FARSI

راهنمايى برای مهاجران
و پناهندگان شهر رايد

خوش آمديد

‘منطقه خوش آمد گويى به پناهندگان’

Welcome

oreword
Forward
مقدمه

به شهر ما خوش آمديد!
شـهر رايـد مفتخر اسـت که به عنـوان منطقه خوش آمد گويی بـه پناهندگان
شـناخته شـده اسـت .سـازمانهای حملی با همکاری يکديگر اين راهنما را برای
مشـا تهيـه کـرده اند تا مشـا بتوانيـد از امکانات موجود درشـهر رايد اسـتفاده
کنيـد و بـه خدمـات مفيـد آن دسرتسـی داشـته باشـيد ،ضمنـا ايـن راهنما به
آسـانی قابـل ترمجه بـه زبانهای خمتلف اسـت.
ما اميدوارمي که اين راهنما قابل استفاده و مفيد باشد.
شـبکه بين فرهنگـی از همـکاری در تهيـه ايـن راهنمـا راضـی بـوده و از
 Relationship Australiaو شـهر رايـد بـرای تقبـل هزينه اين پروژه تشـکر
مـی منايد.
کيت تيس Kate Teys

از طرف شبکه بني فرهنگی -منطقه رايد
می توانيد نسخه ای از اين راهنما را از آدرس زير دانلود کنيد:
www.relationships.com.au/communitybuilders
www.ryde.nsw.gov.au

شهر رايد

City of Ryde
تـاريخچـه رايـد

•

بوميـان استراليا هـزاران سـال در شـهری کـه مـا اکنون رايـد می ناميـم زندگی مـی کردند.
زمانـی کـه اوليـن اروپاييـان در سـال  1788در سـيدنی اقامـت کردند ،صاحبان سـنتی اين
منطقـه  Wallumedegalبودنـد.

•

احتمال می رود که نام
 Wallumedegalيا
 Wallumattagalاز
کلمه Wallumai
به معنای ماهی
 Snapperگرفته شده
که با کلمه  ،mattaترکيب
شده که برای بيان يک حمل
استفاده می شده است.

•

در روز سـوم ژانويـه ،1792
اوليـن زميـن در منطقـه رايد
در قسـمت بستر مشالـی رودخانـه،
بين سـيدنی و پاراماتا ،به هشـت دريانورد
اعطـا شـد.

•

در سـال  ،1841نـام جديـد «رايـد» بـرای منطقـه و
طرحـی بـرای روسـتایی جدیـد انتخـاب شـد .نـام رايـد
از  Isle of Wightاقتباس شده بود.

•

هفت حمله در شهر رايد ما عبارت بودند از
Denistone, Gladesville, Meadowbank, West Ryde, North Ryde, Ryde
و .Eastwood

Welcome

Contents
محتوا

مراکز اطالعاتی و اجتماعی و کمک

2

کتاخبانه (کتابهای انگليسی ،اينرتنت ،اطالعات)

4

فعاليتهای رايگان

5

يافنت مسکن و نگهداری آن

7

زبان و سواد

8

کالسهای رايگان زبان انگليسی

9

محل و نقل

10

مالقات با افراد جديد

13

آيا به کمک نياز داريد؟ (در هرزمينه ای)

14

خريد

18

بهداشت و سالمت

19

عبادتگاه

21

Welcome

Welcome
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مراکز اطالعاتی و اجتماعی و کمک
)(خدمات رايگان

)Customer Service: City of Ryde Council (CoR
1 Devlin Street, Ryde
9952 8222
:تلفن
www.ryde.nsw.org.au
:اينرتنت
)Community Migrant Resource Centre (CMRC
159 Shaftsbury Road, Eastwood
9858 1925
:تلفن
1st Floor, 3-5 Anthony Road, West Ryde
) (فقط روزهای چهارشنبه و مجعه9687 9901
:تلفن
www.facebook.com/communityHRC :Facebook
Ryde Community Hub, Relationships Australia NSW
1st Floor, 3-5 Anthony Road, West Ryde
1300 734 207
:تلفن
www.facebook.com/rydehub :Facebook
Epping Community Hub, Relationships Australia NSW
9 Chester Street, Epping
1300 734 259
:تلفن
www.facebook.com/eppinghub :Facebook
)Translating & Interpreting Service (TIS
131 450
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برای بيشرت خدمات دولتی
:تلفن
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مراکز اطالعاتی و اجتماعی و کمک

North Ryde Community Aid & Information Centre (NRCA)
4 Cutler Parade, North Ryde
9888 3380
:تلفن
www.nrca.org.au
:وبسايت
Christian Community Aid (CCA)
2 Dickson Avenue, West Ryde
9858 1377
:تلفن
12 Lakeside Road, Eastwood
9858 3222
:تلفن
www.ccas.org.au
:وبسايت
Hunters Hill Ryde Community Services Inc. (HHRCS)
46 Gladesville Road, Hunters Hill
9817 0101
:تلفن
www.hhrcs.org.au
:وبسايت
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کتابخانه
) اطالعات، اينترنت،(کتابهای انگليسی
www.ryde.nsw.gov.au

Top Ryde
1 Pope Street, Ryde
9952 8352
:تلفن
West Ryde
2 Graf Avenue, West Ryde
9952 8376
:تلفن
Eastwood
Corner Hillview Road & West Parade, Eastwood
9952 8375
:تلفن
Gladesville
6 Pittwater Road, Gladesville
9952 8378
:تلفن
North Ryde
201 Cox’s Road, North Ryde )(شامل کتاخبانه اسباب بازی
9952 8377
:تلفن
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فعاليتهای رايگان

کامپيوتر و اينرتنت

( Ryde Community Hubصفحه )2
( Epping Community Hubصفحه )2
کتاخبانه ها – West Ryde, Eastwood, Top Ryde
Gladesville, North Ryde
مرکز امداد مسيحيان( Christian Community Aid :صفحه )3
مرکز محلی مهاجرانCommunity Migrant Resource Centre :
(صفحه )2

کالسهای کامپيوتر

( Ryde Community Hubصفحه )2
مرکز محلی مهاجرانCommunity Migrant Resource Centre :
(صفحه )2
( Librariesصفحه )4

کالسهای زبان انگليسی (متام سطوح)
برای اطالعات بيشتر به صفحه  9مراجعه کنيد
گروه های اجتماعی
گروه آقايان و وقت چای( Ryde Community Hub :صفحه )2
گروه آقايان و وقت چای( Epping Community Hub :صفحه )2
کارگاه آقايان( HHRCS :صفحه )3
گروه مادران چندفرهنگی( NRCA :صفحه )3
گروه کارهای دستی ،سخنرانی درباره تاريخ و موارد ديگر در کتابخانه ها
(صفحه )4
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ادامه فعاليتهای رايگان

گروه های فرهنگی

ايرانی ،هندی ،چينی ،کره ای ( :CMRCصفحه )2
ايرانی ،کره ای ،چينی ( :CCAصفحه )2
کره ای ،چينی  ( :Ryde Community Hubصفحه )2

چای/قهوه ،اينرتنت ،روزنامه رايگان

( Ryde Community Hubصفحه )2
( Epping Community Hubصفحه )2
کتاخبانه ها (صفحه )4

موزه ها/گالری ها

www.sydney.com.au/museums.htm

داوطلب شدن
از کتاخبانه و مراکز اجتماعی بپرسيد و يا به سايت زير مراجعه کنيد:
www.ryde.nsw.gov.au/Community/Volunteering
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يافتن خانه و نگهداری آن

اگر سئوالی در مورد اجاره کردن ،شروع و يا خامته اجاره داريد:
وبسايت مستاجران نيوساوت ويلز
www.tenants.org.au
وبسايت:
فهرست مواردی که بايد توسط مستاجر جديد چک شود
�www.fairtrading.nsw.gov.au/tenantsand
وبساتيت:
homeowners/rentingahome/newtenantchecklist.html

مسکن شراکتی

www.gumtree.com.au
www.flatmatefinders.com.au

اجاره و مسکن شراکتی

www.domain.com.au
www.realestate.com.au

لوازم منزل دست دوم و يا لوازم منزل با ختفيف

www.gumtree.com.au
www.opshop.org/list/NSW/SYDNB/

برای کسب اطالعات بيشرت در مورد اجاره مسکن در اسرتاليا با يکی از مشاره های مراکز
در صفحه های  2و  3متاس بگيريد.
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زبان و سواد

برنامه های آموزش زبان انگليسی مراکز بازداشت حملی و ويزای موقت
کالسهای انگلبسی رابگان برای پناهندگان در مراکز بازداشت حملی با دارای وبزای
موقت  Eدر حموطه دانشگاهی ( Meadowbankبا مندی متاس بگيريد)
9941 5534
تلفن:
nsi.cdbve@tafensw.edu.au
ايميل:
کالسهای انگليسی برای مهاجران بزرگسال ()AMEP
Meadowbank AMEP Office, Building U
See Street, Meadowbank
9942 3670
تلفن:
amep.nsi@tafensw.edu.au
ايميل:
وبسايتwww.nsi.edu.au/amep :
Meadowbank Campus TAFE NSW

کالسهای خمتلفی زبان انگليسی از مجله مکامله و انگليسی نوشتاری ،انگليسی برای
حتصيالت بعدی ،انگليسی برای مقاصد آکادميک و  .Skillmaxکالسها به صورت
متام وقت ،نيمه وقت ،دوره های بلند مدت و کوتاه مدت موجود است( .داشنت
اقامت دائم الزامی است)
131 674
تلفن:
وبسايتwww.nsi.edu.au :
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کالسهای محلی آموزش زبان انگليسی
به صورت رايگان

)2  (صفحهRyde Community Hub

.کالسهای يک نفره و گروه آموزشی کوچک

)2  (صفحهEpping Community Hub

. پنج شنبه ها- متام سطوح

)2  (صفحهCommunity Migrant Resource Centre
. برگزار می شوندEastwood کالسها در
)3  (صفحهChristian Community Aid
. برگزار می شوندMacquarie Park  وEastwood کالسها در
St Anne’s Anglican Church
Corner of Church Street and Gowrie Street, Top Ryde
.11:30  الی9:30  هر چهارشنبه صبح از.متام سطوح
9809 1322
:تلفن
West Ryde Baptist Church
Corner Victoria Road and Endeavour Street, West Ryde.
12:30  صبح الی10  سه شنبه و مجهه از،دوشنبه
9858 3929
:تلفن
Ryde Uniting Church
. متام سطوح هر چهارشنبه.7 Maxim Street, West Ryde
9807 3364
:تلفن
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حمل و نقل

 – اتوبوس جمانیTop Ryder
اتوبوس جمانی حملی
www.ryde.nsw.gov.au/_Documents/
:وبسايت

Community/Top+Ryder+Timetable.pdf

 کشتی، قطار، اتوبوس-محل و نقل عمومی دولتی
برنامه ريز سفری مشا را در يافنت مسيرتان کمک می کند
www.131500.com.au/plan-your-trip
:وبسايت
www.gumtree.com.au

دوچرخه ارزان
:وبسايت

 – گواهينامه رانندگیRoads & Maritime Services (RMS)
Corner of Blaxland Road & North Road, Ryde
13 22 13
:تلفن
www.rms.nsw.gov.au
:وبسايت
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جدول زمان
ی
ج
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از
دوشنبه
 23سپتام
رب
3
10
2
آ
غ
از
می شود.

اين يک سرويس رايگان اتوبوس برای همه می باشد
برای بازديد از مناطق خمتلف رايد از اين سرويس
استفاده کنيد.
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مالقات با افراد جديد

Christian Community Aid
Multicultural Rainbow Meeting, Ryde
9858 3222/9858 1377
تلفن:
www.ccas.org.au :Web
Epping Community Hub

فعاليتهای آقايان  -چهارشنبه ها
Ryde Community Hub

وقت چای  -معاشرت ضمن صرف چای
ناهار آقايان  -ناهار رايگان ماهيانه ،سرزدن به صورت هفتگی
Community Migrant Resource Centre

گروه های فرهنگی/اجتماعی

North Ryde Community Aid

گروه چند فرهنگی مادران -اکثر صبحهای مجعه
Hunters Hill Ryde Community Services Inc.

کارگاه آقايان -اکثر دوشنبه ها

کتاخبانه ها
برنامه جديد فعاليتها به صورت ماهانه صورت می گيرد.
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آيا به کمک نياز داريد؟
(در هر زمينه ای)

از يکی از مراکز حملی و شهرداری رايد درخواست کمک کنيد.
)Asylum Seeker Centre (ASC
43 Bedford Street, Newtown
9078 1900
تلفن:
)RACS (Refugee Advice and Casework

ارائه مشاوره و مددکاری اجتماعی
9114 1600
تلفن:
Law Access

سرويس رايگان تلفنی
1300 888 529
تلفن:

Legal Aid/Support

خدمات رايگان حقوقی در ( Ryde Community Hubصفحه )2

فوريتها
پليس ،آمبوالنس يا آتش
 24( 000ساعته)
تلفن:
وبسايتwww.triplezero.gov.au :
Police Assistance Line
تلفن:
 24( 131 444ساعته)
وبسايتwww.police.nsw.gov.au :
- 14 -
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 آيا به کمک نياز داريد؟... ادامه
)(در هر زمينه ای
www.ryde.nsw.gov.au

Eastwood Police Station
3 Ethel Street, Eastwood
9858 9299
:تلفن
Gladesville Police Station
Corner Punt Road & Victoria Road, Gladesville
9879 9699
:تلفن
Ryde Police Station
810 Victoria Road, Ryde
9808 7401
:تلفن

 به طور رايگان131 450 ) با مشاره تلفنTIS( اين خدمات از طريق سرويس ترمجه
.قابل دسرتسی است
)2 ) (صفحهTIS( سرويس ترمجه کتبی و شفاهی

برای اکثر سرويسهای دولتی
131 450
:تلفن
سرويس ترمجه غيررمسی

CMRC
Ryde Community Hub
CCA (Persian)
- 15 -
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 آيا به کمک نياز داريد؟... ادامه
)(در هر زمينه ای

کمک در زمينه اسکان

9683 1630 : تلفن- ) (فقط برای آقايانHope Hostel Parramatta•
)3  (صفحهChristian Community Aid•
)21 •کليساها (صفحه
)2  (صفحهRyde Community Hub•

 بن غذايی/کمک غذايی

)3  (صفحهChristian Community Aid•
C3 Church•
Corner of Blaxland Street & Church Street, Top Ryde
)3  (صفحهNorth Ryde Community Aid•
Hunters Hill Ryde Community Services Inc.• •
)3 (برنامه کمکی وضع اضطراری) (صفحه
) (برای بی خامنانها و افراد حمروم- Parramatta Mission•
9891 2277 : – تلفن119 Macquarie Street, Parramatta
The House of Welcome•
9727 9290 : – تلفن140 Wattle Avenue, Carramar
www.houseofwelcome.com.au :وبسايت
Tzu Chi Foundation Australia•
9874 7666 : – تلفن20-22 Glen Street, Eastwood

)فروشگاه های خيريه (لوازم منزل دست دوم ارزان
فروشگاه های سيدنی
www.opshop.org/list/NSW/SYDNEY :وبسايت
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 آيا به کمک نياز داريد؟... ادامه
)(در هر زمينه ای

Salvation Army Store
187 Victoria Road, Gladesville
9816 1418
:تلفن
www.salvosstores.salvos.org.au :Web
Vinnies Gladesville
10/210 Victoria Road, Gladesville
9879 7029
:تلفن
Opportunity Shop
28B Church Street, Ryde
9808 1657
:تلفن
Vinnies West Ryde
47 Rydedale Road, West Ryde
9807 4270
:تلفن
Rotary Op Shop
61 Rydedale Road, West Ryde
0409 659 979
:تلفن
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خريد

فروشگاه های ارزان فروش
Kmart
Target
Big W
( Aldiمواد غذايی)
( IGAمواد غذايی)

مراکز خريد
Macquarie Park
Top Ryde
West Ryde
Meadowbank
Eastwood
Cox’s Road

فروشگاه های خمصوص (مواد غذايی حالل)
فروشگاه ايرانی – 328 Church Street, Top Ryde
/Op shopsمغازه های خيريه
صفحه .16
ميوه و سبزی ارزان
بازار فلمينگتون (صبحهای شنبه ،يکشنبه قبل از يک بعد از ظهر)
نزديک ايستگاه فلمينگتون
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بهداشت و سالمت

مراکز درمانی

Top Ryde Medical Centre – 46/48 Blaxland Road, Top Ryde

پزشکان فارسی و افغان زبان
9807 4447
:تلفن

Ryde Clinic – 2 Pope Street, Top Ryde

دندانپزشک فارسی زبان
3778 9809
:تلفن

بيمارستان ها

Royal North Shore Hospital – Reserve Road, St Leonards
7111 9926
:تلفن

Ryde Hospital & Community Health – 1 Denistone Road, Eastwood
7888 9858
:تلفن
Hornsby Ku-ring-gai Hospital and Community Health Services –
Palmerston Road, Hornsby
9123 9477
:تلفن
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ادامه بهداشت و سالمت

بهداشت روانی

Transcultural Mental Health
Building 53, Cumberland Hospital, 5 Fleet Street, North Parramatta.
9912 3851
تلفن:
STARTTS

سرويسی برای درمان و بازپروری بازماندگان شکنجه و ضربه روحی .واقع در
Auburn, Carramar and Liverpool.
9794 1900
تلفن:

مراکز بهداشتی

Multicultural Health Service
8968 3406
تلفن:

دندانپزشک
سرويس رايگان دندانپزشکی برای کسانی که کارت  Medicareدارند
تلفن:

1300 789 404

امور بهداشتی زنان
8968 3416
تلفن:
مديتيشن و يوگای رايگان
ماهانه در ( Epping Community Hubصفحه )2
- 20 -
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عبادتگاه ها

مرکز عبادت مسلمانها

Corner of Victoria and Devlin Street, Top Ryde
روزهای مجعه در Masonic Centre, Top Ryde

معبد
معبد هندو

217 Great Western Highway, Mays Hill
www.sydneymurugan.org.au

کليساها
کليساهای زيادی در منطقه رايد موجود است .برای اطالعات بيشرت به مراکز حملی
و کتاخبانه مراجعه کنيد.
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يادداشت
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يادداشت

- 24 -

يادداشت
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:با قدردانی از

Lifestyle and opportunity @ your doorstep

• FACS Community Services

• City of Ryde Libraries

• Christian Community Aid

• Settlement Services International

• New Horizons

• Ryde Local Area Command

• The Salvation Army

• Northern Sydney Medicare Local

• Department of Community Services
• North Ryde Community Aid & Information Centre Inc.
• Community Migrant Resource Centre

Welcome
• The Northern Sydney Institute, part of TAFE NSW

• Multicultural Health Service Northern Sydney Local Health District
• Carer Support Northern Sydney Local Health District
• Australian Korean Welfare Association

• BreastScreen NSW Northern Sydney and Central Coast Local
Health Districts

w w w . ryde . nsw . gov . au

