
Arabic Seniors Social & 
Information Network           

Helping older people  
live independently with 

dignity and respect 

Contact us 

 

For further information or to make a 

referral, please contact: 

 

Arab Council Australia Inc  

Level 1, 194 Stacey Street,  

Bankstown NSW 2200  Australia 

PO Box 1103 

Bankstown NSW 1885  

T +61 2 9709 4333 

F: +61 2 9709 2928 

E: info@arabcouncil.org.au 

W: www.arabcouncil.org.au 

Office hours:  Monday to Friday 

                         From 9am—5pm 

Funding  

The Arabic Seniors Social and              
Information Network project receives 
funding from the NSW Human Services 
Ageing, Disability & Home Care. 
 

 اتصل بنا 

للمزيد من المعلومات او للتحويل 

:الرجاء االتصال على  

 المجلس العربي استراليا

شارع ستايسي  194,الطابق االول 

 بانكستاون 

1103صندوق البريد   

1885بانكستاون نيوسوثولز   

 استراليا

 

61297094333تلفون    

  61297092928فاكس 

 

:ساعات العمل الرسميه  

من االثنين الى الجمعة من التاسعة 

 صباحا الى الخامسة 

 تمويل المشروع

يتم تمويل مشروع المسنين العرب 

من قبل إدارة خدمات اإلنسان و يندرج 

يل  تحت برنامج الخدمات والتم

اإلنسانية و رعاية البيت والمجتمع 

.المحلي   
                                                            

 

 



 ماذا عن هذا البرنامج

يوفر هذا البرنامج خدمة دعم إجتماعي 

ومعلومات  للمسنين  الناطقين باللغة العربية 

يهدف هذا البرنامج إلى تقليص .  ومن يرعاهم

عزلة المسنين  ودعم تواصلهم مع المجتمع 

.من خالل اشتراكهم بأنشطة متنوعة  

 

تدار هذة المجموعات فى أربعة مناطق 

أوبورن وباراماتا : حكومية محلية وهى

.وبالكتاون وهولرويد   

 

تلتقى هذة المجموعات اسبوعياً وتتوفر 

وسائل  لنقل المشاركين من  المركز المختص 

.واليه  

 

:تشمل أنشطة هذة المجموعات على  

,رحالت,معلومات عن الصحة,تمارين خفيفة  

فنون وحرف,تنسيق الزهور,ألعاب  

 الرسوم

الخدمة مجانية لكن قد يساهم المستفيد         

 بمبلغ بسيط لتغطية نفقات الوجبات والرحالت

 التحويل

يمكن التحويل الى هذة الخدمة بواسطة 

األفراد أو مقدمي الرعاية أو أفراد  األسرة أو 

يمكن أيضاً تحويل المستفيدين من . األصدقاء 

هذة الخدمة من قبل مقدمى خدمات ذات 

 الصلة أو من قبل األطباء أو ذوي المهن الصحية

Referrals  

Referrals could be made by 
individuals requiring the service, 
their carers, family members or 
friends. Clients could also be 
referred by service providers,  
general practitioners and health 
care professionals . 

Assessment  

When a referral is received, a 
home visit will be organised to 
conduct an assessment. 
 
If no vacancies exist, the client  will 
be placed on a waiting list. 

Fees 

The service is free of charge. 
However clients are expected to 
contribute to meals and outings.                                                             

About this Project 

This project provides social support 
and information services to Arabic 
speaking background older people and 
their carers. It  aims to alleviate  
isolation of older people and keep 
them socially connected and engaged 
through activities. 
 
The groups are run from four Local 
Government Areas and they are: 
Auburn, Parramatta, Blacktown and 
Holroyd. 
 
Each group meets once a week and 
clients are provided  with transport to 
and from the respective community 
centre.  
 
Group activities could include:  
 

 Gentle exercises 

 Health talks 

 Outings 

 Games  

 Flower arrangement 

 Arts and crafts 


