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   صحيفة وقائع   
2016تشرين األول/أكتوبر        

 

 على اإلنترنت اإلسكانية مساعدة اللحصول على لتقديم طلب 

  .نية وإجراء تغييرات على طلبك في الوقت والمكان الذي يناسبكاسكمساعدة اإلحصول على اليمكنك تقديم طلبك لل

 Housing Pathways –   www.housingpathways.nsw.gov.auيمكنك تقديم أو تغيير طلبك على اإلنترنت من خالل موقع 
 

  على اإلنترنت؟ يةمساعدة اإلسكاناللحصول على للماذا تقديم طلب 

 .تقديم الطلب على اإلنترنت سريع وسهل وهو مفيد بشكل خاص إذا كنت تعاني من صعوبة في التنقّل أو تعيش في منطقة ريفيةإن 
 

 :لكتيح ي  تقديم الطلب على اإلنترنت إن 
 

  24/7فهو متوفر  –تقديم الطلب في أي وقت  

  إلى  حضر شخصيا  ل باإلنترنت وال يجب عليك أن تأو كمبيوتر لوحي متصكل ما تحتاج إليه هو كمبيوتر أو هاتف ذكي  -تقديم الطلب من أي مكان

 أحد المكاتب

 الخاصة بك بشكل مالئم إلى الملف الخاص باالستمارة مستندات الداعمةتحميل ال 

 توفير الوقت عن طريق اإلجابة فقط على األسئلة التي تتعلق بك 

  ال حاجة إلحضار هويتك -إثبات هويتك على اإلنترنت 

 يوما   30يمكنك حفظها، والخروج منها والعودة إليها في وقت الحق في غضون  -ال اإلستمارة في الوقت الذي يالئمك إكم 

 الحصول على المساعدة ومعلومات الدعم عبر اإلنترنت 

 

 هل يجب علّي تقديم الطلب على اإلنترنت؟

 .24/7تقديم الطلب على اإلنترنت سريع ومريح وهو متوفر إن 

، من مساء   5وصباحا   9الساعة بين  322 422 1800 الرقمعلى نية عبر الهاتف من خالل اإلتصال اسكبإمكانك تقديم طلب للمساعدة اإلال يزال 
 .المحلي "Housing Pathways" االثنين إلى الجمعة، أو زيارة مكتب

 

 طلبي؟أنا بالفعل على قائمة االنتظار، هل يمكنني التحقّق من تفاصيل طلبي أو تغيير 

نتظار، يمكنك التحقق من تفاصيل طلبك، أو تحديث ى سكن إجتماعي وأنت على قائمة اإلبالفعل الموافقة على طلبك للحصول عل قد تمتنعم، إذا 
 .Housing Pathwaysموقع معلومات االتصال بك أو إجراء تغييرات على طلبك الذي تمت الموافقة عليه من خالل 

 
 لمساعدة في تقديم الطلبات على اإلنترنت؟أين يمكنني الحصول على ا

 – Housing Pathwaysتتوفر المساعدة عندما تقوم بإكمال اإلستمارة وتتوفر أشرطة الفيديو التعليمية واإلرشادات على موقع
www.housingpathways.nsw.gov.auإلسكانال التابع لمكتب بمركز االتصازيد من المساعدة، يمكنك االتصال . إذا كنت بحاجة إلى الم 

مساء  يومي  6صباحا  إلى الساعة  8الثنين إلى الجمعة، أو الساعة مساء  من ا 8 الساعةحتى وصباحا   8من الساعة  322 422 1800 الرقم على
 " المحلي والتحدث إلى أحد موظفينا الوديين.Housing Pathwaysالسبت واألحد )بما في ذلك العطل الرسمية(. يمكنك أيضا  زيارة مكتب "
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