تاريخ المركز:
تم تأسيس مركز ويتيلسي للروابط المجتمعية (الجماهيرية) على هيئة منظمة عام  ،1973من قبل
بعض السكان المحليين المهتمين بمسألة نقص الخدمات الضرورية لتأمين الدعم الالزم للمنطقة .وكان
تركيز المنظمة بشكل أساسي على تقديم المعلومات واإلحاالت واالستشارات التي يحتاجها السكان
المحليين للحصول على الخدمات المالئمة الحتياجاتهم .وعملت هذه المنظمة لسنوات عديدة بالرغم من
عدم توفر دعم مالي رسمي أو توفر القليل من هذا الدعم ،و كانت تعتمد بشكل كبيرعلى الموظفين
المتطوعين ،وقد كان مكتبنا األول مكتبا ً مشتركا ً مع أحد المحاسبين المحليين في منطقة اليلور
(.)Lalor
وفي عام  1974قام المحامي طوني كاميتو ( ،)Tony Camitoوهومن منطقة اليلور ،بتقديمإحدى غرف مكاتبه الواقعة في شارع  284aستيشن ) )284a Station Streetللمنظمة،
ومن هنا بدأنا في عام  1978العمل على تقديم خدمات االستشارة القانونية المجانية وذلك بمساعدة
محامين محليين تطوعوا للعمل معنا أيام االثنين ليالً.
وفي عام  1987تم إنشاء مجمع مكتبة ماي رود ()May Road Library Complex
وتم تخصيص إحدى غرف المجمع للقيام باألنشطة الخاصة بمركز ويتيلسي وتم نقل مقر مركز المنظمة
إلى هناك .وبعد ثالث سنوات عام  1990تم تعيين أول موظفة خاص بدعم االستقرار ،تدعى نيلوفر
يامان (  ،)Nilufer Yamanوكان هذا المنصب الوظيفي يعرف حينها بالموظف  /العامل
المساعد.
وفي شهر أذار/مارس  1990تم اتخاذ االسم الرسمي للمركز" :مركز منظمة ويتيلسي للمعلومات
المجتمعية" (  .)Community Information Whittleseaوفي عام  1996انتقلنا
مرة أخرى إلى موقعنا الحالي في ايبينغ بالزا ( .shop 111, )Epping Plazaوهذا كان في
نفس السنة التي قدمت فيه دائرة شؤون الهجرة والثقافات المتعددة ( Department of
 ،)Immigration and multicultural Affairsتمويالً لتشغيل وظيفتين/منصبين
جديدين للعمل تحديدا ً مع الجالية المقدونية.
وبدأ من العام  1996وما بعد شهدنا انخراطا ً وتعاونا ً أكبر مع مجلس مدينة ويتيلسي ،وقد تمكنا بفضل
موقعنا في متجر ) )111 shopأن نمدد ساعات العمل في مكاتبنا.

وفي شهر آب  /أغسطس عام  1997بدأ مركز ويتيلسي ( )WCCبتقديم خدمات إعانات الطوارئ،
بعد انسحاب أخوية سانت لورنس) )Brotherhood of St. Laurenceمن المنطقة.
وقد تم انتخاب لجنة ادارية جديدة ونشيطة عام  ،1997وفي شهر تموز /يوليو من العام 1998
عينت هذه اللجنة المدير التنفيذي للمركز ( )CEOجمال أحمت الذي قدم خدماته لمدة  18سنة ،وقد تم
التفاوض على توقيع عقد تمويل مدته  3سنوات مع مجلس مدينة ويتيلسي.
بدأ مركز ويتيلسي بالتطور بشكل ملحوظ منذ عام  ،1998وقد تمت إضافة خدمات وبرامج جديدة
للمركزمثل:
• إنشاء برنامج توفير استعمال الكمبيوتر للعامة ( Public Access Computer
.)Facilitiesعام ()2000
• إنشاء برنامج دعم استقرار األفراد الناطقين باللغة العربية .عام ()2003
• تقديم خدمات العمل التطوعي في مدينة ويتيلسي.عام ()2003
• تقديم الخدمات القانونية المجتمعية في مدينة ويتيلسي.عام ()2003

وقد تم في عام  2005تغير اسم المركز من منظمة المعلومات المجتمعية في ويتيلسي إلى
منظمة ويتيلسي للروابط المجتمعية ،هذا وقد تابعت المنظمة توسيع مجال خدماتها لكي تغطي
الثغرات وتلبي جميع اإلحتياجات المتزايدة في المنطقة ،وهذا يتضمن:
• إنشاء برامج ويتلسي كونيكت ( -)Whittlesea Connectأول خدمة مواصالت
مجتمعية في ويتيلسي.عام ()2006
• إنشاء برامج تعليمية للسائقين المبتدئين
• تأسيس مشروع الوحدة المجتمعية لرعاية الطفل أثناء عمل المرأة .عام ()2010
• تأسيس مشروع الوساطة للمساعدة في استئجار المنازل .عام ()2013
• إنشاء المركز المجتمعي لمنطقة توماس تاون ويست  Thomastown Westعام
()2013

• تأسيس مشروع مواجهة العنف العائلي في المجتمعات ذات الثقافات واللغات المختلفة .عام
()2013
• تأسيس مشروع هامديل ( .)Hamdel Projectعام ()2014
• تأسيس مشروع اإلنصاف والصحة والعدل .عام ()2016
وفي نهاية السنة المالية لعامي  ،2015/16قام مركز ويتليسي بتامين فرص عمل ل  28موظفا ً،
 11منهم بصفة عمال مؤقتين ،ويعملون مع أكثر من  300متطوع محلي .وفي نفس السنة ،تمكن
مركز ويتيلسي من التواصل مع أكثر من  30,000من المجموعات واألفراد في المجتمع
المحلي.هذا وقد حصل مركز ويتلسي على تمويله من الحكومة المحلية والفيديرالية وحكومة الوالية،
ومن عدد من المؤسسات الخيرية .ومازال الدخل الذي يعتمد على جمع التبرعات المباشرة والتمويل
الذاتي في تزايد مستمر.

