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تعرّف عىل التوفيرات المؤّهل لها من خالل NSW Government Savings Finder )أداة العثور عىل التوفيرات من حكومة نيو 2

 ساوث ويلز( - قم بزيارة service.nsw.gov.au وابحث عنSavings Finder. يمكنك أيضا االتصال بنا عىل الرقم 88 77 13 

لحجز موعد مع أحد متخصصي التوفير لدينا الذين سيسعدهم مساعدتك. 

يمكننا جميًعا أن نستفيد من شيء من الدعم في هذا الوقت بالذات. وهذا ما يدعو حكومة 

نيو ساوث ويلز إىل تسهيل عملية الوصول إىل أكثر من 70 طريقة للتوفير لألفراد المؤهلين 

وكبار السن والعائالت واألسر. 

مع SAVINGS FINDER )أداة العثور عىل التوفيرات(

أكثر من 
70 طريقة 

يمكنك 
التوفير من خاللها

قسيمة سفر لمتلّقي المعاشات

 قسائم سفر مجانية ومخفضة عىل خدمات 

NSW TrainLink اإلقليمية.

First Lap )الشوط األول(
قسيمة بقيمة 100 دوالر لتغطية تكلفة دروس السباحة 

لألطفال الذين تتراوح أعمارهم من 3 إىل 6 سنوات. صالحة 

حتى حزيران/يونيو 2023.

Creative Kids )األطفال المبدعون(
قسيمة بقيمة 100 دوالر للمساعدة في تغطية تكلفة األنشطة 

اإلبداعية والثقافية.

Active Kids )األطفال النشطاء(
قسيمتان قيمة كٍل منهما 100 دوالر للمساعدة في تغطية 

تكلفة أنشطة الرياضة واللياقة البدنية واألنشطة الترفيهية. 

صالحتان حتى كانون األول/ديسمبر 2022.

تطبيق FuelCheck )البحث عن أفضل أسعار الوقود(

وّفر ما يصل إىل 20 سنًتا للتر الواحد واعثر عىل أفضل سعر 

في محطة خدمة بالقرب منك.

بطاقة تخفيض للمنتزهات الوطنية

قم بزيارة المنتزهات الوطنية في نيو ساوث ويلز مجانًا، أو 

احصل عىل حسم بنسبة %20.

حسم عىل الغاز في نيو ساوث ويلز

رصيد يصل إىل 110 دوالرات في السنة للمساعدة في دفع 

فواتير الغاز.

حسم عىل المياه لمتلّقي المعاشات

مساعدة في دفع فواتير المياه، عن طريق حسم متوسطه 81 

دوالًرا لكل فاتورة.

حسومات عىل ضرائب األراضي التي تجبيها مجالس 

البلديات

تخفيضات تصل إىل 250 دوالًرا عىل ضرائب األراضي التي 

تجبيها مجالس البلديات.

حسم )عىل الطاقة( لألسر ذات الدخل المنخفض 

ما يصل إىل 285 دوالًرا للمساعدة في دفع فواتير الطاقة.

حسم عىل الطاقة العائلية

ما يصل إىل 180 دوالًرا للمساعدة في دفع فواتير الطاقة.

حسم عىل الطاقة لكبار السن

دعم لدفع فواتير الكهرباء، مع حسم 200 دوالر لكل أسرة في 

السنة المالية الواحدة.

تسجيل مركبات متلّقي المعاشات 

تسجيل مجاني لمركبة واحدة.

بطاقة سفر في المناطق اإلقليمية لكبار السن

بطاقة سفر مدفوعة مسبًقا بقيمة 250 دوالًرا إذا كنت تعيش 

في منطقة إقليمية أو ريفية أو نائية في نيو ساوث ويلز.

إذا كنت بحاجة إىل مترجم شفهي، يُرجى االتصال بالرقم 50 14 13 واطلب منهم االتصال بنا.


