هل تريد التطوع؟

VolunteerWest
لدينا دور املتطوع املثايل لك

ماذا يفعل
املتطوعون؟

كمتطوع أنت تعطي وقتك دون
الدفع لك لصالح املجتمع.
هناك مجموعة متنوعة كاملة من األدوار املتاحة،
ومهام كان اهتاممك ،أو سبب التطوع ،فإننا سوف
نساعدك يف العثور عىل الدور التطوعي املثايل.
قم باإلنضامم إىل  6ماليني اسرتايل الذين يحدثون
فرق اً عن طريق التطوع كل عام واملساعدة عىل
تحسني مجتمعك املحيل.

Source: Volunteering Australia

†

أمثلة عىل أدوار التطوع
öö

مساعدة الناس عىل تعلم اللغة اإلنجليزية

öö

رعاية البيئة

öö

قيادة حافلة ملناسبة مجتمعية

öö

توفري الدعم اإلداري واملكتبي

öö

االنضامم إىل لجنة أو مجلس إدارة

öö

املساعدة يف املهرجانات املجتمعية وب رامج
الفنون

öö

العمل يف متاجر السلع املستعملة (محالت
) op shopsالفرص

öö

التعليم الخصويص لألطفال والشباب

!هيا بنا نبدأ
اتصل بنا عىل رقم الهاتف 1233 9398
لتقديم طلب للحصول عىل منصب.
مبجرد االنتهاء من تقديم الطلب سنقوم مبا ييل:
öö

تزويدك مبعلومات عن فرص التطوع

öö

مطابقتك مع املنصب الذي يلبي اإلهتاممات
واملهارات الخاصة بك

öö

إعداد قامئة من الوكاالت لتتمكن من االتصال بها

öö

تقديم الدعم املستمر واملشورة والتأييد نيابة عنك

ملاذا التطوع؟
قم باالنضامم إىل املاليني من
الناس ال رائعني الذين يتطوعون يف
أسرتاليا كل عام.
أنت ال تقوم فقط مبساعدة مجتمعك واملحتاجني،
وإمنا ميكنك أيض اً الحصول عىل صداقات ق ّي مة
واتصاالت ومهارات العمل.
تتوفر األدوار التطوعية خالل النهار ،وبعد ساعات
العمل ،ويف عطلة نهاية األسبوع وكمناسبات واحدة.
تتطلب معظم األدوار من ساعة إىل ساعتني ()2-1
من وقتك كل أسبوع وهناك بعض األدوار للمشاريع
قصرية األجل .يعتمد االلتزام عىل الوقت املتاح لديك
واحتياجات املجموعة املجتمعية.

!انه جيد لك

تبني البحوث أن املتطوعني أكرث
!صحة ويعيشون لفرتة أطول

ملاذا نحن؟
ر ؤ يتنا

تحسني رفاهية الناس
واملجتمعات يف غرب ملبورن.
التطوع يف الغرب ( )Volunteer Westهي منظمة
مجتمعية متحمسة لدعم املتطوعني واملنظامت
التطوعية.
نحن نعمل يف جميع أنحاء منطقة الضواحي
الغربية من ملبورن ،والتي تغطي ست مناطق
الحكم املحيل يف هوبسونس باي ،وماريبرينونغ،
وبرميبانك ،وميلتون ،وموين فايل وويندهام.

ومع وجود أكرث من  400منظمة مجتمعية مدرجة
معنا ،فنحن ميكننا أن نساعدك يف العثور عىل
منصب تطوعي ليناسب اهتامماتك ومهاراتك.

VolunteerWest
هاتف (1233 9398 )03
إمييل info@volunteerwest.org.au
موقع اإلنرتنت www.volunteerwest.org.au

