش ةمدخ مِّدقن نحن
 نم ةيلخادلا ةيبرغلا ءايحألا يف دجاوتملا عُّونتلاب
 يفاقثلا عُّونتلا كلذ يف امب هلاكشا لكب ةنيدملا
.يعامتجإلا سنجلا تايوهو يسنجلا هُّجوتلاو ينيدلاو

 

About Connect: Inner West

كونِّكت: مجموعة املواصالت املُجتمعية يف األحياء الداخلية الغربية 

م خدمات املواصالت منذ  )مسجلة رسميًا( وهذه خدمة غري ربحية وتقدِّ

١٩٨٣. ونؤمن باملساواة يف الحصول عىل الخدمة يك يتمكن كل شخص 

من استعامل مرافق املواصالت والخدمات التي يحتاج إليها.

تتوافر خدماتنا لكبار السن الذين يحتاجون للمساعدة يف الحركة 

والتجوال ولذوي اإلعاقة وألي شخص ليس بوسعه استعامل املواصالت 

العامة العادية ويُعترب عىل أنه يعاين يف “مجال املواصالت”.

إننا نقدم خدمات املواصالت للناس املقيمني يف املناطق التي كانت 

تُعرف سابًقا مبنطقتي اليكهاردت وماريكفيل البلديتني )وهي اآلن جزًءا 

من مجلس بلدية األحياء الداخلية الغربية(. وتشمل هذه ضواحي 

آنندايل، باملاين، بريشچروف، اليكهاردت، ليليفيلد، روزال، أجزاء من 

كامربداون ونيوتاون، دالويش هيل، إمنور، لويزهام، ماريكفيل، پيرتزهام، 

ستامنورو سيدنهام وِتپي.

كونِّكت: مجموعة املواصالت املُجتمعية يف األحياء الداخلية الغربية تُِقر 

وتعرتف بشعب وانچال من أمة إيورا املؤتنون تقليديًا عىل هذه األرض 

ونعربِّ عن إحرتامنا وتقديرنا لكبار أبناء هذا الشعب يف املايض والحارض 

عىل حد السواء.

 



املواصالت الشخصية

إذا كنت بحاجة لزيارة طبيبك أو لحضور أي نوع آخر من املواعيد 
اإلجتامعية، ميكننا أن نساعدك.

سيقوم موظفونا املُدربون مبساعدتك من منزلك إىل املركبة إذا كنت 
بحاجة لذلك. وسيتولوا القيادة بك إىل حيث تحتاج الذهاب ثم 

مساعدتك للنزول من املركبة عند الوصول. وعندما تنتهي من موعدك، 
كل ما عليك فعله هو اإلتصال هاتفيًا مبكتبنا وسنحرض لعندك إلعادتك 

إىل منزلك ثانية.

التسوُّق

كونِّكت: خدمات التسوُّق من الباب إىل الباب يف األحياء الداخلية 
الغربية. إن السائقني واملعاونني يف الباص سيساعدوكم من الباب إىل 

الباب فيام يتعلق باملتسوقات.

التسوُّق يف أسواق اليكهاردت

نُدير خدمة للتسوُّق كل يوم أربعاء للسكان يف اليكهاردت، ليليفيلد 
وآنندايل. هذه الخدمة من الباب إىل الباب تعمل كل أسبوع.

إننا نُدير خدمة التسوُّق ليوم الخميس خدمة لسكان اليكهاردت، 
باملاين، روزال وبريشچروف. هذه الخدمة من الباب إىل الباب تعمل كل 

أسبوع.

التسوُّق يف منطقة ماريكڤيل مرتو

إننا نُدير خدمة التسوُّق ليوم الخميس خدمة لسكان جنوب طريق 
پاراماتا رود. هذه الخدمة من الباب إىل الباب تعمل كل أسبوع.

خدمات النقل املكوكية )متواصلة(

إن خدمة النقل املكوكية لدينا شبيهة بتقاطع بني خدمة التكيس 
والباص، فنوفر املواصالت من الباب إىل الباب ملساعدتك يف التجوال 

والحركة ضمن مجتمعك.

د مثل منزلك أو من أحد  وميكنك أن تختار أن تؤخذ إما من موقع محدَّ
املواقف الثابتة عىل طرقاتنا. وسيساعدك موظفونا من الباب إىل الباب 
إذا كنت بحاجة لذلك. وميكنك أن تطلب الذهاب إىل أي مكان ضمن 

نطاق محلتك.

     ☐   يف ماريكفيل، تعمل خدمة جيسرتيم املكوكية )JetStream( كل 
يوم أربعاء

     ☐   يف اليكهاردت، تعمل تايچرايدر املكوكية )TigeRider( كل يوم 
ثالثاء وجمعة. 

تنطلق هذه الخدمات عىل الطريق من الساعة ٨:٣٠ صباًحا إىل ٣:٣٠ 
عرصًا.

الدقيقة

 )CHSP( ُتوَّل خدماتنا مبوجب برنامج الكومنولث لدعم املنزل
وبرنامج املواصالت املُجتمعية يف والية نيو ساوث ويلز )CTP(. ويحظى 

كل واحد من الربامج مبتطلبات مختلفة لألهلية.

وبالنسبة ملن بلغوا ٦٥ سنة أو أكرث، يجب عليك اإلتصال بربنامج 
MyAgedCare عىل الرقم 422 200 1800 من أجل تحديد أهليتك 

للخدمات. وإذا كنت دون سن ٦٥ من العمر فعليك إجراء إتصال 
هاتفي مبكتبنا.

يجب عىل العمالء تسديد رسم بدل استعامل خدمات املواصالت 
املُجتمعية. إتصل باملكتب أو راجع موقعنا اإللكرتوين لإلطالع عىل هذه 

البيانات.

توجد لدينا مركبات ميكنها نقل العمالء الذين يستعملون كريس املُقعد. 
م عناية يعتني بك فيمكنه الحضور معك. وإذا كان لديك ُمقدِّ

النزهات اإلجتامعية/ مشاوير التسوُّق

يوجد لدينا روزنامة إجتامعية زاخرة ملساعدتك عىل استكشاف سدين 
وجوارها. ونقدم متنوًعا من الرحالت بالباص إىل مواقع مثل املشاتل 

والحدائق واملتاحف واملطاعم واملعارض. كام نقوم بزيارة مراكز التسوُّق 
املختلفة املوجودة حوايل سدين مثل محالت البيع التابعة للمصانع، 

مخازن املعدات املنزلية ومواقع مثل آيكيا واألسواق املُجتمعية.

وسنقوم بأخذك من منزلك ونرجعك إليه يف نهاية اليوم. وميكن 
للسائقني ومعاوين الباص مساعدتك للصعود والنزول من الباص إذا كنت 

بحاجة لذلك. وتستمر معظم الرحالت طوال النهار وتتوافر عدة مرات 
يف الشهر.


