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 مقدمة 
 

في المراكز اإلصالحية مهمة لتعزيز    سجناءزيارة ال

العالقات العائلية وغيرها من العالقات الشخصية 

 والحفاظ عليها.
 

نيو سوث في والية    الخدمات التصحيحية  دائرة  تلتزم

         بما يلي:  (CSNSW) ويلز
 

 لألسرة مالئمةتوفير مناطق زيارات   •
 

 قدر اإلمكان ةسجين سهلالجعل زيارة   •
 

 زيارة سجين
 

واألصدقاء والزوار المصرح  فراد العائلةيمكن أل

وغيرهم   حامينلهم زيارة السجناء. ويمكن أيضا للم

من الخبراء المعنيين بالمسائل القانونية زيارة 

 من السجناء. موكليهم

 

من العمر يجب أن  الثامنة عشرةإذا كنت دون سن 

 تكون برفقة شخص بالغ لزيارة أحد السجناء.
 
قد يطلب منك إزالة غطاء وجهك حتى يمكن التعرف 

 عليك.
 
يجب على الزوار ارتداء المالبس المناسبة لدخول 

موقعنا على . التفاصيل متوفرة ةكز اإلصالحيامرال

 على االنترنت أو المركز اإلصالحي.
 

 للسجين أن يرفض االتصال بزائر. حقي
 

أحد الموظفين لدى  كان    في حالويمكن إنهاء الزيارة  

 من أن يكون سلوك الزائر: قلق

 

 غير مشروع  •
 

 عدائي  •

يهدد حسن النظام وسالمة وأمن المركز و/أو  •

 األشخاص اآلخرين

 

أو التهمة  اإلدانةأو  الجرميتاريخ الوإذا كان 

حماية الطفل،  قضاياب للسجين تتعلق تينالحالي

لسجين قبل زيارة األطفال دون لتقييم  إجراء  فسيتعين  

 سن الثامنة عشرة.
 

 ومن األمثلة على ذلك:
 

 أو جنسي على طفل جسدياعتداء  •
 

 عنف منزلي في حضور طفل •
 

لجلب المخدرات إلى مركز   لم طفااستخد •

 إصالحي.
 
لمزيد من المعلومات، اتصل بوحدة تنسيق ودعم 

 CSNSW Child Protection) حماية الطفل

Co-ordination) دائرةالتابعة لـ CSNSW على 

 العنوان اإللكتروني:
child.protection@justice.nsw.gov.au 

 
تصنيف أمني عالي  ذا سجينا   زورإذا كنت ت

 منفيجب أن يكون لديك فحص التحقق  ، خطورةال

-Criminal Record Inquiryالسجل الجنائي )

CRIدائرة ( من قبل CSNSW  قبل أن تتمكن من

ال . CRIالزيارة. سيتم إبالغك عند الحاجة إلى 

أن   وما دون الخامسة عشرةمر يحتاج األطفال بع

  .CRI يكون لديهم
 

 

محاولة باإلنفلونزا، يجب عليك   ا  ذا كنت مصابإ •

إلى أشخاص  عن نشره اتخاذ إجراءات للتوقف

 آخرين عن طريق:
 

 تأجيل زيارة مقررة إلى سجين  •
 

 بعد كل استخدام المناديل الورقية التخلص  •
 

 زيارةالقبل وبعد  غسل يديك جيدا    •
 

 فمك عند السعال أو العطس ةغطيت  •
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المواد المحظورة وعمليات تفتيش 

 AVOالزوار وأمور منع التعرض ال 
 

قطع يجب على الزوار عدم إحضار مواد محظورة مثل  

والمخدرات والسكاكين والكحول والحقن إلى  السالح

مركز إصالحي أو مجمع إصالحي. ويشمل ذلك موقف 

سيارات الزوار. يجب على الزوار ترك سجائرهم 

 هاحكم اقفاليأو في خزائن    سياراتهم النقالة في التفوهوا

مدربة كالب  CSNSW دائرة في كل مركز. لدى

 لكشف عن المواد المحظورة.ل

 

إذا كان لدى الموظفين شك معقول في أن الزائر قد 

إزالة  هأشياء محظورة، فقد يطلب من بحوزتهيكون 

طفل يرافق الزائر، هناك مالبسه الخارجية. إذا كان 

فقد يحتاج الطفل إلى إزالة المالبس الخارجية، مثل 

 .حذاءالسترة والقبعة وال

 

بإجراء عمليات  CSNSW دائرة ال يُسمح لموظفي

مالبس الزوار بما في ذلك  خلعتيش تعري أو تف

 األطفال.
 

 ، قد يطلب من الزوار:التفتيش عملية كجزء من
 

جيوب كذلك أي جيوب و وتبيان إخراج •

 الطفل
 

أكياس أو غيرها من الممتلكات الشخصية، فتح  •

 األطفال وكبسوالت بما في ذلك عربات
 

 القدمينمن الرأس إلى  ضوئيا   مأن يتم مسحه •

 جهاز مسح يدوي بواسطة
 

 كاشف شي عبرالم •
 

 يدور كلب مدرب على بينما دون حركةالوقوف  •

 من حولهم كشف عن المخدراتال
 
إذا كان الزائر ممنوعا  من دخول مركز إصالحي أو 

عن  يتم إبالغه سوففبالزيارات ود فيما يتعلق قيعليه 

 الرسالة سوف توضح:وكتابيا .  ذلك

 

   

 
 القرارأسباب   •

 
 الحظر أو التقييد فيها سريطول الفترة الزمنية التي ي  •

 
 الحظر أو التقييد تفرضالتي سلطة ال  •

 
لفترة محددة من   أو مقيدا   إذا كان الزائر محظورا  

في نهاية تلك   ، فستستعاد امتيازات الزيارة تلقائيا  زمنال

 الفترة ما لم تنص الرسالة خالف ذلك.

 

بحظر  إعادة النظرويمكن للزائر أن يكتب إلى وحدة 

يطلب من  و  (Visits Review Unit)الزيارات 

وحدة الحظر. وستقوم المفوض مراجعة أو رفع القيد أو 

غ الزائر بقرار  بالإ إعادة النظر بحظر الزيارات

 المفوض.
 

 الزياراتحظر ب النظرإعادة وحدة 
 

 :تلفونم الاقأر

(02) 8737 5084 

(02) 8737 5085 
 

  البريد اإللكتروني:
visits.reviewunit@justice.nsw.gov.au 

 
إذا كان التقييد أو الحظر يعني أن الطفل ليس لديه شخص 

شاين لألطفال   بمنظمة  فاتصل ، بالغ لمرافقته إلى الزيارة

(Shine For Kids) 3000 9714(02) الرقم على  

 للحصول على مساعدة.
 

منع تعرض بناء لعنف منزلي أو     إذا كان هناك أمر

ساري المفعول  (ADVO or APVO) عنف شخصي

فيجب على الزائر إبالغ  ، زيارته المنوين يالسج بحق

 عند حجز الزيارة. CSNSW دائرة موظفي

 

 ال أو ADVO عن اليجب على الزائر أخذ نسخة  

APVO  عند زيارة المركز اإلصالحي وإذا طلب منه

 .السجينبأنه مسموح له االتصال  إثباتذلك، 

 

 
 

 
. 
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 تحديد مكان السجين
 

  بإدارة االتصال  يمكنلمعرفة مكان وجود السجين، 

على   (Sentence Administration)المحكوميات 

الثامنة والنصف بين   1000 8346 (02)الرقم 

، من االثنين بعد الظهر صباحا  والرابعة والنصف

 إلى الجمعة )باستثناء العطالت الرسمية(.
 
وإذا كان السجين في محكمة أو في زنزانة محكمة، 

الحاالت ال يسمح فإن االتصال به مقيد. وفي معظم 

 بالزيارات.
 
وعادة، ال يمكن تقديم معلومات عن مكان وجود 

 بعدإال  على صلة بالزيارات السجين أو معلومات

 إلى مركز إصالحي. هنقل
 

 المطلوبة للزيارة( ID)  بطاقة الهوية
 

األشخاص في المرة األولى التي يزور فيها 

تقديم بطاقة هوية  مأحد السجناء يجب عليه نوالبالغ

 رقم هوية الزائركجزء من عملية الحصول على 

(Visitor ID Number VIN) . وفي

 بحوزتهم بطاقةتكون أن  يجب لزيارات التاليةا

 عند الطلب. وإبرازهاهوية 
 
يجب على الزائرين البالغين تقديم وثيقة إثبات هوية 

 الئحةأو ثالث وثائق من ال 1رقم لالئحةواحدة من ا

 أدناه(. انظر) 2رقم

 

عنوان اإلقامة الحالي  ائقوثإحدى اليجب أن تظهر 

 للزائر.
 

مع  سكنيا   التي تحمل عنوانا   وثائقيجب أن تتوافق ال

 قيامعند  تقديمهااالسم وتفاصيل العنوان التي يتم 

 الحجز.جراء إبالزائر 
 

التالية األساسية  النماذجمن واحدة  - 1 الئحة رقم

 :إلثبات الهوية
 

 حالية سيارةرخصة قيادة  •
 

 اتخدمدائرة بطاقة إثبات العمر صادرة عن  •

)أو ما  (Service NSW) نيو ساوث ويلزوالية 

 الواليات األخرى(يعادلها من 

جواز السفر حالي أو جواز سفر انتهت صالحيته  •

 نخالل العامين الماضيي

 

عن  حالية تحمل صورة وصادرةأي بطاقة هوية   •

 حكومية أسترالية. هيئةأو وكالة أو  أي دائرة
 

 من الدرجة الوثائقمن ثالث  أي - 2 الئحة رقم

 الهوية: التالية إلثباتية ناثال
 

 شهادة ميالد •
 

االنتخابية  مفوضيةعلى التسجيل من ال إثبات •

 Australian Electoral) األسترالية

Commission) 
 

عامة مثل المياه والغاز والكهرباء  خدمات فواتير •

ستة أشهر من تاريخ  خالل ةو/أو الهاتف صادر

 .الزيارة المزمعة
 

 أوراق تسجيل حالية )سيارات أو قارب( •
 

 شهادة زواج •
 

استحقاقات بطاقة جنسية أسترالية أو  شهادة •

صادرة عن إدارة حكومية أو وكالة أو سلطة مثل 

 بطاقة المعاش
 

 وزارة الداخلية وثائق من •
 

 تحمل توقيعا   بطاقة ائتمان أو خصم •
 

إلى  الثامنة عشرة من العمرال يحتاج األطفال دون 

 بطاقة هوية عند مرافقة شخص بالغ.
 

كل زيارة، لدى عند الوصول إلى مركز إصالحي 

يجب على الزوار تسجيل معلوماتهم الشخصية ذات 

 Visitor) معلومات الزائر استمارةالصلة في 

Information form) وسيجري التحقق من هذه .

نظام   المحفوظة فيلبيانات  إلى اباالستناد  المعلومات  

 Offender)لمرتكبي المخالفات اإلدارة المتكاملة 

Integrated Management System). . 

 

، بما المتعلقة بطفل زائرالمعلومات  سجيلتيتم كما 

السجين، في استمارة معلومات ب عالقتهفي ذلك 

 . (Visitor Information form) الزائر
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 حجز زيارة
 

عادة، يجب حجز الزيارات عن طريق االتصال 

هاتفيا  بالمركز اإلصالحي. عند إجراء الحجز، 

سيُسأل الزوار عن اسم السجين الذي يرغبون في  

 Master) الرئيسي للسجين مؤشرزيارته ورقم ال

Index Number - MIN) . 

 

البالغون في المرة األولى التي يحجز فيها الزوار 

 Visitor ID) رقم هوية الزائر إصدار، سيتم زيارة

Number - VIN)  ،عبر الهاتف إذا كان بإمكانهم

رخصة القيادة أو  رقمعلى سبيل المثال، إعطاء 

الزيارة   لدى  VIN  إصدارسيتم  ف  ، جواز السفر. وإال

وثائق هوية  إظهاراألولى. وفي كلتا الحالتين، يجب  

في أول زيارة حتى يمكن التحقق من الهوية. 

بالنسبة لحجوزات الزيارات الالحقة، سيطلب من و

 بهم. الخاص VIN رقم هوية الزائر الزوار تقديم

 

وتختلف ساعات الزيارة من مركز إصالحي إلى 

 خاللإال  تقبل الزياراتآخر، ومعظم المراكز ال 

يعملون خالل  عطلة نهاية األسبوع ألن السجناء

 األسبوع.

 

بزيارتين في  احتياطيا   تجزينالمح للسجناء ويسمح

الذين حكم عليهم بزيارة واحدة  وللسجناءاألسبوع 

 في األسبوع.
 
للتحقق من ساعات الزيارة، يجب على الزوار 

االتصال بالمركز اإلصالحي. أرقام الهاتف متوفرة 

الخريطة في نهاية هذا الكتيب، أو على موقع  على

 :CSNSW  دائرة

www.correctiveservices.justice.nsw.gov.au 
 

مشروع لتحسين مستوى   على  حاليا  العمل  ويجري  

 الخدمة المقدمة للزوار من خالل استخدام نظام

(JUST Connect system) وسيركز المشروع في .

يتم الزوار. وسالبداية على تحسين االتصال مع 

  معلومات إضافية عندما يبدأ تشغيل النظام. تقديم
 

 

 

 

 

 

  ةالبيومتريالهوية نظام 
 

، ون متوفرا  عندما يك  ةستخدم نظام الهوية البيومتريي

لتصوير وجه الزائر ومسح القزحيات والتقاط 

غبر تم التقاطها  يالمعلومات التي  وبصمات أصابعه.  

 على كامل  توفرةاألولى، ستكون مفي الزيارة    نظامال

 المراكز للقيام بزيارات الحقة.شبكة 
 

 متوفر فيبيومترية حتى إذا كان هناك نظام هوية و

بطاقة   يكون بحوزتكيجب أن  ف  ، زورهالمركز الذي ت

هوية. وينطبق هذا على كل من يدخل إلى مركز  

  (CSNSW) دائرة موظفيمثل جميع  إصالحي

 .المساجينالشرطة وزوار عناصر و والمحامين

 

ال يمكن استخدام المعلومات التي يتم جمعها عبر  و

نظام الهوية البيومترية ألي أغراض أخرى ويجب 

االمتثال لتشريعات  CSNSW دائرة على

باالحتفاظ بالمعلومات  فيما يتعلقالخصوصية 

 .أمانهاالشخصية و

 

في المراكز التي ال يوجد فيها نظام هوية بيومترية 

 لوائحيطلب من الزوار أن يقدموا وثائق هوية )من ال

رقم هوية  ( حتى لو كان لديهم بالفعل5في الصفحة 

 .VIN زائر

 

 هقد يطلب من ، ية الزائرمن أجل التحقق من هو

 قطعةإزالة أي غطاء للوجه. يشمل غطاء الوجه 

 كليا    الوجهرؤية    قناع يمنعمن المالبس أو خوذة أو  

 .أو جزئيا  
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 يمكن للزوار إحضاره للسجناءالذي ا م
 
يمكن للزوار إحضار بعض األشياء للسجناء. وال 

مباشرة إلى السجين. ويجب   شياءهذه األ  تسليميمكن  

 ذيفي منطقة االستقبال ال موظفمع ال بقوهاأن ي

 معتسجيل األشياء واالحتفاظ بها بترتيب يقوم 

 .هل تسليمهاممتلكات السجين أو 

 

الحصول من الزوار على   للمساجينيمكن 

 األغراض التالية فقط:
 

الصحف والمجالت في لغة أخرى غير اللغة  •

الصحف مع  متوفرة للشراءالغير واإلنجليزية 

 العادية
 

 أو غير موجودة في ألبوم. مؤطرةصور غير  •
 

في أي  تسهيالتال تجلب المال للسجين. وال توجد 

مركز إصالحي إليداع مبالغ نقدية أو شيكات أو 

 مالية في حسابات السجناء. شيكات تحويل

 

يمكن للعائالت واألصدقاء إيداع األموال إلكترونيا  

خدمات اإلنترنت والهاتف ) BPAYباستخدام 

المصرفية( أو القيام بإيداع باستخدام النقد أو بطاقة 

 . VINسيطلب منكم رقم  مكتب بريد.    يالخصم في أ
 
ويمكن االطالع على مزيد من المعلومات حول 

كيفية إيداع األموال في حساب السجين باللغات 

 اإلنجليزية والفيتنامية والصينية والعربية على

 الموقع:
www.correctiveservices.justice.nsw .

gov.au/Pages/CorrectiveServices/  

 إلى هيأخذويمكن للزوار أن الذي ما 

   منطقة الزيارات
ال يمكن للزوار أخذ أغراض شخصية مثل 

أو المجوهرات )باستثناء  بحقائالفظات أو المح

( أو خلعهاأو األشياء التي ال يمكن  واجخواتم الز

 إلىالسجائر أو الوالعات أو الهواتف المحمولة 

في خزانة  شياءمنطقة الزيارات. يجب ترك هذه األ

 لزيارات. عموما  لستقبال اال نقطةعند الزوار 

. من تعمل بالقطع النقدية المعدنيةخزائن ال

القطع  بشأنتفاصيل الالمستحسن أن تسأل عن 

 المطلوبة عند حجز الزيارة.المعدنية النقدية 

 

ال يمكن إحضار الطعام والمشروبات إلى منطقة 

الزيارات. يمكن للزوار إحضار العمالت المعدنية 

لشراء الطعام والمشروبات من آالت البيع في 

منطقة الزيارات. من المستحسن االتصال بالمركز 

اإلصالحي للسؤال عن مقدار المال المسموح 

 .إحضاره

 

 يةأخذ األشياء األساس يمكن للزوار أيضا  

للرضع واألطفال مثل الحفاضات  ضروريةال

 طعمةمن أ  جاهزةال  معلباتوزجاجات الحليب وال

 أخذاألطفال إلى منطقة الزيارات. ال يُسمح ب

 عربات وكبسوالت األطفال.
 
يجب على الزوار الذين يحتاجون إلى تناول 

الربو أو  متنشقاتمثل  األدوية الموصوفة طبيا  

 ملءأثناء الزيارة  Epipensاألنسولين أو 

 Application) خاص يطببطلب  النظر استمارة

for Special Medical Consideration)  وإرفاق

على  واالستمارة متوفرةشهادة طبية ذات صلة. 

اإلنترنت أو من أحد الموظفين، ويجب أن يوافق 

عليها الحاكم قبل الزيارة. يجب ترك الدواء 

خزانة في  داخلسيارة أو الفي  الموصوف طبيا  

 مكتب االستقبال.

 

سيتم إعادة فحص الزوار الذين يغادرون 

منطقة الزيارات ألخذ الدواء قبل استئناف 

 الزيارة.
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المتاحة في مناطق التسهيالت 

 الزيارات
 

يمكن لألمهات المرضعات إرضاع أطفالهن أثناء 

 على حدةالزيارة، وسيقوم الموظفون بتوفير منطقة  

 للرضاعة الطبيعية إذا طلبت األم ذلك.
 

 قبل من وفرةألطفال متل نشاطات اتهناك حزم

في منطقة الزيارات. وتحتوي بعض  لموظفينا

لعب لألطفال مناطق الزيارات على معدات 

 الصغار.
 
 أرادال توجد مراحيض في منطقة الزيارات. إذا 

سيتم إيقاف الزيارة. قد فض االمرح استخدامالزائر 

تستأنف الزيارة فقط إذا كان لدى الزائر طلب معتمد 

 نموذج النظر الطبي الخاصللحصول على 
(Application for Special Medical 

Consideration.  الزائر قبل  فحصوسيتم إعادة

طفل، برفقة شخص بالغ،   قامإذا  واستئناف الزيارة.  

قبل  ماالمرحاض، سيتم إعادة فحصه باستخدام

 استئناف الزيارة.

 

 لزوارلدعم 
 

فيما   وفرةمتمساعدة  الأنواع    بعض  قد تكون هناك

التي تزور أحد   سرلأل السفر واإلقامةب يتعلق

لبعض  السجناء. وعادة ما تكون المساعدة سدادا  

 .مصاريفال
 
للتقدم بطلب للحصول على هذه المساعدة، يجب 

 :الشخص ىعل
 

 أو  مباشرةال  السجين  أسرة  ضاءعأحد أكون  يأن   •

 معه عالقة قرابةعلى  صديق أو أو شبكة الدعم
 

 بعمر ثمانية عشر سنة أو أكثركون يأن  •
 

عاني يسنترلينك أو    إعاناتعلى    عتمدي  كونيأن   •

 من ضائقة مالية
 

مركز إصالحي في في  سجين يكون بزيارةأن  •

مركز جونيه  استثناءنيو ساوث ويلز )ب والية

كيلومتر عن   100اإلصالحي( يبعد أكثر من 

 همنزل

 
بها  املحصول على مساعدة لزيارة قاطلب يلم  •

  الماضية.اإلثني عشرة األسابيع  خالل
 

يمكن الحصول على معلومات حول هذه 

الطلب من مركز   استمارةالمساعدة بما في ذلك 

 Community)  المجتمعي إعادة التأهيل

Restorative Centre) .:تفقد الموقع 

www.crcnsw.org.au 

 8700 9288 (02)اتصل على الرقم: أو  
 

 Junee)اإلصالحي  ييوفر مركز جون

Correctional Centre)   ذهابا  وإيابا  تذكرة قطار 

 /سنترالمن محطة  يإلى جون أسبوعية مجانية

 باالتجاهين  مجانية  تكسيمحطة كامبلتاون، وخدمة  

 المركز.ومحطة جوني  بين
 
يمكن إجراء حجوزات النقل عن طريق االتصال 

. يجب على الزوار حجز  3222 6924 (02)  بالرقم

 تكاليف اإلقامة الخاصة بهم.ودفع 
 
يمكن إجراء حجوزات الزيارات عن طريق 

 الرقم:اإلصالحي على  ياالتصال بمركز جون

األربعاء بين  إلىاالثنين من  5585 6930 (02)

 .بعد الظهر والرابعة صباحاُ  الثامنةالساعة 
 

 معلومات الزوارلالمتطوعين ويعمل برنامج 
(Visitor Information Volunteer Scheme 

(VIVS)  ماند يلمنطقة راالستقبال  مركز في

. ويقدم المتطوعون المعلومات والتوجيه الكبرى

. المساجينوالدعم لألسر واألصدقاء الذين يزورون  

يحملون حيث  المتطوعينالسهل التعرف على  ومن

 .تدل عليهم شارات
 

العائلي  بالفيديو طريقة االتصال ويمكن استخدام

(Family Video Contact)  من قبل أسر وأصدقاء

السجناء الموجودين في مركز إصالحي حيث تتوفر 

بالفيديو. يمكن الموافقة  تسهيالت التصاالت عبر

 للعائالت اتصال من هذا النوع جلسات على

الذين يجدون صعوبة في السفر لزيارة  واألصدقاء

، يجب على هكذا اتصال  تنظيمالسجين. للتقدم بطلب ل

 عائليفيديو نموذج طلب اتصال  السجين إكمال
Family Video Contact Application Form)  

 االتصاالت تنظيمعن  من الموظف المسؤول متوفر

 المركز اإلصالحي.بالفيديو في 
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 Community)المجتمعي  تأهيلمركز إعادة ال 

Restorative Centre - CRC)   هو منظمة

والسابقين  الحاليين مجتمعية مكرسة لدعم السجناء

وأسرهم وأصدقائهم. وتشمل الخدمات الدعم 

 ومعلومات عبر الهاتف ةإحالخدمات و األسري

والدعم المالي )عن طريق السداد( لزيارات المراكز 

مركز اإلصالحية واتصاالت فيديو عائلية من مكتب  

منطقة في  (CRC)إعادة التأهيل المجتمعي 

 كانتربري.

 

المرحلة وتشمل البرامج األخرى مختلف خدمات 

قبل وما بعد اإلفراج عن األشخاص الذين  االنتقالية

نيو ساوث والية  اءفي أنح االحتجازيخرجون من 

 برنامج راديووبرنامج دعم المحكمة و ويلز

Jailbreak  2  محطة  علىSER 107.3FM   وإذاعة

 .93.7FMكوري 
 

  يمكن زيارة الموقع: لمزيد من المعلومات

www.crcnsw.org.au  

 االتصال على الرقم: أو

 (02) 9288 8700  
 

خدمات دعم محددة لألطفال الذين أحد 

 في الحجز هموالدي
 

هي منظمة  (SHINE for Kids) شاين لألطفال

ألطفال امجتمعية تقدم خدمات للعائالت وخاصة 

  في الحجز. همالذين أحد والدي

مراكز األطفال واألسرة التي تديرها  وجدت

  (SHINE for Kids) لألطفال شاينمنظمة 

خل المراكز/المجمعات ابالقرب من مد

 التالية:اإلصالحية 
 

 1661 6331 (02)  باثرست

 1035 4991 (02)  سيسنوك

 2300 4821 (02)  غولبورن

 3548 6924 (02)  جوني

 3800 6561 (02)  ميد نورث كوست

 4397 9837 (02)  باركلي

 3000 9714 (02)  سيلفرووتر

 4185 4423 (02)  سوث كوست

 1550 6845 02)  ولينغتون

 1542 4574 (02)  ويندزار

 

  (SHINE for Kids) شاين لألطفالمنظمة  تقدم

من البرامج واألنشطة لألطفال واألسر بما   مجموعة

 في ذلك:
 

 المراكز اإلصالحية ةاألنشطة أثناء زيار •
 

 طفال واألسرةلألمراكز  •
 

 رعاية الطفل أثناء الزيارات •
 

لزيارة والديهم في  -نقل األطفال لمحدود دعم  •

 الحجز
 

في  تقام - للطفل وأحد الولدين اتأيام نشاط •

 المراكز اإلصالحية
 

 دعم الطفل واألسرة •
 

 برامج لمقدمي الرعاية لألطفال •
 

 اإلرشاد لألطفال والشباب •
 

 دعم التعليم •
 

 برامج خاصة بالسكان األصليين. •
 

مجموعة الخدمات  لمزيد من المعلومات حول

  الموقع:يرجى تفقد  ةمتوفرال والبرامج
www.shineforkids.org.au  

    3000 9714 (02)االتصال على الرقم:  أو
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 تقديم شكوى
 

األعلى موظف  الويمكن للزائر أن يطلب التحدث إلى  

أو أن يكتب اقتراحه أو شكواه ويرسله  المناوب

 إلى حاكم المركز اإلصالحي.

 

إذا تعذر على موظفي المركز اإلصالحي حل 

 إلى: المسألة، يمكن إرسالها خطيا  

 

The Commissioner  
Corrective Services NSW  

GPO Box 31  
SYDNEY NSW 2001 

 
 :أو البريد اإللكتروني

executiveservices@justice.nsw.gov.au 

   باألمور التي ينبغي التأكد منها  الئحة
 أكدقد ترغب في الت عند االتصال بمركز إصالحي

 من:
 

 ساعات الزيارة  ▪
 

القطع النقدية / المال الالزم للخزائن والمواد   ▪

 الغذائية
 

 لزيارةعند اما ال يمكن ارتداؤه   ▪
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  Glen Innes   Clarence 

  Mid North Coast 

   (Kempsey) 

  Tamworth  

Broken Hill  
St Heliers   

 Wellington, Macquarie  

  Cessnock, Hunter, Shortland 

  Kirkconnell Lithgow 

  Bathurst Kariong 

  Oberon Sydney 
 Junee Goulburn, HRMU Silverwater Complex 

  South Coast (MRRC, Silverwater 
  

Women’s, Dawn de   (Nowra) 

 Mannus Loas) 

  Cooma Long Bay Complex 
  

(Long Bay Hospital,    

Bathurst ........................................ (02) 6338 3282 
 MSPC) 
 

Parklea 
Broken Hill.................................. (08) 8082 6000 

 
 

Compulsory Drug 
Cessnock ...................................... (02) 4993 2333  

 

Treatment CC 
Clarence...................................... (02) 6643 6500  

 

Francis Greenway Compulsory Drug Treatment     (02) 9678 4171  
 

Complex (Dillwynia, Cooma .......................................... (02) 6455 0333  
 

John Morony, Dawn de Loas............................. (02) 9289 5339  

Dillwynia ....................................... (02) 4582 2528  Geoffrey Pearce) 

Emu Plains .................................. (02) 4735 0200  Emu Plains 

Francis Greenway Complex. (02) 4582 2222  Mary Wade 

Geoffrey Pearce ........................ (02) 4582 2304   

Glen Innes .................................. (02) 6730 0000 Mannus .......................................... (02) 6941 0333 

Goulburn....................................... (02) 4827 2222 Mary Wade..................................  (02) 8737 5800 

High Risk Management Unit.   (02) 4827 2423 MRRC ............................................ (02) 9289 5600 

Hunter Visits 1 ........................... (02) 4050 6320 Mid North Coast (Kempsey) (02) 6560 2700 

Visits 2 ............................ (02) 4050 6321 Oberon .......................................... (02) 6335 5248 

John Morony ............................... (02) 4582 2223 Parklea.......................................... (02) 9678 4888 

Junee ............................................. (02) 6924 3222 Shortland......................................  (02) 4993 2333 

Kariong........................................ (02) 4340 3400 Silverwater Complex............... (02) 9289 5600 

Kirkconnell .................................... (02) 6337 5317 Silverwater Women’s ............... (02) 9289 5100 

Lithgow ......................................... (02) 6350 2222 St Heliers ..................................... (02) 6542 4300 

Long Bay Complex (Long Bay Hospital, South Coast (Nowra)............. (02) 4424 6000 

MSPC……………………………… (02) 8304 2000 Tamworth ..................................... (02) 6764 5333 

Macquarie................................... (02) 6845 5600 Wellington.................................. (02) 6840 2800 

CSNSW Correctional Centres 
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  التدخين ممنوع 
 
 
 
  

 وتجمعات أراضي على مكان أي في بالتدخين يسمح ال

 السيارات مواقف ذلك في بما صالحيةز اإلكالمرا

 .الزوار استقبالأمكنة و الممراتو

 

 في بما الصلة،  ذات نباك والمنتجاتوالت التبغويعتبر 

 اإللكترونية،  والسجائر والوالعات علب الكبريت ذلك

 .مهربة أشياء أنها على

 

عند  خزانة في أو سيارتك في إيداع تلك األشياء  يمكنك 

 .الزوار استقبال نقطة

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


