مجتمعنا
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Road Trauma Support Services Victoria
(خدمات دعم المتضررين من حوادث الطرق في فيكتوريا) هي منظمة
غير ربحية تعمل من أجل تقليص عدد الحوادث وتأثير األضرار
الناجمة عن حوادث الطرق.

1300 367 797
www.rtssv.org.au

االستشارات

تقدم) Road Trauma Support Services Victoria (RTSSVاالستشارات
والمعلومات وبرامج دعم األقران المجانية ألكثر من  3000شخص في والية فيكتوريا
المتضررين من حوادث الطرق كل عام.
نقدّم االستشارات ألي شخص متأثر بحوادث السير بغضّ النظر عن وقت حدوث الحادث.
العمالء يشملون العائالت واألصدقاء والزمالء المفجوعين؛ واألشخاص المصابين ومقدمي
الرعاية لهم؛ والسائقين والر ّكاب؛ والشهود وعمال خدمات الطوارئ.
أنت لست بحاجة إلى إحالة من أجل الحصول على خدماتنا .لتحديد موعد مع أحد
مستشارينا ،اتصل على الرقم.1300 367 797

التثقيف

تلتزم  RTSSVبتثقيف المجتمع ورفع مستوى الوعي العام حول األضرار الناجمة عن
حوادث الطرق وكيف تؤثر على حياة الناس .يتم تقديم جزء جوهري من هذا العمل
التثقيفي من قبل المتطوعون الذين يشاركون تجاربهم الخاصة مع حوادث الطرق.
تصل برامجنا إلى اآلالف من األشخاص كل عام ،ويتم تقديمها باإلشتراك مع محكمة
الصلح في فكتوريا ،وشرطة فيكتوريا ،وإصالحات المجتمع ،والحكومة المحلية
والمجموعات المجتمعية.
نقدم برامج تثقيفية حول السالمة على الطرق وتأثير األضرار الناجمة عن حوادث الطرق
وقد تم تصميم هذه البرامج بشكل محدّد إلستهداف فئة تشمل المخالفين ألكثر من مرة،
والشباب ،والشركات ،والمجموعات المجتمعية والرياضية.
تعمل برامجنا مع احتياجات المجتمعات المحلية ويقدم منسقونا اإلقليميون برامج تثقيفية
مرنة ،لمعالجة قضايا الطرق المحلية.
كما نتعاون أيضا ً مع خدمات الطوارئ حيث نوفر التدريب على العافية والفرص لتقديم
ملخص عن المعلومات.

الداعمون

نحن ممتنون جدا ً للدعم الذي نحصل عليه من شركائنا األساسيين للسالمة على الطرق ،بما
في ذلك مفوضية حوادث السير ،وشرطة فيكتوريا ،و ،VicRoadsودائرة العدل وحكومة
والية فيكتوريا.
كما نعتمد أيضا ً على دعم المجتمع لمواصلة خدماتنا الجوهرية ،ونحن نقدم شكرنا العميق
للعديد من المانحين ،والداعمين والمتطوعين الذين يدعمون منظمتنا.
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تسليط الضوء على السالمة على الطرق

( SHINE A LIGHT ON ROAD SAFETYتسليط الضوء على السالمة على
الطرق) هي حملة تهدف إلى توعية المجتمع بالسالمة على الطرق.
في أول يوم جمعة من شهر أيار/مايو ،يقوم السائقون في والية فيكتوريا بتشغيل مصابيح
مركباتهم األمامية كإشارة بسيطة ومجانية وواضحة اللتزامهم بالقيادة بأمان وإلحياء ذكرى
أولئك الذين تضرروا بسبب حوادث الطرق.
في أول يوم أحد من شهر أيار/مايو ،نلتقي معا ً في مسيرة إجتماعية حول بحيرة ألبرت
بارك في ملبورن ،إلظهار التزامنا المشترك بالسالمة على الطرق.

تخصيص الوقت لكي نتذكر

ّ
تنظم منظمتنا إحتفاالً كل عام لتذ ّكر أولئك الذين لقوا حتفهم ،وتقدير أولئك الذين أصيبوا،
واإلقرار بتأثير األضرار الناجمة عن حوادث الطرق على مجتمعنا األوسع .وأنت ُمرحب
بك جدا ً للحضور.
المكان Queen’s Hall, Parliament House, Melbourne :الزمان :ثالث يوم
أحد من شهر تشرين الثاني/نوفمبر.

مجتمعنا

فيما يلي بعض الوسائل للمساعدة والتواصل مع األشخاص المتأثرين بحوادث الطرق:
• أخبر عائلتك وأصدقائك عن خدمات اإلستشارة المجانية التي تقدّمها
.Road Trauma Support Services Victoria
• سجّل إعجابك بنا على صفحة الفايسبوك ،أو اتبعنا عبر اإلنستغرام وتويتر ،أو انضم
لقائمتنا البريدية.
• انضم إلينا في مسيرتنا السنوية المجتمعية SHINE A LIGHT ON ROAD
 SAFETYأو احتفال .Time for Remembering
• شارك في صياغة مستقبلنا من خالل اإلنضمام إلى عضوية
.Road Trauma Support Services Victoria
تطوع معنا.
•
ّ

إدعم عملنا

ُ
تحدث األضرار الناجمة عن حادث سير مميت أو خطير ألي شخص في أي وقت.
قد
التبرع به على توفير خدمات جوهرية لجميع المتأثرين من سكان
ويساعدنا كل دوالر يتم
ّ
التبرع اليوم.
والية فيكتوريا .نطلب منك التفكير في
ّ
نحن نُعيد استثمار كل األموال في برامجنا ونعمل بجهد للتأكد من أن الموارد الموكلة إلينا
تُستخدم بكفاءة وفعالية قدر المستطاع.

يُرجى اإلتصال على الرقم  1300 367 797أو زيارة الموقع اإللكتروني
 www.rtssv.org.auللحصول على المساعدة أو على المزيد من المعلومات.
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