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مرحبًا بكم يف إصدار أغسطس/آب من النرشة اإلخبارية ملنظمة خدمات املجتمع 

متعدد الثقافات األسرتالية (AMCS) أمتنى لكم الدفء واألمان خالل أشهر الشتاء.

 موضوع نرشتنا اإلخبارية لهذا اإلصدار هو القوة. نحن نتفهم فائدة وجودنا

 مًعا ونشعر باالمتنان لدعم كبار السن يف التواصل، ال سيام من خالل األنشطة

الجامعية املختلفة، وفعاليات املقاهي االجتامعية عرب اإلنرتنت، ودروس البنغو

  ودروس التمرينات الخفيفة. 

 ال تزال تأثريات كوفيد ملحوظة؛ مام يؤكد عىل أهمية التطعيم من أجل القضاء

عىل الفريوس. لقد تلقيت التطعيم من أجل املجتمع وأنا أشجعكم عىل أن

تفعلوا اليشء نفسه عندما يكون هذا متاًحا لكم. 

 

إليزابيث دروز

AMCS الرئيسة التنفيذية مبنظمة

.AMCS تحتفل زوفيا ستاندور مبرور 25 عاًما عىل تطوعها مع منظمة
 وهنأها فريق تنسيق شؤون املتطوعني يف أسبوع التطوع الوطني يف مايو/أيار. اعتادت
 زوفيا زيارة العمالء يف منازلهم والقدوم إىل املكتب للمساعدة يف أعامل اإلدارة. وهي

 اآلن تتواصل مع اثنني من عمالئنا لتؤنسهم، وتساعد
مجموعة الدعم االجتامعي كل يوم اثنني يف إعداد أنشطة العمالء.

تقول زوفيا: “ولدت يف بولندا وأتحدث البولندية. وأحب أن أساعد من هم من بولندا“.

 كام أن زوفيا عميلة يف باقة الرعاية املنزلية. وهي تحب امليش يف أوقات فراغها، والرحالت
 والسفر وقضاء الوقت مع أرستها - ابنها داريوش وزوجة ابنها إيوا وحفيديها

ميشال وماسيك وحفيدتها الكربى أوال. شكرا لِك زوفيا.

أبرز املتطوعني

 رسالة من الرئيسة التنفيذية
 وكالعادة، أمتنى لكم السالمة ، وتذكروا أننا جاهزون دامئًا لنقدم لكم الرعاية

والدعم.  ولن نتأخر يف تقديم املساعدة ما استطعنا.

 فنحن نحب مّد يد العون، ويسعدنا أن ندعم أي شخص تعرفونه قد يستفيد من

رعايتنا.



فهو يُعد مبثابة إعداد وصية مثالً.

 قد يكون مستشار الرعاية قد تحدث معك عن خطة الرعاية التي يتم وضعها مسبًقا.

 ال يحب الناس التفكري يف نهاية حياتهم، لكن هذا األمر قد يساعد يف التعريف

برغباتك.

ما هي خطة الرعاية التي يتم وضعها مسبَقا؟
 خطة الرعاية التي يتم وضعها مسبًقا تساعد يف تعريف عائلتك وأطبائك يف املرحلة

األخرية من حياتك بالخيارات التي تفضلها فيام يخص األمور الصحية والشخصية.

ستنعم عائلتك براحة البال إذا أخربتهم بالخيارات التي تفضلها

 فهذا سيمكنهم من اتخاذ القرار يف الوقت الذي ال تستطيع فيه أنت أخذ القرار  

بنفسك.

ركن املمرضات- خطة الرعاية التي يتم وضعها مسبًقا

 يرجى االنتباه:
تسجيل املكاملات للجودة والتدريب

.نحن نسجل مكاملات بعض أرقام مكاتبنا من أجل تحسني خدماتنا.

 عندما تتصل خالل ساعات العمل، سوف تسمع: “شكرًا لك عىل اتصالك

 بخدمات املجتمع األسرتايل متعدد الثقافات (AMCS) هذه املكاملة قد تكون

 مسجلة بغرض التدريب واإلرشاف. يرجى االنتظار وإبالغ موظفينا إذا كنت ال

ترغب يف أن يتم تسجيل مكاملتك“.

 نحن نسعى لجعل االتصاالت أكرث وضوًحا ولحل املشاكل برسعة أكرب

وللتحسني املستمر.

 َمن هم األشخاص الذين يحتاجون إىل خطة رعاية يتم وضعها

مسبًقا؟

 يجب أن يفكر الجميع يف خطة رعاية يتم وضعها مسبقا، برصف النظر عن

عمرهم أو حالتهم الصحية، خاصة إذا كان لديك:

•  مرض مزمن متقدم
•  مرض يقرص العمر

•  احتامل اإلصابة بالخرف أو مرض متعلق به

 وقد يكون وضع خطة رعاية مسبقا يعني مجرد جزء من 

االستعداد ملستقبلك

كيف تضع خطة رعاية مسبقة؟

 فكر يف ما تريد، وال تجعله معقًدا وكن منفتًحا فيام يخص الخيارات التي تفضلها

 يف الرعاية.

 تحدث مع أحبائك; فعىل الرغم من صعوبة هذه املحادثات يف بعض األحيان، إال

 أنها تعرب عن رغباتك، مبا يف ذلك ترتيبات الجنازة أو اختيار الدفن أو الحرق وما

  إذا كنت ترغب يف اإلنعاش إذا لزم األمر.

 ميكنك استكامل النامذج املطلوبة مع طبيبك العام. لعمالء باقة الرعاية املنزلية

يرجى االتصال مبستشار الرعاية الخاص بك.
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.Women Together for Safer Pathways حاليًا عن قيادات نسائية لالنضامم إىل AMCS تبحث منظمة 

                       (اتحاد النساء من أجل مسارات أكرث أمانًا). اتريك بصمة إيجابية يف املجتمع من خالل جعل أفراد  

املجتمع مستعدين للتطعيم.

لدى منظمة AMCS ورش عمل تعليمية مجانية:

•  تدريب لتلتحقي بفريق تعليم أبناء املجتمع وتشجيعهم عىل التطعيم.

•  ستحصيل عىل أحدث املعلومات عن كوفيد-19.

•  ستتعلمي عن فوائد تطعيم كوفيد-19.

  ملزيد من املعلومات ، يرجى االتصال بإسوريكا (Isurika) عىل
isurika.wijewardhena@amcservices.org.au أو 369 099 0432.

بَطَالت املجتمع

 منظمة AMCS تفهم احتياجات رعاية ودعم كبار السن من خلفيات مختلفة، لذا

 فهي تقدم لهم فرًصا للمشاركة واإلدماج. نحن نعطي كبار السن الفرصة للتعبري عن

آرائهم، ونزودهم بأحدث املعلومات ونقدم لهم املنارصة والرعاية التي يستحقونها.

  تعترب تلبية احتياجات كبار السن من الرعاية التي مل يحصلوا عليها هي أهم  

موقع إلكرتوين وخط هاتف تابعان للحكومة    أولوياتنا. My Aged Care هو

 األسرتالية، يوفران نقطة اتصال أوىل لألفراد الذين تزيد أعامرهم عن 65 عاًما

للوصول إىل معلومات حول خدمات الدعم.

 قد تكون مناقشة خدمات الدعم ووضعك الشخيص عرب الهاتف أمرًا صعبًا. واألشخاص

 املعزولون اجتامعياً أو الذين هم من خلفيات ثقافية مختلفة هم األكرث ضعفاً وأحياناً

يفقدون الخدمات.

 فيام ييل أهم النصائح التي نويص بها لتكون عىل اطالع جيد لالستعداد لعملية

:My Aged Care الفحص املجانية يف

 •  خصص وقتًا كافيًا للمكاملة دون إزعاج.

•  يَُفضل أن يكون معك شخص ليساعدك أثناء املكاملة الهاتفية إذا لزم األمر. ميكن أن
 يكون هذا الشخص صديًقا أو أحد أفراد العائلة أو شخص يعمل يف مجال الرعاية؛

كموظف القبول والدعم مثالً. وميكنك توكيل شخص ليمثلك إذا وافقت عىل ذلك.

•  ابحث عن موقع منظمة محلية ملساعدتك، واسأل عام إذا كان لديهم خدمات
متخصصة أو خدمات الوصول والد.

 •  َحضِّ بياناتك مثل رقم بطاقة ميديكري الخاصة بك والحالة الشخصية وترتيبات
املعيشة وتاريخ امليالد والحاالت الطبية التي تؤثر عىل استقالليتك.

 الحصول عىل دعم الرعاية املنزلية من 
My Aged Care (MAC) خالل

 •  إذا كنت تتحدث لغة أخرى غري اإلنجليزية، فاطلب مرتجم فوري ممول من
الحكومة. ستوفر لك My Aged Care مرتجاًم فوريًا لك عرب الهاتف.

 •  حدد ما إذا كان لديك مقدم خدمة مفضل أو منظمة مفضلة.

 بناًء عىل إجاباتك واحتياجاتك من الدعم، سرتسل My Aged Care إحالة إلجراء

 تقييم منزيل أو تقييم شامل لرعاية املسنني. املوظف املختص بتققيم الحاالت قد

 يعطيك املوافقة عىل الخدمات، أو يصدر إحاالت مبارشة إىل موفري الخدمة أو

ينشئ رمز (رموز) إحالة لتتمكن من االتصال مبزود الخدمة املفضل لديك مبارشًة

ميكنك االعتامد عىل دعمنا أثناء هذه العمليات وما بعدها.

(Sinisha Krstov) ملزيد من املعلومات، يرجى االتصال بشيشينا كريستوف

www.myagedcare.gov.au أو 422 200 1800.
2304 8371 (03) أو االتصال برشكة MAC عىل

.sinisha.krstov@amcservices أو مديرة القبول واملشاركة، عىل 



كريشنا وباربرا براكاش يف منزلهام يف يارافيل.

من ملفات موظفينا
شريين نج

 موظفة تنسيق الرعاية بربنامج الدعم 

(CHSP) التابع للكومونولث

 AMCS منذ متى وأنِت تعملني يف 

 منذ عامني.

.AMCS أخربينا عن دورك يف العمل مع منظمة

 أقدم الدعم لكبار السن الذين يحتاجون إىل خدمات يف مرحلة القبول تحت

 إطار CHSP (برنامج الدعم املنزيل التابع للكومونولث ) للحفاظ عىل

استقالليتهم يف منازلهم.

 طيبون وودودون وداعمون. موظفونا AMCS جميع العاملني يف منظمة

متنوعون ثقافيًا، وأنا أستمتع بالتفاعل معهم ومعرفة املزيد عن خلفيتهم.

 أحب العمل مع الناس، وخاصة كبار السن. فهم لديهم العديد من قصص

 الحياة الرائعة واملمتعة. يقول مثل صيني قديم: “األرسة التي لديها شيخ، لديها

 كنز حي من الذهب.“ مبعنى أن كبار السن أكرث حكمًة وأكرث خربًة وميكنهم

تقديم املشورة لألجيال الشابة.

حّدثينا عن نفسك.

 ولدت يف ماليزيا. يف عام 2015، انتقلت إىل أسرتاليا ملتابعة دراسايت يف العمل

 االجتامعي. أتحدث اإلنجليزية واملاندرين واملاليزية والكانتونية والهاكا. بدأت

 مؤخرًا يف تعلم العزف عىل البيانو الرقمي يف وقت فراغي. ألعب األلعاب وأقرأ

كتب الجرمية / اإلثارة وأعزف القيثارة.

 AMCS مقال عن منظمة
يف صحيفة ذى أسرتاليان

The فيام ييل املقال الكامل الذي كتبته صحيفة
Autralian عن منظمتنا، نقدمه ملن مل يقرأه يف الجريدة:

 تحذر مجموعات املجتمع يف ملبورن من أنه

 بدون تنسيق الحمالت ملعالجة الرتدد يف أخذ

 التطعيم بني كبار السن من خلفيات متنوعة ثقافيًا

 ولغويًا، فستعاين أسرتاليا لتحقيق مستويات مناعة

كوفيد-19املطلوبة للعودة إىل الحياة الطبيعية.

 قالت إليزابيث دروز، الرئيسة التنفيذية لخدمات

 املجتمع األسرتايل متعددة الثقافات، إنه يف بسبب

 أن العديد من املسنني الذين ال يتحدثون اللغة

 اإلنجليزية يف أسرتاليا ال يتصلون بانتظام باإلنرتنت

 وليس لديهم حتى هواتف محمولة ، فإن معظمهم

 يتلقون األخبار من بلدانهم األصلية ويتأثرون بقادة

املجتمع املحيل.

 تقول السيدة دروز: “أعتقد أنه من املهم جًدا

 للحكومات أن تفهم أن الرسائل يجب أن تأيت من

 مصدر تثق به ، وأن الحكومة ليست بالضورة

 املصدر األول للثقة بالنسبة لكثري من هؤالء

األشخاص.

 وقالت إنه يتعني بالتايل عىل حكومات الواليات

 والحكومات الفيدرالية العمل مع قادة املجتمع

 ورجال الدين واألطباء العامني حتى تتمكن هذه

 املصادر املوثوقة من تشجيع كبار السن عىل

التطعيم.

 وقالت السيدة دروز إنه حتى اآلن مل يكن هناك

 تواصل كاف من خالل مصادر موثوقة من الحكومة.

 “يعتمد كبار السن عىل األصدقاء وشبكات الدعم يف

 الحصول عىل املعلومات ، وغالبًا ما يكون األطباء

العامون أيًضا مصدر ثقة ونصائح طبية موثوقة.

 وهناك أيضا رجال والدين الذين ميكنهم لعب

دور إيجايب للغاية إذا كانوا يرسلون الرسالة

الصحيحة، والعكس إذا مل يكونوا كذلك. 

 تشاهد املجتمعات العرقية األخبار وما يحدث“

 يف وطنهم ، وبالنسبة للكثري منهم كانت الرسائل

 مختلطة. يف معظم الحاالت، مل تتم إدارة الوباء هناك

 كام أدرناه نحن هنا، لذا فهم غالبًا عىل دراية بأعداد

 الوفيات الناجمة عن كوفيد-19، لكن يبدو أيضا أن

 التغطية اإلعالمية للوفيات النادرة جًدا التي حدثت

 بسبب أخذ اللقاحات قد علقت يف أذهان بعض

 الناس.“ وتقول السيدة دروز أنها بصفتها مهاجرة

 بولندية وتبلغ من العمر61 عاًما، فقد تلقت لقاح

أسرتازينيكا يف أرسع وقت ممكن من أجل تشجيع

اآلخرين عىل القيام بذلك. 

 قامت املنظمة التي تعمل بها السيدة دروز

 بالتعاون مع شبكة الصحة األولية يف شامل غرب

 ملبورن ومركز الصحة واألعراق، بتوظيف وتوجيه 25

شخًصا من قادة املجتمع ووضع معلومات حول

التطعيامت عرب اإلنرتنت بـ 80 لغة. 

 كام أنتجت هذه املجموعات أيًضا مقاطع فيديو

 باللغة العربية والكانتونية واليونانية والهندية

 واإليطالية والصينية والفيتنامية، لضامن وصول أبناء

هذه الخلفيات إىل معلومات موثوقة باللغة التي

يتحدثونا ومن أبناء مجتمعاتهم. 

 وكلها لغات شائعة يف الضواحي الداخلية

والشاملية والغربية ملدينة ملبورن، والتي تحملت

العبء األكرب من حاالت كوفيد-19 يف املدينة. 

 تعيش باربرا براكاش، 62 عاًما، وزوجها كريشنا

 يف يارا فيل غرب ملبورن. قالت السيدة براكاش،

 املساعدة السابقة يف جناح املستشفى وعاملة رعاية

 األطفال، وهي من أصول بولندية، إنها وزوجها

الهندي الفيجي تلقيا لقاح أسرتازينيكا يف أرسع

وقت ممكن. 

 قالت: “بكل بساطة: إذا كان ال بد أن آخذ

اللقاح، فال بد أن آخذه“. لكنها كانت قلقة من أن

 الكثريين يف مجتمعاتهم يرتددون يف القيام. 

بذلك.

 كانت إليزابيث ريبييك من بني أولئك األقل

 حامًسا، والتي جاءت إىل أسرتاليا من بولندا يف عام

1966 وتعيش يف أفونديل هايتس يف شامل غرب

ملبورن. 

 قالت إنها كانت تحاول دامئًا تجنب التطعيامت،

 لكن رغبتها يف أن تعود الحياة إىل طبيعتها أقنعتها

 بالحصول عىل أسرتازينيكا قبل أسبوعني. قالت

 ريبييك، وهي عضو يف نادي املسنني البولنديني يف

 مدينة إيسندون القريبة: “أنا يف الخامسة والثامنني

من عمري، لذا أود أن أمتكن من االستمتاع بحيايت

 واالختالط باآلخرين والذهاب إىل النادي مرة 

أخرى.

 أعلن وزير الصحة الفيدرايل جريج هانت يوم

 الجمعة عن برنامج منح صغرية بقيمة 1.2 مليون

 دوالر يديره مجلس اتحاد املجتمعات العرقية

 ملساعدة املجموعات املتنوعة ثقافيًا ولغويًا عىل

 مشاركة املعلومات املتعلقة بالتطعيم ضد 

حرصي

راشيل باكسينديل

 يجب أن تستهدف حمالت التطعيم
الجامعات العرقية



 ولد إيوانيس داناتزيس عام 1934 وتنقل عدة مرات بني اليونان
 وملبورن. وبعدما تعرف عىل زوجته عن طريق بعض األصدقاء،

 عاشا سويًا يف شقة يف ثيسالونييك ثاين أكرب مدينة يف
اليونان بعد أثينا.

 عمل يف صيانة السكك الحديدية وكان لديه وظيفة إضافية يحبها
 أيضا وهي تصوير واجهة الشاطئ. واآلن يزرع الخضوات مع

آندرو بستاين AMCS وابنه ماثيو.

 كل أسبوع، مييش مبشايته إىل نادي ومقهى املجتمع اليوناين يف
 التواصل االجتامعي لساعات، خاصًة عندما يكون هناك رقص أو

موسيقى.

القدوم إىل أسرتاليا

 يف عام 1974، وصل إيوانيس وألكسندرا إىل أسرتاليا يف آخر رحلة
 لسفينة باتريس لتكوين ثروة ملدة خمس سنوات. كان لديهم

طفالن، هيلني وماثيو، ولديهام اآلن خمسة أحفاد.

 ويف عام 1979، باعا كل يشء ميتلكانه يف أسرتاليا وعادا إىل اليونان.
لفرتة قصرية.

 يتذكر إيوانيس قائال: “أرادت ألكسندرا أن ترعى والديها املسنني،
 لكنها كانت تعاين من بداية مرض التصلب العصبي املتعدد

 ومبجرد وصولها إىل اليونان، تدهورت حالة مرضها
وبدال من أن تساعد والديها، ساعداها هام .“

طلب والدا ألكسندرا منها العودة إىل أسرتاليا للحصول عىل
مساعدة حكومية أفضل.

ويف عام 1980، باعا شقتهمام واشرتا منزالً يف كوبورغ، حيث ال يزال
 إيوانيس يعيش فيها حتى يومنا هذا.

ليلية يف رشكة فورد ملدة خمس نوبات    :عملت يف 
سنوات لسداد ديون البنك.  “أنا ال أحب الديون“. “لألسف

 أصبحت زوجتي مقيدة بالكريس املتحرك. فتخليت عن العمل
  ألعتني بها. مل أكن أريدها أن تذهب إىل دار لرعاية املسنني.“

AMCS تجربته مع 

توفيت ألكسندرا يف عام 2009، تاركة إيوانيس مبفرده يف املنزل.
كان يعتمد عىل هيلني وماثيو يف كل يشء.

 وقد نجحا بالفعل يف دعمه مًعا لسنوات عديدة، لكنه احتاج إىل
مزيد من الرعاية املنزلية والتسوق واملساعدة يف إعداد الوجبات

وكان أبناؤه يعملون بدوام كامل ولديهم أرسهم أيًضا.

 يف عام 2018، متت املوافقة عىل حصول إيوانيس عىل باقة الرعاية
 املنزلية من املستوى الثاين. تحدثت هيلني مع عدة رشكات، مبا

فيهم AMCS و قامت صويف، مستشارة الرعاية الخاصة به اآلن
بزيارة عائلته لرشح الخدمات.

 أنا سعيد ألن صويف تتحدث اليونانية. إنها صبوره ومتعاونة يقول 
 إيوانيس: “موظفو الدعم لطيفون ويعاملونني باحرتام“. “لقد

 تلقيت رسائل تسأل عام إذا كنت سأفكر يف تغيري مقدمي الخدمة
 حتى يوم وفايت ولكني أود أن أبقى مع.“

تعرفوا عىل إيوانيس داناتسيس
عميل يف باقة الرعاية املنزلية

يقول إيوانيس
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 منذ متى وأنت تعمل يف AMCS؟
منذ أربع سنوات.

أخربنا عن دورك يف العمل.
أزور دور رعاية املسنني ثالث مرات يف األسبوع وأساعد العمالء يف التسوق والتنظيف والنقل. أنا مشغول دامئًا وأحيانًا أعمل 

بعد السادسة. خارج أوقات العمل، أقوم بتوصيل الطعام لـ AMCS وألنني اآلن متقدم يف العمر، فأنا أستمتع بعميل ألنني 

أشعر مبا يشعر به العمالء. وبصفتي مهاجرًا بولنديًا، فإن معظم عماليئ من نفس الثقافة، لكنني أيًضا أدعم كبار السن من 

جنسيات مختلفة.

أخربنا عن نفسك.
 أنا متزوج ولدي أربعة أبناء وحفيدتان. وأحب مامرسة الصيد والطبخ يف أوقات فراغي. أقوم بإعداد الوجبات والصلصات

البولندية التقليدية مثل حساء الخيار والباراتش (حساء البنجر) والبيجوس (مرق اللحم وامللفوف).

من ملفات موظفينا
يانوش زولتوفسيك، موظف دعم

نقدم لكم...
 مجموعة امليش االسكندنايف

 امليش االسكندنايف هو مترين لطيف لكامل الجسم باستخدام عيص
متخصصة، وهو نشاط شائع بني كبار السن يف أوروبا

َمن: األفراد الذين تزيد أعامرهم عن 65 عاًما
 متي: أيام األربعاء

املوعد: 10 صباًحا - 2 ظهرًا شامالً املواصالت ووجبة اإلفطار
James Cook Children’s Centre :أين

55-63 James Cook Drive
 Endeavour Hills VIC 3802

من نقطة االلتقاء، تنتقل املجموعة إىل املنتزه.

 التكلفة: لعمالء باقة الرعاية املنزلية، يرجى االتصال مبستشار الرعاية
 الخاص بك. قد تغطي إعانة الرعاية املنزلية الخاصة بك التكلفة.

نحن نقدم:

•  التوصيل من وإىل املكان
•  مترين مدته ساعة إىل ساعة ونصف

•  إفطار صحي - شطائر وفاكهة وقهوة وشاي
 •  املعلومات باللغة التي تفضلها

•  مدرب معتمد لتعليم التقنيات الصحيحة

 يعترب هذا التمرين جيد جًدا لتحسني وضع الجسم والقدرة عىل التحمل
والتوازن والقوة.

 لالشرتاك، تحتاج إىل إحالة إىل مجموعة الدعم االجتامعي أو مجموعة
االسرتخاء التابعة للمركز.

ملزيد من املعلومات، يرجى التواصل مع بيتا (Beata) عىل
beata.radloff@amcservices.org.au أو 0403 165 648.

إذا كنت تعيش يف مناطق أخرى يف ملبورن، فريجى التواصل مع بيتا
سنفتح مجموعات إضافية يف مناطق ملبورن األخرى حسب الطلب.
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مكتب ملبورن
Suite 111, 44-56 Hampstead Road 

Maidstone VIC 3012
(03) 9689 9170 

info@amcservices.org.au
www.amcservices.org.au

مكتب جيلونج
Suite 6, 79 High Street  

Belmont VIC 3216
(03) 5241 2446 

geelongoffice@amcservices.org.au

@AMCSAgedCare linkedin.com/company/amcs@amcs_melb Australian Multicultural 
Community Services (AMCS)

املوظفون

يوليو/متوز  

سنوات سابينا بيندلني

سنة مالجورزاتا درزازجا

أغسطس/أب

ريجينا جاكوبوفسيك                     سنوات

01سنوات Karczewska, Lucja

ترييزا كوروس عاًما   

سنوات أوكسانا ليستاروفا

5 سنوات إسرتيال راموس

سنوات زديسالف فيكتور

 شكرًا ملوظفينا ومتطوعينا عىل تفانيهم املذهل ودعمهم لكبار السن يف

 مجتمعاتنا. يحتفل العديد منهم بالذكرى السنوية معنا خالل شهر يوليو/متوز

 إىل أغسطس/آب.

املتطوعون

يوليو/متوز

سنة واحدة جورجيا دمييرتياديس

سنتان جوجيا فالجوين (فالوار) 

سنتان أستا كاريك

3 سنوات مارينا كرستوفا

أغسطس/أب

عام واحد أرمتيس أناستاسوبولوس

عام واحد أتيش بانجارا

سنوات كاميال جراتشيك

7 سنوات هالينا همرويس

سنة واحدة هالينور كرموس

3 سنوات يل يل الر

زوفيا شتندور عاًما

سنتان تيناتني بانتشفيدزه

سنتان إلني رافائيل

سنة واحدة أوكيز ستانيسالف

مالحظة: سالمة العمالء واملتطوعني واملوظفني وكافة طوائل املجتمع هي األولولية األوىل لدى .AMCS وغالبية الصور يف هذه النرشة اإلخبارية تم أخذها قبل الجائحة. لذلك، مل يكن التباعد االجتامعي مطلوبًا.

 ماذا تود أن ترى يف النرشة اإلخبارية القادمة؟ يرجى إرسال اقرتاحاتك بالربيد اإللكرتوين إىل

marketing@amcservices.org.au

التعليقات واملالحظات عن النرشة اإلخبارية

 الذكرى السنوية للموظفني واملتطوعني - من يوليو/متوز إىل
أغسطس/آب 2021
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