
 

كٌف تساعد خطة العمل الثانٌة النساء المنحدرات من خلفٌات ثقافٌة ولغوٌة 
 (CALDمتنوعة )

 فٍ ٌٍّغبػذة ِجخّؼه فٍ حفُذ اٌخٍ األشُبء ٔؼشف أْ بّغبػذحه َّىٕٕب

 إٌغبء ضذ اٌؼٕف ِٓ اٌحذ ئْ حؼشفهُ. اٌالحٍ واٌفخُبث إٌغبء حّبَت

 اٌجُّغ. ِٓ ِجهىد ئًٌ ححخبس -اٌّجخّغ لضُت هى وأطفبٌهٓ

 

 SECOND ACTION) الثانية العمل خطة إطار داخل يحذث الذي ما

PLAN ) ءنسا لمساعذة CALD؟ 

 

 بّب وأطفبٌهٓ CALD ٔغبء ٔغبػذ عىف اٌمبدِت، عٕىاث اٌزالد خالي

:ٍٍَ  

 

 ٌحٍّت اٌّبٌٍ اٌذػُ ِٓ اٌّضَذ حىفُش WHITE RIBBON 

 اٌغىبْ وِجخّؼبث  CALD جبٌُبث ِغ اٌؼًّ ٌخؼضَض

 األطٍُُٓ.

 اٌحبِالث األجٕبُبث إٌغبء ودػُ اٌّؼٍىِبث ِىاسد حىفُش 

 اٌخذِبث ػٓ ِؼٍىِبث حخضّٓ عىف واٌخٍ األصواس ٌخأشُشة

 أعخشاٌُب. فٍ اٌطىاسئ وأسلبَ اٌّهّت

 لبً ِٓ ػٕهب اإلفظبح حُ ِؼٍىِبث ِٓ اٌّضَذ ػٓ اٌبحذ 

 أصواس العخمذاَ بخأشُشة َطبٌبىْ أعخشآٌُُ ِخطىبُٓ أو أصواس

 اٌذوٌت. خبسس ئًٌ

 ًَِٕظّت حّى Our Watch  ٔغبء ػًٍ اٌخشوُض ٌضَبدة 

 وأعبعٍ ِحذد ولبَت ِششوع وئٔشبء CALD  وجبٌُبث

 .CALD ٌّجخّغ

 حٍّت ِغ اٌؼًّ فٍ اإلعخّشاس THE LINE خبطت ِىاسد ٌخٍك 

  .CALD وِجخّؼبث ٌشببة

 ًَاٌّشأة وعالِت ٌألبحبد اٌىطُٕت األعخشاٌُت إٌّظّت حّى 
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ب ّّ  وأطفبٌهٓ. CALD ٔغبء ضذ اٌؼٕف ٌىلف َفُذ" "ػ

 وطفٍهب اٌّشأة ػًٍ حإرش اٌخٍ اٌضبسة اٌزمبفُت اٌّّبسعبث ولف 

 واالحجبس لغشا   حضوَجهب و ٌٍّشأة اٌخٕبعٍُت األػضبء حشىَه ِزً

 بهب.

 ػًٍ اٌحظىي تػٍُّ ٌخحغُٓ حىاطً ئعخشاحُجُت حطىَش 

 وإلظهبس CALD وجبٌُبث ٔغبء أجً ِٓ واٌّىاسد اٌّؼٍىِبث

 واٌمُبدة. ٌٍّشبسوت اٌّخبحت اٌفشص

 

 
 

، 0200 -0202 اٌؼٕف ضذ إٌغبء وأطفبٌهٌٍٓحذ ِٓ  اٌىطُٕتخطت اٌؼًّ 

 خطت هٍ ،(THE NATIONAL PLAN) ىطُٕتبٌخطت اٌبوحغًّ أَضب  

 وسؤَت األعخشاٌُت. اٌحىىِبث جُّغ لبً ِٓ ػٍُهب االحفبق حُ األِذ طىٍَت

  هٍ: ىطُٕتاٌ اٌخطت
 

 إٌغبء األعخشاٌُبث وأطفبٌهٓ بذوْ ػٕف فٍ ِجخّؼبث إِٓت.

 

ٔحٓ ٔؼٍُ أْ ِجّىػبث ِخخٍفت ِٓ إٌغبء حؼشضٓ ٌخجبسة ِخٕىػت ِٓ 

اٌؼٕف. بؼضهٓ أضؼف ِٓ األخشَبث وبؼضهٓ َٕحذسْ ِٓ خٍفُبث رمبفُت 

(. إٌغبء اٌالحٍ أحُٓ ئًٌ أعخشاٌُب وّهبجشاث، (CALDوٌغىَت ِخٕىػت 

وألجئبث وطبٌببث أجٕبُبث َّىٓ أْ َىاجهٓ ححذَبث لىَت. وهزا لذ َخضّٓ 

اٌّبي اٌىبفٍ، وػذَ اٌمذسة ػًٍ اٌحظىي ػًٍ اٌذػُ اٌزٌ َحخجٕه حىافش ػذَ 

ئرا حؼشضٓ ٌٍؼٕف واإلحغبط بأٔهٓ غُش لبدساث ػًٍ اٌهشوة ِٓ هزا 

شىً طؼىبت أوبش ِغ اٌٍغت، واٌزمبفت، واٌمىأُٓ اٌجذَذة اٌؼٕف. وهزا لذ َ

 ػٍُهٓ.

 

 ما هي خطة العمل الثانية؟

خطت اٌؼًّ اٌزبُٔت هٍ اٌّشحٍت اٌزبُٔت ِٓ ِشاحً اٌخطت اٌىطُٕت 

(NATIONAL PLAN) .3102 حخً 3102 ِٓ حبذأ وهٍ األسبؼت 

 ِهّت أٔهب ػًٍ اٌحىىِبث جُّغ احفمج ػٍُّت خطىة 32 ػًٍ وححخىٌ

  اٌّشأة. عالِت ٌخحغُٓ

 

 اٌّشأة، ضذ اٌؼٕف ٌىلف ِخُٕت أعظ وضغ حُ األوًٌ، اٌؼًّ خطت خالي

 به. ٌٍمُبَ اٌّضَذ هٕبن َضاي ال وٌىٓ ػٕه. اٌّضَذ وِؼشفت ، وِىبفحخه

 

 خٍفُبث ِٓ إٌّحذساث إٌغبء ضذ اٌؼٕف حذود ِٕغ بىُفُت ِهخّىْ ٔحٓ

  . ّهٓودػ ببٌؼٕف اٌّخأرشاث ِخٕىػت وٌغىَت رمبفُت

 حجبسة ٌهب اٌخٍ واٌّجخّؼبث إٌغبء ػًٍ وزُشا   اٌزبُٔت اٌؼًّ خطت حشوض

 اٌذػُ ححغُٓ َّىٕٕب ووُف ،CALD ٔغبء رٌه فٍ بّب ِخٕىػت، ػٕف

 واألٔظّت. اٌخذِبث ػبش اٌّخبح

 

 ػٓ اٌّضَذ وِؼشفت CALD ٔغبء حجبسة ػٓ اٌىشف ئًٌ بحبجت ٔحٓ

 .CALD جبٌُبث فٍ اٌؼٕف

 
 

      

 

 

 



 

 

 ؟CALDما هي األشياء التي قمنا بها حتى اآلن لمساعدة نساء 

 قمنا معاً، خالل األربع سنوات الماضٌة، بما ٌلً:

  أجً ِغبػذة جبٌُبث  المجتمعية ِمنح العملتمويل ِٓCALD  ًػًّ ووسػ حّالثٌٍمُبَ بّجّىػت ِٓ أٔشطت اٌىلبَت األوٌُت، ِز 

 اٌظحُت. اٌؼاللبث ٌخؼضَض ػًّ ووسػ اٌّجخّؼُت واٌحىاساث اٌؼٕف ٌّٕغ

  اللغوية بعنوانإصذار مواد لمختلف الجاليات والمجموعات THE LINE ، ٍعىف حغبػذ اٌشببة ػًٍ بٕبء ػاللبث  حٍّتوه

 طحُت َغخبوي فُهب اٌشجً واٌّشأة.

  ٌىٍ َحظً إٌبط ػًٍ اٌذػُ ػٕذِب َخؼشضٓ ٌٍؼٕف إٌّضٌٍ أو اٌؼبئٍٍ، أو ٌٍخطش و/أو  وطنية هاتفية مشورةتمويل خذمة

 أَبَ 7 اٌُىَ، فٍ تعبػ 32 ِذاس ػًٍ وِخىفشة ِجبُٔت، اٌخذِت RESPECT (1800 737 732) 1800اٌجٕغٍ االػخذاء 

 عشَت. اٌّؼٍىِبث وجُّغ األعبىع فٍ

 اٌؼبئٍٍ. ٌٍؼٕف َخؼشضىْ اٌزَٓ واألطفبي إٌغبء ػًٍ اٌخؼشف ػًٍ ٌّغبػذحهُ الصحة يوموظف الممزضات تذريب  

 إلى المساعدة؟ أنت بحاجةهل 

 على:باتصالك شخص تعرفه ٌتعرض للعنف المنزلً والعائلً أو االعتداء الجنسً، أحصل على المساعدة  يإذا كنت أنت أو أ

 000 ئرا وٕج أٔج، أو أحذ األطفبي، أو شخض آخش فٍ خطش ِحذق 

 1800 RESPECT- 1800737 732 
 RELATIONSHIPS AUSTRALIA – 1300 364 277 

 الرجال ِغبػذة خظ (MENSLINE)  - 1300 789 978 

   المزيذ؟ معزفة فيتزغب  هل

 WWW.DSS.GOV.AU/NATIONALPLANاٌخطت اٌىطُٕت وخطت اٌؼًّ اٌزبُٔت ِخىفشحُٓ ػًٍ اٌّىلغ اإلٌىخشؤٍ 

  

 


