
   الظهـور يحـب   وال بتـواضع يعـمل  سـدني في كلـدانية  شخـصية  شمعـون  بسيم

  

  عن   بالحديث  غفهمش  مسامعنا  ىال  طرقت   سترالياا  من  زاءعا  أصدقاء  مع  حوارجمعنا  في

  برب ه   إيمانه  يعـلن  ،  بتركـيز  يستمع  الحـوار   منطقي    الطبع  هادىءغيور  كلداني   شطنا

  الطريق   يسلك  ،  قـدوته  فـصار  (  والحـياة  والحـق  الطريق  هـو   أنا  )  القائل  المسيح  يسوع 

  التي   السماوية   الحـياة  يرث  كي   ،  له  يعـلـنه  الـذي  بالحـق   ويتمسك  ،  أمامه  رسمه  الـذي

  . وعـدَه  بها

  فيسرنا  إليه  المستمع  إنصات  يجـذب   متـواضع  ن زر  شاب  انه  عنه  الحديث   من   شعرنا

  : معه   اجري الذي الحوار ىعل ءالضو  نسلط ان

 

  ؟  شمعون م بسي هو  من

  

   .  العـراق عاصمة  بغـداد في ُولـدتُ  شـمعـون  بسيم  إسمي

 المراهـقة   فـترة  في  وأنا  الجـئين  الكلـدانية   عائلتي  مع   األردن  في   كـنت   2004 عام  في

  الـڤـيـزا   عـلى  الحـصول  نـنـتـظـر   ،  المسيحـية   العـوائل  من  كـثير  مع  الصعـوبات  نواجه 

  ونطلب  هللا  إلى   نصلي   كـنا   .   والسالم  الخـير   بلـد  أستراليا  العـظيم   البلـد  هـذا  إلى  للـقـدوم

  سـوى  أمامنا  حـل    وال  الحـروب  مزقـته  األسف  ومع  العـراق  بلـدنا  ألن  الـفـرج  منه

  . المغادرة

 
 

  وكل   الكـلدانية  كـنيستي  أخـدم   كاهـنا أصبح  أن  األردن  في   وأنا  أمنيتي  كانت

  من  طالبا    يوميا    للجـميع  وأصلي  بمعاناتهم  أشعـر   وأنا  صغـري  فـمنـذ  ،  المسيحـيـين

  ريمون   ــ   أبـونا  كان  .  الصعـبة  حالتـنا  من   وينـتـشلـنا  يساعـدنا  أن   المسيح  يسوع  الرب

  رغـبتي   بشأن  معه   وتكـلمت   الالتين  ديـر  كـنيسة   في  الرعـية  كاهـن  الـذكـر  طيـب   ــ

  فـبكـيت    ،   (   الـدير  إلى  تـذهـب  أن  قـبل  أكـثر  وقـتا    لـنـفـسك  إعـط    )   لي   فـقال  الكـهـنوتية

  بالضرورة   يتـطـلـب  ال  المجـتـمع  خـدمة  أن  منه  وأدركـت    وصل ـيت    اليوم  ذلك  في  كـثيرا  

  مفاده  األسترالية  السفارة  من   تبليغا    إستـلمنا  2005  عام وفي ، كاهـنا   اإلنسان  يكـون  أن

  . أستراليا إلى السفـر لـنا فأتاحـت جاهـزة الـڤـيزا أن  



 

 

  

  ربة   والـدتي  (  زاخـو   /  بـيـرسـڤـي  )  بـلـدة   من  أصله  بغـداد في  مولود  مهـنـدس  والـدي

  .  وأخـت  إثـنان أخـوان لـدي   ،  إيران / أورميا من األصل  آشورية  منـزل 

  

  العـمل   رغـبت    سنة  عـشرة  خمس  بعـمر   وأنا  الجـميل  البلد  هذا  إلى  وصولـنا  ومنذ

  منظمة   ثالثين   من   أكـثر  مع   األنـشطة   من   بالكـثير   فـقـمت    المجـتمع  لخـدمة   كمتطوع 

High Fairfield )  مدرسة  في  الثانوية   بالدراسة  إلتحـقـت  .  حكـومية  ومؤسسة

School ) الدراسات   في   البكالوريوس  شهادة  عـلى  فحـصلت  الجامعة  إلى  وبعـدها  

 اللغة  قسم  اآلداب   في  الماجستير  شهادة  ثم   الخارجـية   والعالقات  الدولية

   . الغـربـية سدني  جامعة من اإلنـگـلـيزية

 

 
 

  وأثـناء  .   لسنوات  المهاجـرين   مع   وعـملت  للبالغـين  اإلنـگـلـيزية للغة  مدرسا    ع ـي ـنت  

  ،   المجـتـمع  خـدمات  في  ــ  الـدبلوم ــ  شهادة  عـلى  حـصلت  سـدني  في  التعـليمي  عـملي

  األخـرى  المتـقـدم  الـدبلوم  شهادة  إلى  باإلضافة  ،  والقـيادة  اإلدارة  في  المتـقـدم  والـدبلوم

  . المجـتـمع إدارة قـطاع في

  الصحة   وإسعافات  األولية اإلسعافات  إجازة  عـلى  حـصلت    ملـبـورن  جامعة  ومن

ـن حـت    ثم  ومن  .  والمسنين  للشباب  الـنـفـسية   مدير   حاليا  وأنا  ،  الوظـيفـية  الترقـية  م 

  . أستراليا / سدني  /  (( ناڤـيتاس )) معاهـد في العالقات

 

 

 



 

 
  

  العـربـية اإلذاعات محـطات تـني وذكـرَ   والمجالت الصحـف من   الكـثير عـني كـتـَبـت  

  المعـطاء   بالشخـصية  البعـض  فـَوصفـني  العـديـدون  كـتبها  مقاالت  مع  ،   واإلنـگـلـيزية

  . والتـقالـيـد بالعادات  والمتمسكة  والعـملية
 

 

 

 
 

 

 

ع  دون   األمور   موازنة   عـلى  دائما  أحـرص  ،   والبساطة  التـواضع  إلى  أميل   أبـدا    التسر 

ـب    ،  الـقـرارات  إتخاذ  في   دياناتهم   بكل  الناس  أحـب    كما  جـمعاء  والبشرية  لإلنسانية  مح 

  معي   عـمل   َمن   وكـل   ،   ألخـدمهم   عـمري  سنين   من   الكـثير   فـبـذلت    وطوائـفهم  وثـقافاتهم 

  ال   .   المجـتمعـية   والمؤسسات  األشخاص  مع   تعامالتي   في   صادق  أني   جـيدا  يعـرفـني 

  هي   المجـتـمعـية   وخـدماتي   اإلنسانية  أعـمالي  لكـن   كـثيرا    نـفسي  عـن  التحـدث   أحـب



  (  الحـسنة  أعـمالكم   الناس  لـيـَروا  :  المسيح   يسوع  ربنا  قال  كما  )   عـني  تـتحـد ث  التي

  . الـتـقـديرية والرسائل التكـريمية  والشهادات  اإلجـتماعـية األنشطة من  سجـل   فـلـدي  

  المهـرجانات   ،أعشق  الموسيقى  سماع  ،  والشعـر  الكـتب  مطالعة  :  هـواياتي  بـين   ومن 

  والثـقافـية  األدبـية  بالحـوارات  أستمـتع  ،  الساحة  في  الـتـنـس  لعـبة  ،  أشكالها  بكل   الـفـنية

    . الجـمهـور أمام والـتحـدث

  

  

    :  عـني  قـصيرة رحلة في آخـذكم أن  لي إسمحـوا  واآلن

  

  : فـيـرفـيـلـد  مدينة  في سـكـنّا 2005 عام أستراليا إلى  وصلنا  عـندما : أوالا 

High Fairfield )  مدرسة  في  طالب  وأنا الدراسي  مشواري  بداية  فيو 

School )   عي  العـمل  إلى  أميل  صرت  أوقات  في  وعائلتي   أنا  عانيناه  بعـدما  التـطـو 

    .  المجـتمع هذا من  جـزءا    وأصبحـنا  إستـقـرينا ما فسرعان لل  والحـمد  ، عـصيـبة

  /   ةالمكـثـف  اإلنـگـلـيزية  اللغة  مركـز ( IEC ) في گـلـيزيةـاإلن  اللغة  أتعـلم  بدأت  

  )   بعـد  الثالثة  اللغة  كانت   اإلنـگـلـيزية   ألن   التحـدث   في   صعـوبة   والقـيت  ،  فـيرفـيلد

ـلت  سنة  وبعـد  .   والعـربية   (  واآلشورية   الكلدانية   فـيرفـيلد   ــ  الثانـوية  المدرسة  في  سج 

  فألَهـمني  للغاية  ترحـيـبـية  مدرسة   كانت  التي   المدرسة  هـذه  أحـبـبت    .  ــ  التاسع  الصف  /

  لي بالنسبة  مهـنة سيصبح  الـذي التعـليم أجـل  من  أتعـلم ،  جـيد  بعـمل  للقـيام المدرسون

  العـمل  فـفي  ،  الناس  ومساعـدة  المجـتمع   خـدمة   أجل   من   وإنما  فـقـط  أجـلي  من   ال   ،

    . قـدراتي أكـتـشف

  الطالب   مع  أجلس  كـنت  لـذا  ،  مطلوبة   فالمهارات  اللغة  ناحـية  من   عانيت    يافع  شاب  وأنا

  المسيح   يسوع   لـربنا  الصالة  عـلى  وبالمثابرة  ،   ممتازة   ولغـتهم  هـنا   االمولـودين

  حـيث   المدرسة  في   المتـفـوقـين  بـين  من   وأصير   المعـوقات  تجاوز  في  ساعـدني

  قائلين   بي  ويفـتخـرون   كـثيرا    بها   أفـتخـر  ،   والمدرسين   المدرسة  من  اليومية   الشهادات

   .  الجـنة في المدرسة هذه لكانت مثلك طالب عـشرة  لـدينا كان لو 

 

 
 



School a Adapt  ))  إسمه   برنامج  في  سنـتـين  لمدة  تطوعـت  التاسع  الصف  في   وأنا

Program))  ...   المحـلية   الصحـيفة  مع   ((Newspaper Champion  )) كانت   التي  

  البرامج  تـَبـن ي "   إسمه برنامج  في  فـشاركـت   فـيرفـيلد مدينة  في  أربعاء يوم   كل   تصدر

  هـيئة  عـلى  ( Champion )  المذكـورة  المحـلية  الصحـيفة  إلى  أنـقـلف  "  المدرسية

  طالب يقـدمه  شي وكل  راتـوالسف الفعاليات وأخـبار البرامج  عـن ،  أسبوعـية مقاالت

 عـشرة  السابعة   في   وأنا  ــ  المدرسة  من   لمتـطوعـين  دعـوتي   إلى   إلضافةبا  ،   المدرسة

   . فـيرفـيلد مدينة  تـنظيف  حمالت  في ليشاركـو ــ العـمر من

  
 

 
 

 
 

  الطالب  يفعـل  ماذا  ،  عامة  وأستراليا  خاصة  المدينة  مجـتمع   يعـرف  لكي   ذلك  كـل

ـدد  المهاجـرون   من   تـقـديرية  شهادة  عـلى  حـصلت    وعـنـدها  ــ  وغـيري  مثـلي  ــ  الج 

Fairfield  )  مدرسة قـدوة عام كـل في يخـتارونـني  كانـوا وهـكـذا  .  التحـرير رئيس

School High )  لها  المتحـدة   األمم  مسؤول  كـزيارة  ،  عـدة  مناسبات  في  فأمثـــ 

  الجـميل   البـلـد  هـذا  أن  وكـيـف  ،  واجهـناها التي  الصعـوبات  له  فـوضحـت    للمهاجـرين

ضنا  أستراليا لـت  ـمث   كما .  فـرحـنا  فـيزداد  خـدماتـنا  له  نـقـد م  ونحـن  ،  لـنا  قـدمه  بما  عـو   ــ 

  المتحـدة  األمم  في  السامي   المفـوض  إستـقـبال   عـنـد  المهاجـرين   والشباب  المدرسة

  . (  ريسـكات   أنـتـونـيو  )  السيد لالجـئـين

 



 

  

  في  وتخـرجـت   دراستي  أكـملت  حـتى  عـديـدة  تـقـديرية  شهادات  عـلى  حـصلت   لـقـد

 الدولية   الدراسات  حـقـل  في  الجامعة  دخـلت  خالله  ومن  مرموق  بمعـدل 2010 عام

  مع   الجامعة  من  األولى  السنة  في   تـطـوعي  عـمل   أول   وكان  ،  الخارجـية والعالقات

  الثاني   والعـمل   ،   الجميلة  المدينة   لهـذه  األشجار   زرع  في  شاركـت  حـيث  فـيرفـيلد  بلدية

 الـنـفايات   من  مدينـتـنا  لـتـنـظـيف  يوما    نـظمت    حـين   ،   الوطني  استراليا  يوم  في  كان

  لجمع  حـمالت  المدرسة  في  طالبـية   مجـموعات   مع  أنـس ـق  وكـنـت    .  لمجـتـمعـنا  خـدمة

   .  عـدة  ولمرات  المجـتمع  في للمحـتاجـين تبرعات

  

  حـياتي   أيام  أفـضل   من  العامة  الثانوية   شهادة  عـلى  فـيه  حـصلت  الذي  اليوم   كان

ست    منها   والتي   (  Sydney Western )  جامعة  في  قـبولي   تم حـين  للغاية   وتحـم 

  ،   اآلداب   في  وماجستير   الدولية   الدراسات  في  البكالوريوس   شهادة  عـلى  حـصلت  

  لم   الحـين  ذلك   ومنـذ  ،   أخـرى  بلغات  حـدثين للمت   اإلنـگـلـيزية  اللغة  مدرس  ألصبح 

  ،   اإلجـتماعي   عـملي  في   كـثيرا    ساعـدتـني  الشهادات  هذه  إن .  التعـلم  عـن  أتـوقـف

  لخـدمة   ممكـن  هـو   ما  كـل  لهم  وإبـي ـن  ،  تجاربي  والشبابـية  المدرسية  التجـمعات  فأشارك

م عـلى وأشجعهم  فأحـفـزهم المجـتمع ع التعـلــ     .  والتـطو 

 

 

  



ا    : اآلن  ولحـد 2005 عام منذ التطوعـية األعـمال  :  ثانيا

 عاما    15  عـمر  فـمـنـذ  ــ  للحـياة  سـبـيل  هـو   الـتطوع  ــ  أقـول  بـداياتي  إلى  رجـوعا  

  لتحـقـيق  معا    يعـملون  مخـتـلفة  خـلـفـيات  من  أشخاص  مجـموعة  مع  مرة  ألول  شاركـت

  فـيرفـيـلـد   مدينة  مجموعة   مع  الـبـيئة  أجـل   من  األشجار  غـرس  هـو  ،   مشترك   هـدف

  يعـمل   عـندما  ممكـن  هـو   ما   كـل   أدرك  فجـعـلـني   ،   فـيرفـيلد  مدينة   مجلس  /  البـيئـية 

  تطوعـت    ،   الحـين  ذلك  ومنذ  .  المجـتمع   في   تغـي ـر   وإحـداث  مشترك  لهـدف   معا    الناس

  : ذلك في  بما  مخـتـلفة ومنظمات مؤسسات ثالثين   من  أكـثر في

  العـجالت  عـلى  وجـبات  مؤسسة  ...  (  Army Salvation The  )  الخالص  جـيش

(   Wheels on Meals )   والمحـتاجـين   للمسنين  األطعـمة   توصيل   مهـمتها   والتي  

  ...   فـيرفـيلد  مدينة  مجلس  في  الثقافات  متعـدد  الشباب  وشبكة  ...  فـيرفـيلـد  مدينة  في

    . للمجـتمع  الخـدمية المؤسسات من  والكـثير 

 
 

  !!!  صعـب  غـير   الجـواب  ؟ ذلك  لكل  الالزم  الوقـت  أجـد  كـيـف  الناس   يسألني   قـد

  ال   لذلك  ،   (  السامـري  مثال   في   كما  )  تعـرفهم   ال   كـنت   إذا حـتى الناس  مساعـدة  يمكـنك 

  الطريقة   هي  المنزل  خارج   تكـون  أن  بل  ،  الوقـت  بإيجاد  يتعـلق   األمر  أن  أعـتـقـد

 سواءا    ،  يوميا    مجـتمعـنا  أعـضاء  من   العـديد  يواجهها   التي  التحـديات   لفهم   الوحـيدة

  المسنين   رعاية  دور  زيارة  أو   حـديثا    الوافـدين  المهاجـرين  دعم  أو   الشباب  مع  العـمل

  دعم   يمكـنـنا   كـيف   دائما    نـفكـر  فـنحـن  ،   الضعـفاء  للمقـيمين  الطعام  إيصال  أو  ،  المحلية

  وعـملي   تعـليمي  خالل  ومن  . وتوابعها  فـيرفـيلد  لسكان  أفـضل  خـدمات  وتـقـديم

  ،  اإلجـتـماعـية  المشاكل   تحـديد   في   للمساعـدة  فـقـط  ليس   مهاراتي  تطورت    عي المجـتم 

ف مهامال  إلنجاز  وإنما   خالل  من  الحـلـول  إليجاد  المناسبـين  األشخاص  عـلى  والـتعـر 

  تـقـديم  في  ساعـدتـني   التي  ،   المجـتمعـية والمنظمات  المحـلية   المؤسسات  مع  العـمل

  اإلنـگـليزية   اللغة  )  مثل   إليها  الحاجة  أمس   في  هم  الذين  دفـيرفـيل  لسكان  ودورات  برامج

  وكان  .  (   لإلستـقـرار  تساعدهم  أخرى  وخـدمات  ،   والتوظيف   التدريب   ومهارات  ،

  :  يلي  ما ومنها اللجان من  عـدد في نـشاطي

  متعـدد  اإلستـشاري المجلس  ( Committee Advisory Multicultural The )  ــ

  . فـيرفـيلد مدينة  سلمجل تابع الثقافات

  . الالجـئين  دعم شبكة (   Network Support Refugee  ) ــ



  

  متعـدد اإلستـشاري  المنـتـدى (  Forum Advisory Multicultural NSW )  ــ

  . ويلز  ساوث نيو في الثقافات

  

  .  سيدني تحالف (   Alliance Sydney ) ــ

  

  كانـتربري   ( Committee Interagency Bankstown Canterbury )  ــ

  . الثقافات متعـدد  بانكستاون

  

  إجـتماع  (  Partnership Action Communities Emerging Fairfield  )  ــ

  . فـيرفـيلد في الناشئة المجـتمعات  عـمل  شراكة

  

 الشباب  شؤون   شبكة  (  Network Affairs Youth Multicultural  NSW )  ــ

  . زـلـوي  ساوث نيو  والية في الثقافات متعـددة

  

  . الثقافات  متعـدد فـيرفـيلد مؤسسات (  Interagency Migrant Fairfield   ) ــ

  

  السالمة   نةـلج   ( Committee Precinct Safety Community Police Fairfield  )  ــ

  . فـيرفـيلد لشرطة التابعة المجـتمعـية

  

  ليـڤـرپـول  وكالة  (  Interagency Refugees And Migrants Liverpool ) ــ

  . والمهاجـرين لالجـئين 

  

  لجـنة   (  Forum Services Community And Employment Fairfield )  ــ

    . فـيرفـيلد في التوظيف عمل مكاتب 

 



  وكـيـفـية  المساهمة  في  دور  لدي    أصبح  اللجان  هذه  في  فعاال    عـضوا  لكـوني  ونـظـرا  

  مثل  ،   يوم   كل   إليهم  أتحـدث  الذين  المجـتمع   أفـراد  عـلى   تـؤثر  التي  القـرارات  إتخاذ

  م  ـته  أمور   إنها   ،   اإلجـتماعي   والدعم  والتعليم   والوظائف  التدريب   حول   قـرارات

 .  الناس

  

  :  وضواحـيها فـيـرفـيـلـد مدينة في أنجـزناها  التي المشاريع 

   

   :  تراثـنا هي  فـيرفـيلد مدينة   (  Heritage Our is City Fairfield ) ــ1

  وعـملت    بحـثي  مشروع   إنه  (  2013  ــ  2012  )   واحـدة  سنة  لمدة  المشروع   منسق  كـنت  

 في   الثقافي  والتطوير  التخـطيط  فيظمو   ضمنهم  ومن  السياسي ـين  المستـشارين  كـبار  مع

  في  المخـتـصة  فـيـرفـيـلـد  مكـتبة   في  موظفة   جـنب  إلى   جـنبا    فـيرفـيلد  مدينة   مجلس 

  الصحـفـية  والمقاالت  الكـتب  في   البحـث  يشمل   دَوري   وكان  ،  المحـلية  الدراسات

  لكل   التقارير   وجمع   ،  األشخاص   مع   والمقابالت   الهاتـفـية  المكالمات  وإجـراء  ،  الـقـديمة

  .  تراثي  موقع

 

  
 

   : سيدني غـرب  جـنوب قاطع في الصحـية  المنطقة  ــ2 

  الكاثوليكـية   الرعاية   منظمة  في  (  2012  ــ  2011  )  مجـتمعي  كـزائر  عـملت  

(  Organization Care Catholic )  ...  أخـرى  مؤسسة   مع  نـفسه  العـمل  ثم   (  

  وحضرت    ...   ريقـفـال  لبناء  المخـتـلـفة  األنشطة  في  شاركا  م  (  2013  ــ  2012

  المنسقـين   إلى  التقارير   رفع   ...  المسنين   مع   التفاعـل  على  القادرة  الشهـرية  التدريـبات

ـن حـت    وبـذلك  ،   والشيخوخة(   الصحة   )وزارة  /   األسترالية  الحكـومة   من   وشارة  شهادة  م 

نحـت    كما  .   المجـتمعـي ـين  الزوار  طط مخـ  خالل   من  مجـتمعي  كـزائر  إللـتـزامي   في  م 

  المجـتمع  في  لمساهمتي  تـقـدير  شهادة  للمتطوعـين   الوطني  األسبوع   بمناسبة  2012  عام

  . أستراليا في الكاثوليكـية الرعاية منظمة عـن  نيابة 



 

 

  

  اآلن   ولحـد  2010  عام  منـذ  )  السالم  سفـير  ـ  أستراليا  في  للسالم  العالمي  اإلتحاد ــ3

) :    

  حـول   المعـرفة  لبناء  والتدريب   اإلجـتماعات  حضور   هـو  اإلتحاد   هـذا  في   واجـباتي   أحـد

ع  فهم   وتطوير  المتـباينة  المجـتمعات   وجميع   البشرية  لألسرة  والعـرقي  الديني  التـنـو 

  تعـزز   التي  البرامج  في  والمشاركة  الـنـدوات  حـضوري  خالل  من  تخصصاتها

  وعـنـدها   ،  والجنسية   والعـرق  للدين  الـتـقـليدية  الحـدود  خارج  عاونوالت   المصالحة

نحـت     العالمي   اإلتحاد   نـس ـقه  الـذي  األسترالية  القـيادة  مؤتمر   في   المشاركة  فـرصة  م 

  . ذاته للسالم

 

 
 

 

 



  

  : فـيرفـيلد مدينة  لمجلس التابعة  للشباب  اإلستـشارية نةـاللج  ــ4

  المتطوعـين   ومنسق  (2013  يونيو  -  2011  )يونيو  للشباب  كمستـشار يإنـتخاب  تم

 ـدعـمال  مجال  في  المهارات  لـتطوير  التدريب  تلقـيت    وبعـدها  السنوي  للمهرجان

  من   والتأكـد  ،   الشباب  لقضايا  متحمسين   كانوا  آخرين  بأشخاص  وألتقي   ،   المجـتـمعي 

  مع   ملـع  فـريق  بناء  شطة أن   في  وشاركـت    .  المحلية  الشباب  بقضايا  المجلس  وعي

  في   المتطوعـين  منسق وع ـي ـنـت   الشبابية  المناسبات  تـنظيم  في  فـيرفـيلد  مدينة   مجلس 

  تكـريَمـين   عـلى  فحـصلت    .  2013  لعام  ( On It Bring  )  السنـوي  الشباب  مهـرجان

  في   المتميزة  لمساهـمتي  (2)  التطوعي  للعـمل  تـقـديرا    (1)  فـيرفـيلد  بلـدية  مجلس  من

 .  الشبابـية المناسبات

 
 

  
 

  :  ( Club Lions Fairfield  ) ز ـنـ الي فـيرفـيلد نادي ــ5

  من   مجـموعة  مع  (  2014  ــ  2012  )   سكـرتيرا    ثم  مساعـدا    سكـرتيرا    كـنت  

ن  ،   األفكار  بعـض  نـتـبادل  ،  المجـتـمع   لخـدمة   كـفـريق   نعـمل   المتـطـوعـين    وأدو 

  حـفالت   تـنـظيم   في  وأساهم  ،  الشهـرية  لإلجـتماعات  األعمال   جـدول   وأنـظـ م   المحاضر

  مجـموعة   إنجاز  في  ساهـمنا  كما  .  المجـتـمع  في  المحـتاجـين  لمساعـدة  التبرعات  لجـمع

  .  فـيرفـيـلـد  مدينة   في   المعاقـين  األطفال  لمدرسة  سياج  بناء   مثل  البسيطة  يع المشار  من

 . الفـيدرالية( والحكـومة  )الوالية  الـپـرلمانيـين من  وتـقـدير شكـر رسائل إستـلمت   وقـد



 

  

  : فـيـرفـيـلـد مدينة مكـتبة في ( Peace the of Justice   )  الـ خـدمات ــ6

  )   جـزئي  بدوام  األسبوع   أيام  خالل  المجـتمع   في  للمقـيمين   (  JP )  الـ  خـدمات  أقـد م 

  العـربـية   باللغات  خاصة  للناس  الوثائق   بعـض  محـتـويات  وشرح  (  2012  ــ  2011

  لـقـيت  ـت   وعـليه  أسبوعـيا    المكـتبة  مدير  إلى  التقارير   تـقـديم   مع  ،   واآلشورية   والكلـدانية

  .  المحـلـيـين السكان مساعـدتي  عـن المكـتبة  مدير  من شكـر رسالة

  

 
 

  :   Foundation Environmental Australia Up Clean - مؤسسة  ــ7 

  للـفـتـرة   فـيـرفـيـلـد  مدينة   شوارع   لتـنـظيف  المتـطـوعـين   من  مجـموعة  عـلى  أشرفـت  

ـدد  مهاجـرين  ولكـونـنا  (  2013  ــ  2011  )   جـميلة   صورة  نعـكس أن  أردنا  ج 



  بمعـدات   واإلعـتـناء  الـتـنـظـيف  كحـمالت  اإليجابـية  أعـمالنا  خالل   من   وذلك  للمجـتـمع

  .   العـمل  لـفـرق  المهـنية   والسالمة  الصحة  إجـراءات  حـول   والـتـوجـيه   ،  العـمل

   . فـيـرفـيـلـد مدينة  محافـظ من  تـقـدير شهادة عـلى وحـصلت  

 

 

  

Salvation   )  لـ  التابع  ( Appeal Shield Red The )  لـ  منسق  ــ8

Army   ) ( 2012 ــ 2010 )  فـيـرفـيـلـد مدينة  في    

 فإستـطعـت    المجـتـمع   في  لإلنخـراط  الطلبة  لـتـشجـيع  الثانوية  المدارس  إلى  ذهـبت  

 المدارس   مدراء  مع  العـمل  خـطط  لهم   ت  ـووضع  المتـطـوعـين  من  فـرق  تـشكـيل

   . 2012 لعام (  الوطـني أستراليا يوم ميـداليا  ) بـ  فأكـرموني

 

 

  



    : (   University Sydney Western  )  جامعة  ــ9

 (  2013  ــ  2012  )  للطالب  الجامعي  لمجلسا  ثـلـمَ أ   كي  وإنـتخـبوني   تـرش حـت  

  اإلجـتـماعات  بعـض  وأتـرأس  ،  مناقشاتهم  في  وأساهم  الشهـرية  اإلجـتماعات  فأحـضر

  ،  حـينها   في  صيتها  ذاع   والتي   الفـعالة  إنجازاتـنا  ضمن   ومن  .   الطالب   مع   المكـثـفة

  شـراء  فـرض  ثلم   الطلبة  بحـق  المجـحـفة  الـقـوانين  بعـض  ضد  طالبـية  مسيرة  تـنـظيم

  امنحـو   ثم  .  رخـصها  رغـم  آخـر  مصدر  أي  من  وليس  الجامعة  مكـتـبة  من  الغالية  الكـتب

   .  ( Housing NSW  ) حساب  عـلى الجامعة في واحـدة  سنة لمدة زمالة لي

  

   :  ( Society Paul De Vincent St )  پـول  دي  ڤِـنسنت  القديس  جـمعـية   ــ10

  نـفـوس   في  والمحـبة  الفـرحة  زرعل  (  Day Buddies  )  برنامجل  كـقائـد  عـملت  

  والتـواصل  األمر   تـطلـب  إن  األولية  اإلسعافات مع  (  2013  ــ  2011  )  اليتامى

  لعام  للمتطوعـين   الوطني   األسبوع   في  شكـر  رسالة  فـتـلـقـيـت    الجـمعـية  مع  المستـمر

  . ذاتها  الجمعـية من 2012

 

 

  

 إصدار  (   NSW )  والية حـكـومة نية  في كان : فـيـرفـيـلـد  إطفائية محـطة ــ (11) 

ا   عـملتُ   أنـني   إالّ   ،  اإلطفائية  بناية  وهـدم  بإلغاء   قـرار   كـتاب   في  ووثـقـته   بحـثا

  ومقابالتي   إجـتماعاتي   إلى  باإلضافة  فـيـرفـيـلـد  /   المحـلية  المكاتـب   في  وحـفـظته 

  ألغي   عـليه   وبناءاا   ،   الفـكـرة  هـذه  بسلبـيات  أقـنعـهم   أن   إستـطعـتُ   حـيـث  المسؤولين

  . الهـدم قـرار

  



  :  التبرعات لجمع حمالت  من مجـموعة  تـنـظيم ــ  (12)
 

  .  ( األحمر اللـون إرتـداء  )  : األسترالي األحمر الصليب  ــ

  .  البنـگـو( )يوم  األسترالية  السرطان أبحاث  مؤسسة   ــ

  . الظهـر(  بعـد )شاي لياألسترا الشباب مؤسسة   ــ

  . الرياضة(  )يوم نـظمنا  حـيث ( Asthma )  الربو مؤسسة   ــ

  . السيارات(   غسيل )يوم المبـيض  سرطان أبحاث  مؤسسة   ــ

  . اإلخـتبار(  )يوم نورثـكـوت في اإلعاقة  خدمات ــ

  .  للشباب الشارع في (  وحـيّة  ُسـلــّم لعـبة يوم  )  ــ

  .  األسترالية األطفال لمؤسسة  الشطرنج لعـبة  يوم ــ

  . (  الترفـيهـية اللعـبة  أوراق )  الجـلـدية األمراض حـول البحـوث مؤسسة   ــ

  

 
 

ا:   :  لي  الممنوحة الـتـقـديريه الشهادات  ثالثا

 مغادرتي  قـبل ــ  أخـبرني   كان أحـدا    أن   لـو  .   تلقـيتها  التي  الشهادات  من  بالتواضع  أشعر

  وأتحـمس   أتـفاجأ  لكـنت   الجـديد   بلدي  في   التكـريمات  هـذه  على  سأحصل   بأني   ــ العـراق

 في  فـيرفـيلد  مجلس  من  شاب  مواطن  أفـضل  شهادة  عـلى  حـصلت  فـقـد  .  أكـثر

ا   يتواجد  الذي  الشاب  ــ  بأني   إلي    اإلشارة  تمت  حـيث 2014 عام  أروقة   في  فعـلـيا

مَ أك  أن  أيضا  الشرف  ولي  ــ  المجـتمع ن   ـر    عـن  ويلز  ساوث   نيو  والية   حكـومة  لـق ـَب   م 

  الوطنية   المتطوعـين  أسبوع  في   خاص  تكـريم   وأيضا  .   للمجـتمع   قـدمتها  التي  الخـدمات

  الوطني   أستراليا  يوم  في  بميدالية  وتكـريم  ،   پـول   دي   ڤ ـنسنت  سانت  لجـمعـية  أستراليا  في

.   

  على  فر  ـأتع  بأن  جميل  شعـور   هو  انماو   الشهادات  على  صولـ الح   أجل  من  أعمل  ال  أنا

  للمجـتمع   الجميل  ورد    للناس  وحـبي   ،   اإلنجازات  هذه   خالل  من  مثلي  مميزين   أشخاص



ـب  الذي   عملي   أن  الـقـول  وأستطيع  .  عاما    عشر  خمسة  عـمري  كان  أن  ذـمن   بي  رح 

  هي  ،  معهم   جـدا    قـوية  عالقات  وبناء  كـثيرين  أناس  مقابلة  من   مكـنـني   المجـتمعي 

    . المجـتمع  لخـدمة الخـيرية  والمنظمات المحلية  المؤسسات مع  للتواصل ضرورية 

  مع   اإلتـصال  مثل   الـقـرار  صانعي   على  التأثير  خالله  من  ني ـ يمكـن   موقع   في  أنا

  األمور  إلنجاز  الحاجة تـطـلـبت إذا الهاتـف َعـبـرَ  الصلة ذات  والمنـظمات المؤسسات

ل ـدوا  فـيرفـيلد  في   مجـتمعـنا  من   %  50  من   وأكـثر   عالقات   لـدي    كما  .  الخارج  في  و 

  واألفغانية   والعـربـية  واإلسبانية  لكلدانيةوا  واإليطالية  اآلشورية  المجـتمعات  مع  قـوية

  معهم دائما  التواصل على وحـرصت  والـڤـيـيـتـنامية والصينية  والصربـية  والكـرواتية

  ولكي   .  لي  بالنسبة   للغاية   مهم  وهذا  ،   أستراليا  في  وترعـرعـوا  دواـول    الذين   وخاصة

 أفـراد   جميع  موقـَي   ربتجا  فهم   مني  يتـطلب   فـيرفـيلد  بلدية  في   فعاال    عـضوا  أكـون

  . به أقـوم  ما  هـو  وهـذا  ،  المجـتمع
 

  : األخـرى والجاليات للكـنيسة   عـملي ــ4

  خـدمتُ  الـبـداية  ومنـذ  ،   الكلدانية   الكـنيسة  وخاصة   الكـنائس   كل   أجل   من   العـمل  أحب

  كـثيرا  قـلبي  عـلى  القـريـبة  الكاثوليكـية  السريانية  الكـنيسة  في  األدوار  متعـدد كشماس

  مثـلما   له  هللا  موهـبة  حـسب  كل    عـلينا  واجـب   هو  يسوع   والرب  الكـنيسة   خـدمة   ألن

  ،   لمـع    كالم  وآلخـر   ،  ألحـدنا  حكمة   كالم  بالروح   يعـطى  للا  ))   پـولس   مار  يقـول 

ة  وآلخـر  ،  قـوات  عـمل  وآلخر شفاء  مواهب  وآلخر   ،   إيمان  وآلخـر   وآلخـر  ،  نبو 

نة  أنواع  وآلخـر   ،   األرواح  تميـيز نة  ترجمة  وآلخر  ،   ألس    أنـظر   ال  لي  وبالنسبة  ،  ((  ألس 

  الكـتاب   يقـول  وكما  هللا   بـيوت  هي  كـلها  فالكـنائس  ،  متميزة بصورة  طائـفة  أية  إلى

  أم  كـنا  يهـودا  ،  واحـد  جسد  إلى  إعـتمدنا  أيضا  واحـد   بروح  جميعـنا  إننا  )   المقـدس

  . (  واحـدا    روحا  سـقـينا وجميعـنا ، را  أحـرا أم عـبـيدا   ،  يونانيـين

 
 

  

 



 
 

  :  يلي ما العـديـدة خـدماتي بـين ومن

  اولم    ،  مهم  ألمر   مقابلتي  أراد  الـذي  نـونا  أميل  المطران  سـيادة  سكـرتيرة  بي  إتـصلت  

  مساعـدته  بإمكاني  كان  إن   فأجابَ   ؟  مني  المطلوب   ما  سألته  ،   وقابلته   الطلب  لـب ـيت  

  سـوية  نصلي  أن   أوالا   منه  فـطلبتُ  ،  الكـنيسة  حاجات  لتغـطية  منحة  عـلى للحـصول

ينا  ،  مهـمتـنا  لتسهـيل  الرب  إلى   الرسول   توما  مار  كـنيسة  ساحة  في  أن  وقال  فـصلــ 

  والتعـليم   الثـقافـية  ألنـشطةل  تستخـدم  الماضي  في  كانت  متهـرئة  صفـوفا    الكـلـدانية

  نـواقـص   إلى  باإلضافة  ،   لصيانـتها  كـبـيرة   مبالغ  يتطـلب  مما  ،   الكـنيسة   في   المسيحي 

  طلبه  لـب ـيـت    وعـليه   .   معالجـتها   يتـطلـب  الكلـدانية  العـذراء  مريم   إنـتـقال   كـنيسة   في

 من   (  $  81593  )  وقـدرها  ( NSW )  والية  حـكـومة  من  منحة  وإستحـصلـت    فـورا  

 إلى  مضافا    ...  سـدني  /  الرسول   تـوما  مار  كـنيسة  في  التعـلـيمية  الصفـوف  تـرميم   أجـل

  .  سـدني / فـيرفـيـلـد في اإلنـتـقال كـنيسة   إحـتـياجات تغـطيةل أخـرى مبالغ ذلك

  

  متى   شعـبها  وخـدمة  لخـدمتها  جاهـزا    فأكـون  واإلستـقـرار  األمان  منحـتـني   أستراليا  إن

  مهـرجان  أو   حـفـل  إلى  د عـيـت    حـين   الفـرصة  لي   سـنحـت  مرة  من   وكم   ،  األمر  يتـطلـب

ا   أكـون  بأن  فـخـري  عـن  فـتـكـلمت   ا   أستراليا  في  كـلـدانيا   .   الكلـدانية  لكـنيستي  وخادما

عـية   األعـمال   في  المساهـمة  مية أهـ  وعـن   ومن   أفـضل  مجـتـمع   بناء  أجـل  من   التـطـو 

  .  واإلنسانية اإلنسان لخـدمة التوفـيق هللا 

 



  : ؟  اآلن  شمعـون  بسيم وظـيفة  هي  ما 

  ثم   ،  والـفـيـدرالية  الوالية  پـرلمان  أعـضاء  مكاتب  في  كـموظف  عـملت    : مـقـدمة

  وبعـدها  ( Navitas  )  المعاهـد  مدير  ومساعـد  للمهاجـرين   اإلنـگـليزية  للغة  مدرسا  

  . نـفـسها المعاهـد في العالقات مدير   إلى تـرقـيتي تمت 

  

  :  األخـيرة إنجازاتي ومن

   

  وإلى   2020  )   منـذ  أسبوعـية   محاضرات  إلقاء  مني  تـطـلب   كـورونا   جائحة  بسبب ــ

  متـرجم   مع  ممثل   معي  مستـضيفا    ،  جاليتـنا  أبناء  وخاصة  المواطـنين   لتـوعـية  (  اآلن  حـد

  الـتعـلـيمات  كانت  حـينما   خاصة  بالموضوع   المتعـلـقة  القـوانين  وشرح   اإليضاح  لـزيادة

ضة   . وأخـرى  فـتـرة بـين التغـيـيـر إلى معـر 

  مع   دثللتحـ  آخـرين   أشخاص   ثالثة  بـرفـقة مجـتـمعي  كـقائـد  إستـضافـتي  تمت  ــ 

  جائحة   أضرار  عـن  ،  الـپـرلمان  وأعـضاء  وزراء  بـينهم  ومن   الحـكـوميـيـن  المسؤولين 

ن  ك ـت ـبَ   بتـقـرير   وذلك  كـورونا   سـدني   غـرب  في  المهاجـرين  موارد  مركـز  )  ق ـَبـل  م 

ل  أن  إستـطعـت    خالله  ومن  ،  (  تحـدثـوا  الـذي  الناس  من  الكـثيرين  معانات  إليهم  أوص 

  . الصغـيرة المشاريع صحابأ خاصة  معي

Services Settlement      SSI  ) مؤسسة   طلب  عـلى  بناءاا  ــ

International )   فـيـرفـيـلـد   معـهـد  في  فـقـط  للـنساء  تـعـليمية  صفـوفا    فـتحـت  

  عـلى   والتـدريب  اإلنـگـلـيزية   باللغة  التحـدث   في  قابليتهـن   تـطوير  بهـدف  ولـيـڤـربول

  . اإللكـتـرونية  التكـنـولوجـيا  مع  التعامل

 لـذا   ،   مساعـدتهم   تـطلب  مما  بـيـوتهم   في  المصابـين   وعـزل كـورونا  ظروف  في ــ

  وإيصال  جـمع  في   يساعـدونـني   متـطـوعـين  خالل  من  خـيري  مشروع   في  فـكـرت  

    : من  يومية وحاجات غـذائية تـبرعات

 الصدف   وشاءت  ،  ( Goods 360 )   جـمعـية   ...   ةالغـذائي   للمواد  نـوح  سـفـينة  شـركة

    . المشروع  هـذا من  المستـفـيـدين أكـثر جاليتـنا أبناء يكـون أن

 الحـياة   ظروف  عـن  يسألـني  َمن  لكل  وإرشادات  نـصائح  أقـدم  أنـني  بالـذكـر  وجـدير

جـيـد ال  لَمن  خاصة والمعـيشية   واإلسكانية  اإلجـتـماعـية     . يزيةاإلنـكـلـ اللغة يـ 

  مدينة   في   إستـقـروا  الذين   الشباب  ين ـئ ـالالج   من  مجموعة  دّربـتُ   2019  عام  في ــ

 في  الجـفاف  بسبب  المتـضررين  أجـل  من  التبرعات  لجـمع  حـفـلة  بإقامة  فـيـرفـيـلـد

  في  خاصةو   المحـتاجـين  لألفـراد  والمالبس  الطعام  لشراء  أستراليا   من  عـدة  مناطق

  الجـميل   نـرد  أنـنا   مفادها  اإلستـرالي  المجـتـمع   إلى  رسالة  إليصال  ،   األعـياد  فـتـرة

  . إحـتـضنـنا الـذي للـبلـد

  :  عـراقـية الغـير الجاليات مع مشاركاتي ــ

  ،  األورپـية  ،  األفغاية  :  مثال    المتـنـوعة  الجاليات  أبناء  مع  أتـواصل   أزال   وال  كـنت

  شعـوب  مع  ،   آسيا  شـرق   جـنـوب  وشعـوب   ،   اليهـودية   ،  الالتينية   أمـيركا  شعـوب

  .  الـثـقافـية  واألمسيات  السنـوية  المهرجانات  إقامة  في   سـوية  للعـمل  ،  العـربـية  الـدول
 

  :  العـمل عـن للباحـثين  فـرص  إليجاد بـرامج  ــ



  دورات  إلقامة  ،   الصلة  ذات  الحـكـومية   والمؤسسات  العـمل  بمكاتب  لإلتـصال   أسعى

  من  الجـدد  للوافـدين  وخاصة  ،  للعـمل  مهـماتهم  وتسهـيل  األشخاص  قابليات  لتـطوير

   .  المهاجـرين

 

 :  الـبـلـدي المجـلس إلى المشـوار بـداية ــ

جَ   الجـهـود  هـذه  إن ن  ــ  مستـقـل   ــ  بصفة  تـرشيحه   في   بسيم   هاتـو    جاليات   ق ـَبـل  م 

 /  الـبـلـدي  المجـلس   إنـتخابات  لخـوض  الكـلـدانية  وخاصة  سـدني  في  متـنـوعة

  سـدني   /   المدني  المجـتـمع   خـدمة  في  وكـفاءته   المذكـورة   إنجازاته  إلى  إستـنادا    فـيرفـيـلـد

 :  تـشمل والتي (   vale Cabra / Fairfield )  دائرة مناطق  في

(    , Fairfield , Heights Canley , Vale Canley , West Cabramatta

 , Carramar , Pritchard Mount , East Fairfield , Heights Fairfield

 Guildford Old , Yennora , Lansvale   , Cabramatta  )   

  أكـبر   بنسب  ةـي پ وأور   آسـيـوية  جاليات  تـضم  مناطق  في  اإلنـتخابات  خـوضه  ورغـم

 بطاقات  عـدد  أن  عـلما    ،  صوت  (  4013  )  عـلى  حـصل  أنه  إال    ،  الكـلـدانية  جاليتـنا  من

  نـتـيجة   وذلك   صوت  (  4500  )  زتجاو   الكلـدانية  جاليتـنا  تـواجـد  مناطق  في  اإلقـتـراع

 .  ذلك بشأن التـوعـية وقـلة اإلستـمارة ملء  في جاليتـنا من  الناخـبـيـن دراية عـدم

 

  

  

  ومسؤولين  حـكـومية   مؤسسات  مع  بسيم   تجـمع   التي  الصور  بعـض  من   مجـموعة   ــ

 .  الخـيـرية والجـمعـيات  المدني والمجـتـمع  حـكـومي ـيـن



 
 راد  نـڤـي ـك السابق  أستراليا وزرار رئيس مع  

 

 
 گـيالرد  جوليا السابقة أستراليا وزراء رئيسة مع

  



 
30 2021 April  ويلز ساوث  نيو   والية  وزراء  رئيسة  مع 

 

 



  ،   يزلـف  جان  تورـوالدك  ،   سي  إل  إم  وارد  ناتالي  ةالسيد  ،  يةـالثقاف  دديةـالتع  ةوزير  مع

  توني  ضو  ـالمف   دـومساع  ،   يلث ـه  ويلز  ساوث  نيو  في   ينـي  ـالطب    شارينـالمست   ير ـب ـك

 زـويل ساوث نيو  شرطة وةـق في  وكـك

 

 
 وارد  ناتالي السيدة ، يةـالثقاف دديةـالتع وزيرة  مع  خاص  تماعـج إ

 

 



13 2021 March باون   ريسـك السابق سترالياأل رةـالهج  وزير  مع 

 

 

 
 ة سترالي األ الخارجية  وزارة مسؤولة

 

 
 

2019 8 December  ويلز  ساوث نيو والوالية  الفدرالي البرلمان نواب مع 

 



 
 الكلدانية  السنة سأر فاليةـت ـح إ  في الكلدان مطران مع

 

 

 
    سدني في بك  وسهال   هالأ . يل ـرب أ في  الكلدان مطران  ، وردة بشار  مار  المطران مع

 14 2019 July      

 



 
 November 2019 15 للمطران نائب  ناـ گـمن   ولصـپ   باأل نصيبـت   لـفـح  حضور 

 

 

 
 والكاهن  سدني في شورييناآل مطران زيا  س ميل  مار  طرانمال مع

 



 

 
 

 أستراليا في المندائية الطائفة  ممثل مع

 

 

 
 

 october 2020 23 رمضانية   طارـفإ مائدة  حضور في مستو زامـع الشيخ مع

 

 



 
 

 سدني  في يلد ـيرفـف شرطة مدير  مع

 

 



5  2020 Decmeber  سدني   في  وديـاليه  النواب  مجلس  لـَب ـق    نم    خاص  ريمـتك  

 أستراليا 

 

 
5 December 2020  سدني  / سرائيلي مجلس اإلاللة العالقات في و مسؤ مع 

 

 



  دمتي ـلخ   ديريةـقـت ـال  (   واتسون   )  بشهادة  األسترالي  العمال   حزب   عن   نيابة   ريمي ـتك

 المحلي  نا معـتمعـ ومج  العمال  لحزب

 

 

 
 المنزلي  نفـالع لمكافحة  الشرطة دعم

 

 



 
 ويلز  ساوث نيو  والية في البرلمان  من  رـشك تابـك

 

 



 
 ويلز  ساوث نيو  والية  في االطفاء رجال مع

 

 

 
 للمجتمع  يةـ توع  حملة

 



 
 المهاجرين  مع  عملي

 

 
 November 2020 28 أستراليا لقناة تلفزيوني لقاء

 

 



 
  الجديد   تابهـك   لي  ديمهـ قـت ـل  رافـالتلغ  جريدة  في  األسترالية  الشؤون  رر  ـمح   الترك  هاني

 أستراليا  في الفلسطينيون

 

 



 دية ـن ـ ه ريدةـج  في

 

 
 

 April 2020 22 للمحتاجين الغذائية المواد توزيع

 

 

 

 
ن رـشك شهادة  November 2020 21 يلدـيرفـف مدينة  ـظمحاف ل ـَب ـق   م 

 

 



 
 

 سدني  في يةـراقـالع الجالية فاالتـحت إ مشاركة

 

 

 
 

 شوري اآل  يدـالشه م بيو  فاليةـحت إ

 

 



 
 سدني  في  ية ـريقـفاإل الجالية مع

 

 
 سدني   في  المندائية الجالية مع

 



 
 سدني   في االسبانية الجالية مع

 

 
 الهندية  الجالية مع



 

 
   يةـ پ وراأل  الجالية مع

 

 
 

 رىـخ األ  الجاليات مع  حتفالإ

 

 



 
 
 ين في سدني ـي  ـراقـين العـريجـدعم الخل ـفـح

 

 

 
 وية ـيسس السنة اآلأحضور مهرجان ر

 

 

 



18  December 2019 Community Safety Precinct Committee' for Fairfield 

LGA 

 

 

 

 

 
 ييلد في سدنـيرفـطور مع شرطة فـحضور ف

 

 

 
 ورونا ـك ـزر المستجدات فاي آخـر ية عن ـ ات أسبوعءلقا

 

 

 



 
 ليةـالكلدان مع مدير الشرطة المح ةبـيـ بـتماع شـجإ

 

 
 

 نا في أسترالياـبناء جاليت أدعم 

 

 



 
 سترالي حتياجاتهم في أسبوع المهاجرين األإالتحدث عن المهاجرين و 

 

 

 
 يلد عن طريق الرسمـيرفـلشباب في مدينة فلنشاء مشروع ثقافي إ

 

 

 

 

 



 
 

ات الحكومية االسترالية  لشخصي ريفها لكلدانية وتعضارة الالح ملة نشرضمن حمن 

 فاتالثقا والمجتمعات متعددة

 

 
 

نياية    ةسترالي الحكومة األفي  ين  ـلو المسؤ دث مع  ـتح ين ألـخابي مع ستة قادة مجتمعإنـت 

   وروناـ شخاص المتضررين من جائحة كعن األ



 

 
 تخابات نـاإل وستر ـپ 

  يمكـنه   ،   جـميعها  الحـلقات   في  ذكـرناه  مما  بعـض  عـلى  أكـثر  اإلطالع   في  يـرغـب  َمن  ــ

  :  التالية  اإللكـتـرونية المواقع إلى الـذهاب

  

 Assyrian: SBS  

-services-https://www.sbs.com.au/language/english/audio/the

 english-navitas-by-provided  

  

 Advertiser: Macathur  

-https://www.macarthuradvertiser.com.au/story/6900745/south

 19/-covid-during-role-vital-play-leaders-community-west  

  

  

  

magazine: Apple Green  

-issue-apple-https://viewer.joomag.com/green 

-6/0572912001630383362?short&fbclid=IwAR2

https://www.sbs.com.au/language/english/audio/the-services-provided-by-navitas-english
https://www.sbs.com.au/language/english/audio/the-services-provided-by-navitas-english
https://www.macarthuradvertiser.com.au/story/6900745/south-west-community-leaders-play-vital-role-during-covid-19/
https://www.macarthuradvertiser.com.au/story/6900745/south-west-community-leaders-play-vital-role-during-covid-19/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fviewer.joomag.com%2Fgreen-apple-issue-6%2F0572912001630383362%3Fshort%26fbclid%3DIwAR0iNHQDiiDiIMWMZrsQsIaCx9AeXYjV2nGltKqxdPPKUvmjdLEJ97ZRxqY&h=AT2xaT4nKIFhs8Au9KjpIpL9PW3bgIwFLR68U9-YjiLfgM9tY_lWzlvq3b3OswQpnVSHTwNQNEbW7PQJe1IaAADIp0kBV2JdHQWa1ipjoDI9ZgTg1NZudBAvq5T5TMIpfT4
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