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 Myفي خبراء
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 لزيادة NDISو
  التمويل

 بكّل ما يتعلّقنحن خبراء ف. Vision Australia بمنظمةن الوقت لالتصال يحعندها ياليومية،  تكفي التأثير على حيابصر عندما يبدأ فقدان ال

نحن نساعد الناس على تحقيق و. إلى أقصى حدّ بصرهم  ما تبقّى من دةزياشخاص من جميع األعمار لاألنعمل مع نحن فقدان البصر وب

 وزيادة قدرتهم على المشاركة في الحياة اليومية.الحفاظ على سالمتهم و يتهماستقالل

  : المعلومات من للمزيد 

 466 847 1300صل على الرقم          ات

     info@visionaustralia.orgريد إلكتروني      ب ارسل

 visionaustralia.orgقم بزيارة                   

mailto:info@visionaustralia.org
https://www.visionaustralia.org/
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  تعريف 
 األشخاص لدعم موجودةمنظمة  هي Vision Australia منظمة إن

 الحياة يعيشوا لكي البصر ضعف من يعانون الذين األشخاص أو المكفوفين

 .بتغونهاي التي

 ومسؤولياتك، حقوقك حول األساسية المعلوماتلى ع الوثيقة هذهتحتوي 

 تتضمن كما. وىاشكالو التعليقات متقدّ  وكيف اتالخدمصوصياتك، وخو

 .راحتكة للمهمّ ا االتصال جهات على تحتوي قائمة أيضا  

 

  Vision Australiaمنظمة للحصول على المزيد من المعلومات حول

    66 74 84 1300       بالرقم إتصل

 3260 9334 02    الهاتف النصي

 29 73 84 1300            الفاكس

  www.visionaustralia.org          بزيارة مق

 
 

http://www.visionaustralia.org/
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      الحقوق والمسؤوليات 

 

 :أن لك يحقّ  لنا كزبون

 تكخصوصي احترام يتم أنو وكرامة باحترام عاملت   •

تحصل على المعلومات التي تحتاجها لمساعدتك على اختيار  •

 أفضل الخدمات

 لكميّسرة المعلومات بطريقة تحصل على  •

 الخدمات والمنتجات دون تمييزتحصل على  •

 لتلبية احتياجاتك أنت الدعم بالطريقة التي تريدهاتحصل على  •

 الذي يقدّم لك الخدمات الرئيسي الموظف ر جنس اختت •

 قبواع أي دون الخدمات تقديم حول الشكاوى تقدّم التعليقات أو •

 أنت هختارت يدعمك شخص أو عنك ممثل شركت •

 

 :يهكزبون مسؤولياتك 

بلطف  اآلخرين والزبائن اتالخدم الذين يقدّمون ناموظفي معاملة •

 واحترام

الطريقة التي ترغب فيها أن  عن Vision Australia منظمة إبالغ •

  أهدافكتحقيق ك لتلبية احتياجاتك ولتقديم الدعم يتم 

لدعم الالزم ل نالضمان توفير Vision Australia منظمة العمل مع •

 لتلبية احتياجاتك وأهدافك

بشأن الدعم  لديك قلقأي  عن Vision Australia منظمة إبالغ •

 مقدّ الم  

 الموظفين مع باالشتراك أخذه تم قرار أي نتائج عن المسؤولية لتحمّ  •

 هابيرتت تم التي الخدمات حول

 ومساعدتهم منزلك داخل يعملون الذين للموظفين آمنة عمل بيئة توفير •

 .بأمان الخدمات واقدمي لكي
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 الخدمات تقدّم كمنظمة Vision Australia مسؤوليات إن

 :هي

لجميع القوانين والقواعد ذات الصلة المتعلقة  تقديم الخدمات وفقا   •

 وكما هو موضح في اتفاقك الفردي معناحزمتك بخطتك أو 

الدعم الذي يلبي احتياجاتك وأهدافك قديم تمن أجل عمل معك ال •

 الدعم احول كيفية توفير هذمعك والتشاور 

 الئموفي وقت م بوضوحالتواصل بصراحة و •

 مة لكقدّ خدمات م  ظ بسجالت دقيقة ألي احتفاال •

 ك وكرامتكيتتعزيز واحترام استقالل •

 لك تاحةتوفير معلومات واضحة حول خيارات الخدمة الم   •

 نتجاتوالم   بالخدمات يتعلق فيما كومسؤوليات كحقوق عن كإعالم •

 الشخصية المعلومات حمايةمعلوماتك و ةم خصوصيتك وسرياحترإ •

 ة لنامقدّ م  ال اسةوالحسّ 
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لديك الحق في اتخاذ قرار  هبأن Vision Australia منظمة تؤمن
اكتساب م، والحياة واالستفادة من فرص التعلّ ختبار مستنير؛ ال

أخذ مجازفة القيام بذلك،  من خالل، ويةالكفاءات واالستقالل
تعيش كي مة لدعمك لصمّ . سنعمل معك للبحث عن حلول م  محسوبة

 بالطريقة التي تختارها.

يعيشان  انشخصه ال يوجد أن Vision Australia منظمةتدرك و
نلتزم باالستماع إلى تجربتك ونحن  .تشابهةم تيةتجربة حيا

الشخصية وفهمها، والعمل معك بطريقة شاملة ومحترمة، 
باستخدام نهجنا المتمركز حول الشخص وضمان السالمة الثقافية و

 للجميع.
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  ةسريالو خصوصيتكحماية 

 Vision خدمة يستخدمون الذين األشخاص جميع يستطيع

Australia وسرية وكرامتهم خصوصياتهم إحترام سيتمّ  بأنه التأكد 

 والكشف وإستخدامها الشخصية المعلومات جمع عند معلوماتهم

 .عنها

 

 لحماية التشريعية بمسؤوليتها Vision Australia منظمة تلتزم

 والمتبرعين زبائنهامقدمي الرعاية وو عمالئهالالشخصية  معلوماتال

 جميع جمع سيتم بأنه نضمن وسوف. والمتطوعين والموظفين

 الموافقة على الحصول وبعد ومنصف قانوني بشكل المعلومات

 .شرعية ألغراض ستخدمت   وسوف

 

 زبونالخصوصية وإدارة سجالت ال

يحتوي حفاظ على سجل دقيق ال Vision Australia منظمة ب علىجّ توي

تتم إدارة معلوماتك ومة لك. قدّ المعلومات والخدمات ذات الصلة الم  على 

شفهية( )أو موافقة ال)أو الخطية موافقتك الحصول على بموجب شروط 

 منظمة ، ال تطلبلكالشخص المسؤول أو الوصي(. ولتقديم الخدمات 

Vision Australia الخدمة مع األطراف تبادل المعلومات حول أو ت

حسب االقتضاء.  إال المهنيين أو المنظمات الصحية المعنيةخرين من اآل

 المعلومات تبادلنشارك أو أن نال تريد منا هم الذين يمكنك تحديد من و

 . معهم
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 ستتم مراجعة هذه الموافقة عندما:

أو  تضمينفي تغيير كيفية مشاركة أو تبادل بياناته )زبون يرغب ال •
مختلف األطراف أو المهنيين الصحيين أو مقدمي الخدمات إقصاء 

 اآلخرين(

للحصول على  ناخدماتاستخدام ن أن انتهى مسبق له عودة زبون  •
 خدمات جديدة

زبون إلى استخدام بيانات ال Vision Australia منظمة تحتاج •
 حالية/موجودةموافقة ذكورة في ألغراض غير م

 

د تحدّ التي ال معلومات اليتم تقديم ويمكن سحب الموافقة في أي وقت. 
يتم  ؛ك سريسجلّ و على النحو المطلوب.الهوية إلى هيئات التمويل 

 حقوق الخصوصية وتخزين السجل بشكل آمن.المحافظة على 

بناء  على ومبدأ حرية المعلومات.  Vision Australiaد منظمة تؤيّ 
 إلشراف.تحت اك إلى سجلّ الوصول يمكنك ، خطيطلب 

للمتطلبات التشريعية.  يتم االحتفاظ بجميع السجالت وحمايتها وفقا  
هذا السجل الدائم وى. سمّ غير م  سيتم االحتفاظ بسجل رقمي إلى أجل و

المرتبطة الحظات والمحصلت عليها هو ملخص لجميع الخدمات التي 
 بها.
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  رأيكأخبرنا ب – المالحظات/التعليقاتالشكاوى و
 

 تحسين على تساعدنا أن يمكن حيث وتعليقاتك مالحظاتك رنقدّ  نحن

 شكاوى أو اءثن أو اقتراحات أي عن أخبرنا. لك مهانقدّ  التي الخدمات

 المالحظاتو الشكاوى التعامل مع ويتم. الموظفين أو الخدمات عن لديك

 نستخدم مالحظاتكو. قبواع دون منو يةسروب سرعةوب عادل بشكل

 .تناخدملكي نحّسن من تغييرات والإلجراء  وتعليقاتك
 

. لكيمثّ  ارجيمدافع عن الحقوق خيمكنك تقديم شكوى في أي وقت من خالل 

، دعت الحاجة، وإذا ممثلكارك لخي Vision Australia منظمة ستحترمو

مدافع عن في الوصول إلى  كتساعدس Vision Australia منظمة فإن

 .اختصاصي بالخدمات اللغويةأو  الحقوق
 

 وى، يرجى االتصال بالرقماشكالمالحظات أو التعليقات واللتقديم 

 مةظمن في أو االتصال بمكتبك المحلي، أو أي موظف 66 74 84 1300

Vision Australia الموقع اإللكتروني أو زيارة 

www.visionaustralia.org  
 

مالحظات إلى طرف ثالث خارجي. إذا كنت التعليقات والتقديم زبائن يحق لل

تفاصيل االتصال الموجودة في نهاية  ةجعارمترغب في القيام بذلك، يرجى 

 .بالكتيّ 

 سوء المعاملةمن  رحرّ تحقوق اإلنسان وال

حترام حقوق إ Vision Australia منظمة ضمنتتقديم الخدمات،  في

جميع أشكال  علىبالقضاء . ونحن ملتزمون زبائننالالتابعة اإلنسان 

سوء المعاملة واالستغالل واإلهمال والعنف التمييز ومنع جميع أشكال 

مع سوء  مطلقا   Vision Australia ال تتسامح منظمةو واألذى.

 المعاملة.
 

http://www.visionaustralia.org/
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 إكمال الخدمة وسحب الخدمة

 تكتملو. وأهدافك حتياجاتكإيتم التخطيط للخدمات معك لضمان تلبية 

دة أو عندما تختار إيقاف تفاقية الخدمة عندما يتم تحقيق أهدافك المحدّ إ

تفق عليها. يمكنك البقاء على الخدمات الم  تقديم نتهاء من الخدمات قبل اإل

خدمات  واستخدام، زبونللتصال معنا من خالل تلقي النشرة اإلخبارية إ

، واالستماع اإللكتروني Vision Australiaزيارة موقع و، تنامكتب

 Visionراديو برع Vision Australia حولالفقرات إلى 

Australia أو شبكة RPH  الذين يعانون من إعاقة لألشخاص )راديو

 الفيسبوك.تنا على نضمام إلى صفح( أو اإلمن حيث القراءة

ر أو تغيير في نظتغيير في الحدث أي تصال بنا عندما ييمكنك اإل

 Visionستقوم والظروف الشخصية أو عندما تنشأ حاجة جديدة؛ 

Australia،  عند االقتضاء، بإحالتك إلى وكاالت تقييم أخرى مثل

الوطنية للتأمين وكالة الين أو لرعاية المسنّ   My Aged Careمنظمة

 .عاقةضد اإل

 زبونيعد ال ال عندما Vision Australiaقد يتم سحب خدمات 

على  زبونأو عدم قدرة النظره ن يستوفي معايير األهلية بسبب تحسّ 

زبون ال تصّرفإذا وتفق عليها. الوفاء بمسؤولياته لتحقيق األهداف الم  

فق عليها لدعم تّ يتم وضع خطة عمل م  عندها ، وّعدد أو تهدّ بطريقة ت

 زبونلللالستمرار في الخدمة. وفي الحاالت التي ال يمكن فيها  زبونال

 عندها ستتوقففجراءات المتفق عليها، اإلمسؤوليات والالوفاء ب

 الخدمات.
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    العمل ضمن شراكة 

الذين أو كفوفين لألشخاص المجديدة لتقديم الخدمات التي تفتح آفاقا 

في  Vision Australia منظمة ، تعملبصرضعف في ال يعانون من

والمؤسسات الصناديق الخيرية و الداعمين لهاشراكة مع الحكومة و

والمعلمين والعاملين في مجال الصحة  جتمعيةعات الموجمموال

 .زبائنناو لحقوقفاع عن اواألعمال التجارية ووكاالت الد

 تفاقية الخدمة الفرديةإ

عائلتك، مع في شراكة معك )و/أو  Vision Australia منظمة تعمل

تفاقية إ( لوضع ند الالزمع موغيرهممثل عنك ، واللك م الرعايةومقدّ 

 أهدافك. لتحقيقلخدمة لتحديد الخدمات التي سوف تدعمك ل

 المستهلكو ونزبستشارة الإ

ومجموعات المستهلكين في  زبائنإشراك النحن نقدّر بشكل كبير 

نحن نتصل و. المنّظمةفيما يتعلق بجميع جوانب  ات مهّمةاستشار

 خدماتنا، وأيضا  نوعية حول تعليقاتهم للحصول على  زبائنبانتظام بال

خالتهم من خالل االستبيانات ومجموعات السعي للحصول على مدل

النقاش ومنتديات المستهلك واللجان االستشارية ومن وقت آلخر يمكن 

 لتدقيق.ل ةدفاالهمقابالت اللمشاركة في ازبائن طلب من الأن ي  

 زبائنللبعقد مجموعة مرجعية  Vision Australiaيقوم مجلس و

تتعلق التي دة محدّ المسائل الللحصول على المشورة والتعليقات حول 

تعمل هذه المجموعة بموجب ميثاق ووتوجيه المنظمة. زبائننا بتجربة 

 .Vision Australiaالمجموعة المرجعية لزبائن 

 اإللكتروني الموقع رجى زيارةلمزيد من المعلومات ي  ل

group-reference-us/client-www.visionaustralia.org/about       

https://www.visionaustralia.org/about-us/client-reference-group
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 األعضاء
 في أن يصبح عضوا   عاما   أي شخص تجاوز سن الثامنة عشرة يستطيع

ل ، وتخوّ دوالرا   25الرسم السنوي ويبلغ . Vision Australiaمنظمة 

األوراق استالم لمشاركة في االجتماعات العامة، واشخص الالعضوية 

 ة.همّ الموالتصويت على القضايا 

 

 الداعمون والمتطوعون

في المجتمع شخاص على سخاء األ Vision Australia منظمة تعتمد

ر أي نحن نقدّ وتقديم خدماتنا. كي نستطيع ال لومنسبة كبيرة من األجمع ل

على مواد زبائن لقد يحصل الخدمات. ت ستخدم لدعم وجميع الهدايا 

يرغب زبون إذا كان الع. تيح لهم خيار التبرّ والتي تالتسويق في البريد 

بالرقم االتصال ي رجى  المفّضلة تواصلوأنماط الته في مناقشة عضويّ 

1800 42 20 77. 

 

تبّرعون بوقتهم البعض اآلخر يغير أن ، ماليا   وننادعميفي حين أن العديد 

 Visionأن تخففع متطوّ  2900أكثر من سمح و. ممهاراتهبو

Australia س المزيد من الموارد لتقديم الخدمات وتكرّ  هامن تكاليف

 ضعف البصر.الذين يعانون من لألشخاص المكفوفين أو 

 المدافعون عن الحقوق

ف نيابة المدافع عن الحقوق هو الشخص الذي يستطيع التحدث والتصرّ 
 ه أنتتارلك تخمدافع عن الحقوق يمثّ يمكنك اختيار و عن شخص آخر.

 مثل عنكم اختياريمكنك والقرارات أو حل القضايا.  اتخاذللمساعدة في 
من أحد أفراد العائلة أو صديق أو عضو في المجموعة قد يكون 

تصال االجهات  راجعوكالة خارجية ) استخدام عبر أو نزبوالمرجعية لل
 قوم بهار الذي ييوتحترم الخ Vision Australiaخرى(. تؤيد األ
 .زبونال
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  جهات اإلتصال األخرى 
 

Aged Care Quality and Safety Commission (جودة مفوضيّة 

 ( المسنّين رعاية وسالمة

ألشخاص الذين يحصلون على لمخاوف بشأن نوعية الرعاية أو الخدمات ال إلثارة

 خدمات رعاية المسنين.

 52 05 55 1800   هاتف
 www.agedcarecomplaints.gov.au م بزيارةق

 
Aged Care Complaints Commissioner ( ّرعاية ض شكاوى مفو

 (المسنين

ألشخاص الذين يحصلون على لمخاوف بشأن نوعية الرعاية أو الخدمات ال إلثارة

 خدمات رعاية المسنين.
 52 05 55 1800   هاتف

 www.agedcarecomplaints.gov.au م بزيارةق
 

Blind Citizens Australia (الم المواطنون)كفوفون في أستراليا 

الذين ألشخاص المكفوفين أو فاع عن حقوق ام الفرص والدمجموعة مستهلكين تقدّ 
  .بصرضعف اليعانون من 

 60 36 03 1800   هاتف
 /www.bca.org.au م بزيارةق

 
Commonwealth Respite and Carelink Centres رعاية )مراكز ال

 (التابعة للكومنولث البديلة المؤقتة وكيرلينك

 .األمد القصيرة المؤقتة البديلةرعاية ال خدمات تقدّم
 22 22 05 1800   هاتف

 /www.dss.gov.au قم بزيارة

https://www.agedcarecomplaints.gov.au/
https://www.agedcarecomplaints.gov.au/
http://www.bca.org.au/
https://www.dss.gov.au/
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Department of Communities, Disability Services and 

Seniors (المسنّينخدمات اإلعاقة ووالمجتمعات،  دائرة) 

 الشكاوى.بشأن خدمات اإلعاقة في كوينزالند عبر وحدة زبون المن مالحظات اليمكن تقديم 
 64 04 08 1800   هاتف

 /www.communities.qld.gov.au قم بزيارة
 

Department of Child Safety, Youth and Women (سالمة  دائرة

 (الطفل والشباب والمرأة
 64 04 08 1800   هاتف

 /www.csyw.qld.gov.au قم بزيارة
 

Disability Services Commission (اإلعاقة خدمات مفوضية) 

 فيكتوريابشأن خدمات اإلعاقة في للمفّوضية مالحظات التقديم يستطيع الزبائن 
 42 73 67 1800   هاتف

 /www.odsc.vic.gov.au قم بزيارة
 

Elder Abuse Concerns (ينإساءة معاملة المسنّ  بشأنمخاوف )ال 
 االتصال جهاتو اإلساءة حدوث ومنع اإلساءة حول معلوماتال وإقليم والية كل قدّمت

 .على موقعهم اإللكتروني المفيدة
 or 1800 62 82 21 22 04 20 1800   هاتف

 /www.myagedcare.gov.au قم بزيارة       

 
Health and Disability Services Complaints Office Western 

Australia ( أستراليا في ويسترن إلعاقةة وايخدمات الصحبشأن الشكاوى المكتب) 

 ويسترن أستراليابشأن خدمات اإلعاقة في للمكتب مالحظات التقديم يستطيع الزبائن 
 83 35 81 1800   هاتف

 www.hadsco.wa.gov.au قم بزيارة
 

My Aged Care 

 المسنين رعاية عن معلوماتال ذلك في بما الخدمات لتلقي األستراليين لمسنينل بوابة
 .له رعايةال تقدّم شخص أو صديق أو األسرة، أفراد حدأل أو لك، المتاحة
 22 04 20 1800   هاتف

 /www.myagedcare.gov.au قم بزيارة
 

 

http://www.communities.qld.gov.au/
http://www.csyw.qld.gov.au/
https://www.odsc.vic.gov.au/
https://www.myagedcare.gov.au/
https://www.hadsco.wa.gov.au/
http://www.myagedcare.gov.au/
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Older Persons Advocacy Network ( لمدافعين عن حقوق اشبكة

 ( ينالمسنّ 

إذا كنت و التي تحصل عليها مخاوف بشأن نوعية خدمات رعاية المسنينال إلثارة

ستطيع خدمة الدفاع عن الحقوق ترغب في التحدث إلى شخص ما حول هذا األمر، قد ت

 .تكمساعدهذه 
 00 06 70 1800   هاتف

 /www.opan.com.au   قم بزيارة
 

Australian Human Rights Commission (األسترالية  المفوضية

 (لحقوق اإلنسان

ش األسترالية لحقوق اإلنسان التحقيق في شكاوى التمييز والتحرّ  تستطيع المفّوضية

 ها.وحلّ  مضايقةوال

 /www.humanrights.gov.au قم بزيارة

https://www.opan.com.au/
https://www.humanrights.gov.au/
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National Disability Abuse and Neglect Hotline (هاتف خط ال

  هم(وإهمال ةعاقشخاص ذوي اإلاألإلى الوطني لإلساءة المباشر 
 ألشخاصا وإهمال معاملة سوء عن لإلبالغ أستراليا أنحاء كل في متوفّر مباشر هاتف خط

 .الحكومة لهاتموّ  خدمات ونستخدموالذين ي اإلعاقة من يعانون نيذال

 52 00 88 1800   هاتف
 https://www.jobaccess.gov.au/complaints/hotline قم بزيارة

 

NDIS Quality and Safeguard Commission ( مفوضية جودة وحماية

  رنامج تأمين اإلعاقة الوطني(ب

. يمكن تقديم NDISبرنامج  هيئة مستقلة تعمل على تحسين جودة وسالمة خدمات ودعم

 .NDISمفوضية الشكاوى إلى 
 44 55 03 1800   هاتف

 /www.ndiscommission.gov.au قم بزيارة
 

NDIS (رنامج تأمين اإلعاقة الوطنيب) 

الذين يعانون من  عاما   65لضمان حصول األشخاص الذين تقل أعمارهم عن برنامج 
 إعاقة على الدعم الذي يحتاجون إليه.

 

 10 01 80 1800          هاتف
 feedback@ndis.gov.auريد إلكتروني ب

 /www.ndis.gov.au   قم بزيارة
 

Sexual Assault Services throughout Australia (خدمات ال
 (عتداء الجنسي في جميع أنحاء أستراليااإلضحايا ل

 . والمعلومات الدعم لتقديم والية كل في المتوفرة بالمنظمات الئحة
 www.sass.org.au/directory  قم بزيارة

https://www.jobaccess.gov.au/complaints/hotline
https://www.ndiscommission.gov.au/
mailto:feedback@ndis.gov.au
https://www.ndis.gov.au/
https://www.sass.org.au/directory
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  الحكومي الدعم  
 دعمالو تمويلال على للحصول شكرها عن تعبّر أن Vision Australia  منظمةتودّ 

 :يالتال يالحكوم
 

 الكومنولث ةحكوم

 والفنون االتصاالتدائرة  •

  شغالاأل دائرة •

 الصحة دائرة •

 اإلنسانية الخدمات دائرة •

 االجتماعية الخدمات دائرة •

 دائرة شؤون المحاربين القدامى •

 برنامج تأمين اإلعاقة الوطني •

 المجتمعي مؤسسة البثّ  •

 

 مقاطعة العاصمة األسترالية

 مديرية الخدمات المجتمعية •
 

 حكومة والية فيكتوريا

 دائرة التربية والتدريب •

 دائرة الصحة والخدمات اإلنسانية  •

 والمياه والتخطيطالبيئة واألراضي  دائرة •
 

 حكومة والية نيو ساوث ويلز •

 (المنزلية والرعاية واإلعاقة الشيخوخة) والمجتمع األسرة خدمات دائرة •

 التربيةدائرة  •

 ويلز ساوث نيو في الصحة دائرة •
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 حكومة المقاطعة الشمالية  •

 التربية دائرة •
 

 حكومة والية كوينزالند 

 عليم والتدريبتدائرة ال •

  وخدمات اإلعاقة والمسنين المجتمعات، دائرة •

 الشباب والنساء و األطفال سالمةدائرة  •

 
 تازمانيا  حكومة والية

 التربية دائرة •

 

 
 حكومة والية ويسترن أستراليا

 دائرة المجتمعات •

 

 لخدماتا دائرة قبل من بنا الخاص المنزلي لدعمل الكومنولث برنامج تمويل يتم
 االجتماعية الخدمات دائرة موقع زيارة رجىي  . األسترالية لحكومةل التابعة االجتماعية
 .المعلومات من مزيدلل( /www.dss.gov.au) اإللكتروني

 

 Vision Australiaراديو منظمة  المجتمعي مؤسسة البثّ تدعم 

 
 

http://www.dss.gov.au/


 

  اتصل بنا 
 

 الهاتف 66 74 84 1300

 الهاتف النصي 3260 9334 02

 الفاكس 29 73 84 1300

www.visionaustralia.org/ قم بزيارة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
visionaustralia.org 

https://www.visionaustralia.org/
http://www.visionaustralia.org/
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