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اليوم يوم الجمعة، وأنا متحمسة للغاية! 

إنه اليوم " الذي ال نرتدي فيه الزي المدرسي"
ولدي حجاب بنفسجي جديد عليه سالحف

خضراء زاهية اللون.

نعم، أحب السالحف وأحب 
تلك الرؤوس الصغيرة اللطيفة!

أوه، وحقيبة "اليونيكورن" الالمعة 
التي أحملها معي في كل مكان!

أنا علياء!
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ال أفهم من أين يأتيا بكل هذه الطاقة في
الصباح.

هل نحن أقرباء بالفعل؟

أخواي كليم وعلي استيقظا قبلي ورأيتهما
يالحقان بعضهما بعضا في المطبخ.
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يريد كليم أن يركب  الـ "سكيت بورد" إىل
المدرسة، لكن بابا يقول إن المدرسة بعيدة جًدا.

 
تناولنا وجبة اإلفطار بسرعة، وتسابقنا مع بعضنا

البعض الي السيارة! 

3

ماما سبقتنا الي السيارة، تنتظر بفارغ الصبر،
فهي ال تحب أن تتأخر عىل عملها في

المستشفى.



في وقت الراحة أرى
رانيا، جالسة بمفردها

تحدق في األرض. 

ليست هذه عادتها،

عىل ما أعتقد.

إنها أصغر مني سًنا، وهي محاطة دائًما بصحبة من
األصدقاء الصاخبين.

ولكنها اليوم  تبدو غير طبيعية،  وكأنها تود أن تكون
في مكان آخر بعيًدا عن هنا.
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ذهبت إليها وسألتها ماذا حدث؟ 

 
قالت في البداية: "ال  شيء". لكني بعد أن جلست

معها سألتها مرة أخرى. 
 

فنظرت إلّي وعيناها حمراوان ومنتفختان وقالت

"كان عيد ميالد "آنا" ولم آكل شطائر لحم الخنزير
التي قدموها لي ألن عائلتي تأكل فقط الطعام

الحالل".



حًقا لم يعجبني ما ناداني به وأخبرته عدة مرات
بالتوقف.

 
قلت له هذه دناءة ووقاحة لكنه لم يفعل شيًئا

سوى أن ضحك".
 

أخذت رانيا ترتجف، أستطيع أن أرى أنها مستاءة

وغاضبة حًقا.
 

ثم قالت: "لكنني ال أستطيع فعل أي شيء 
5 حيال ذلك، وأريد فقط العودة إىل المنزل اآلن". 

"ثم بدأ دان –
وهو صبي في
صفي- يسخر
مني ويناديني
بالسيدة الخنزيرة
مرات عديدة. 



هزت رانيا رأسها. 

 
"ما فائدة ذلك؟ بعض الناس وقحون، عليِك
فقط أن تتجاهلي أفعالهم في بعض األحيان ،

أليس كذلك؟"

ال أجيب ألنني لست متأكدًة من نفسي. 
 

نعم في بعض األحيان تحتاجين إىل االبتعاد عن
الناس عندما يقولون أشياًء سخيفة ووقحة،

ولكن ماذا يكون الحال لو سخر أحدهم من شيء
يمس معتقداتك، وهو أمر مهم بالنسبة لك

ولعائِلتك؟
 

أتساءل، هل تتجاهلين ما يقولون 
أم تدافعين عن نفسك؟
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عانقت رانيا عناًقا كبيرًا. أُف، هذا شيء

فظيع  وال يليق!
 

"هل ستخبرين أحدا؟ معلمك ، أختك
األكبر منك ، والديك؟" 



قلت "رانيا، ربما يجب أن

تخبري شخًصا ما؟ شخًصا
تثقين به؟". "قد  يخفف ذلك

عنك".

تفكر رانيا لمدة دقيقة ثم تقرر.  
 

"حسًنا"، وتقول "سأتحدث إىل
والدتي الليلة".

7

أقول "هذه فكرة عظيمة".  
 

"يقول لي والداي دائًما [من المهم أن يعرف األهل  إذا
أذانا شخص ما حتى يتمكنوا من حمايتنا]، لذا نعم،

افعلي ذلك". 
 

تقول رانيا، وهي تبتسم  قليالً: "شكرًا علياء"، ابتسمت 
 وكأن نفسيتها القديمة عادت إليها قليالً.

 
"أشعر بتحسن بالفعل بعد التحدث إليِك. هل تريدين

تذوق  قطعة من كعكتي؟"
 

في اليوم التالي أخبرتني رانيا أنها أخبرت أمها عن دان.
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فكرت رانيا  فيما قالته أمها ثم قالت "في ذلك

الوقت شعرت بالحرج، لكن  بعدها شعرت

بالغضب!". أومأت األم برأسها داللة عىل  فهمها. 

 

كانت والدتها سعيدة

للغاية أن رانيا حكت لها
ما حدث.

 
قائلة "أنا فخوره جدا بك

ألنك دافعت عن نفسك.
ما فعله هذا الصبي كان
خطًئا، وهذه هي األشياء
التي تحتاجين أن تخبرينا

بها. كيف تشعرين اآلن؟"
سألتها والدتها.

ثم  قرّبت رانيا منها وقالت "يبدو أن الصبي ال يفهم
أن  هناك أسباب تجعل بعض الناس يتناولون 
 بعض أنواع الطعام  وال يتناولون أنواًعا أخرى أو

يفعلون أشياًء بالطريقة الخاصة بهم، وربما ال يفهم
األشخاص الذين يختلفون عنه. وهذا ليس خطأِك، 

 وال داعي أن  تشعري بالذنب ألنك فعلِت أشياء
بطريقتك الخاصة وألنك تشعرين بالفخر بهويتك

أنِت".
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"الكثير من الناس في
أستراليا يختارون األطعمة
التي يأكلونها، أو المالبس
التي يرتدونها، أو اللغات
التي يتحدثون بها أو حتى

أنواع المهرجانات التي 
 يحتفلون بها.

أال تعتقدين أن هذا ما يجعله بلًدا مميًزا
وجميًال؟

 
لألسف، بعض الناس ال يفهمون ذلك، يا

رانيا.

أنا آسفة ألن هذا حدث
لك، لكن إذا حدث أي

شيء مثل هذا في
المدرسة مرة أخرى،

فعليك أن تخبري 
 المعلم الذي تثقين به،
ألنه من المهم إشراك
الكبار في األمر حتى

يتوقف هذا السلوك."



أومأت رانيا برأسها ولكن كان لديها سؤاًال أيضا.  

 
"كيف أعرف الشخص الذي  يمكنني أن أثق به؟"  

 
قالت أمها: "سؤال جيد!"

 
"يمكنِك أن تثقي في شخص ما إذا عامل كل
األطفال في الفصل بالتساوي، وتشعرين أنه 

يستمع إليك عندما تتحدثين، ويصدق ما 
تقولينه، وال يقول لِك أشياًء تجعلك تشعرين

باألسى  حيال هويتك."
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قالت رانيا وهي 

 تشعر باالبتهاج
فجأة "أوه حسنا."

 
"سأخبر السيدة
كاري إذن! إنها

المفضلة لدي."
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وفجأة  أسمع عىل األخبار أن بعض الناس يصرخون
بغضب قائلين "عودوا إىل المكان الذي جئتم منه!

المسلمون  إرهابيون!" 
 

ذهبت إىل والداي.

 
"ماما، بابا، ماذا يقولون عن المسلمين؟  

 
هل نحن إرهابيون؟ أنا ال أفهم."

أنا سعيدة أن رانيا
أخبرت والدتها بأنها

ستتحدث إىل معلمتها! 

 
ولكن في المساء  ذاته،
تأتي في ذهني أسئلة

أكثر.

بينما أجلس في غرفة
الجلوس مع أخواي، نقوم

بواجبنا المدرسي، كان
والداي يشاهدان

التلفزيون.



بابا وماما ينظران إىل بعضهما البعض، ثم
يدعوننا جميًعا ويجلسونا، ويقول بابا  "بالطبع

ال."
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"اإلرهابيون هم ناس  أشرار يؤذون الناس اآلخرين.  
 

وهم ناس يرتكبون أعمال العنف ويؤذون الكثير
من الناس  لكي يحصلوا عىل ما يريدون.

 
قد يوجدون في أي مكان، ويكونون من أي خلفية
أو لون أو دين،  وال يتحدثون سوى عن أنفسهم

فقط. 
 

أتذكر أن شخًصا ما صرخ في وجهي بهذه الكلمات
ذات مرة وأنا عائد من الصالة. 

 
هذا الشخص، مثله كمثل األشخاص الذين

يصرخون عىل شاشة التلفزيون، يعتقد  أنه نظرًا

ألن هناك مجموعة صغيرة من الناس  يرتكبون
شيًئا  شريرًا،  يكون  جميع الناس من نفس

الخلفية  أشراًرا أيًضا.
 

همم...  دعوني أوضح ذلك لكم بطريقة أخرى...
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اآلن إنك تعرفين  كيف تعملين أنِت 
 وصديقتيِك روبي ولورا هذا الشيء الغريب
عندما تمزجون آيس كريم الفانيليا مع مربى

الفراولة؟  

تخيلي اآلن أنه إذا رأي األوالد في صفك هذا
وقالوا، "كل الفتيات يفضلن مزج  مربى

الفراولة مع اآليس كريم!"  

هل يعتبر هذا صحيحًا؟" 

أبتسم وأهز رأسي وأنا أتخيل اآليس كريم
اللذيذ في جرات مربى الفراولة، وهي حلوى

لذيذة اخترعتها أنا وأصدقائي.
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"ال بابا ،  هذا فقط يعني أننا نحن الثالثة نحب
مزج اآليس كريم مع مربى الفراولة!" 

 
بابا يضحك "بالضبط علياء! وبنفس الطريقة، 

 األمر ال يمت للمسلين بِصلة."
 

كذلك قال بابا، "من المهم جًدا أنه إذا قال لِك أي
شخص شيًئا مثل هذا ألنك مسلمة، يمكنك 

 الدفاع عن نفسك، أو إخبارنا به، أو إخبار مدرس
في المدرسة يعجبك وتثقين به. ال يحق ألي

شخص أن يسخر من شخص ما أو أن يكون وقحًا

تجاهه بسبب دينه." 
 

أذهب إىل الفراش بعدها، ولكنني أظل

مستيقظة لفترة طويلة، حيث تتسابق أفكار
كثيرة في رأسي.  لقد كانت األيام التي مرت أياًما

مثيرة، هكذا أفكر في نفسي.
 

أتذكر كل األشياء التي قالها بابا ومدى أهمية  أن
نشعر باألمان  وأن  نفتخر بهويتنا بدون أن نشعر  

باألسى.



 
 

هذا يجعلني أقّدر أيًضا جميع أصدقائي في المدرسة
وجيرتي الذين يختلفون عني في  كثير من األشياء.  

 
فكلنا منسجمون مًعا، نحتفل مع بعضنا البعض، وهذا

يجعلني سعيدة.
 

سأسأل ماما غًدا إذا كان من الممكن أن أذهب  لكي
ألعب مع رانيا.

 
ثم سأحصل عىل بعض اآليس كريم (مع مربى الفراولة
بالطبع!)، وسأشاهد فيلًما مع إخوتي ، ونستمتع فقط

بالطريقة التي نحبها!
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تذكري أنه  شيء عظيم
أن تفتخري بمن أنِت!
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معلومات

للوالدين

واألطفال



معلومات للوالدين:
دعم طفلك 

صّدق وأّكد:

يحدث التمييز عندما يُعامل شخص ما بظلم ألي سبب من األسباب التي

تشمل ِعرقه وديانته وجنسه وطبقته االجتماعية. 

إذا شعر طفلك أنه تعرّض للتمييز أو إذا رأي التمييز (يُقترف ضد شخص آخر
أو في وسائل اإلعالم)، يمكنك التحدث معه ودعمه بالطرق التالية:

اسأل:

ال:

ماذا حدث؟
كيف يؤثر ذلك عليه؟

ما الذي يعرفه بالفعل عن هذا الموضوع؟
ما الذي يريد معرفته عن هذا الموضوع؟

تتجاهله

تستخف به

تقلل من أهميته
تلومه

تَِعد بشيء ال يمكنك الوفاء به

امدحه عىل مالحظة الموقف وعىل إثارته.
أّكد له أن ما تعرض له (أو سمعه أو رآه) هو 

شّدد عىل أن العدوانية أو العنف كردة فعل
ليس هو الحل.

وّضح له أن هناك قوانين موضوعه لحمايته
وّضح له أنه يمكن اتخاذ طرق مالئمة

لمواجهة  التمييز.
وّضح له أن من المهم اتخاذ موقف ضد التمييز

أينما يحدث.
طمأنه أنه في أمان في وسط عائلته.

أمر غير سليم.
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وّجه طفلك ألسلم طريقة
ممكنة لالستجابة بخصوص:

أّكد أنه في أغلب األحيان يكون الجهل وسوء الفهم
والتحّيز هو مصدر مثل هذه السلوكيات.

ناقش مواقف معاداة  اإلسالم في نطاق أوسع، مثال

التمييز يحدث عبر العديد من المجتمعات األخرى
أيًضا (سكان أستراليا األصليين، الناس الملونين إلخ)

الهوية:

وجّه طفلك لطريقة اإلجابة عىل األسئلة الصعبة
حول ديانته وهويته بطرق تالئم سّنه.

ساعده عىل التدقيق في أي مخاوف تواجهه وتتعلق
بإسالمه أو بكونه جزء من مجموعته اإلثنية.

المعلومات:
اعطه معلومات صحيحة

صحح أي معلومات خاطئة

سياق أوسع:

اإلجراء:

شجعه عىل إبالغك أنت أو معلميه إذا شعر بعدم
الراحة مرة أخرى
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السعي للحصول عىل الدعم
بشأن التمييز الديني أو

العنصري

لألطفال/للشباب:
في فيكتوريا، مما يخالف القانون أن تؤذي شخًصا ما جسمانًيا أو تهدده
بسبب ِعرقه أو طبقته االجتماعية أو جنسه أو ديانته. في بعض األحيان،

يُستهدف األطفال بسبب المالبس التي يرتدونها أو بسبب لون بشرتهم. هذا

يخالف القانون.

من المفيد والمهم أن تتحدث مع شخص ما، سواء أكان ذلك صديق تثق به
أو والد أو معلم أو أحد أفراد العائلة أو شخص متخصص يعمل في المنطقة.
امتالك معلومات تتعلق بالخيارات المتاحة لك قد يساعد األطفال عىل اتخاذ

قرارات واعية بشأن كيفية اإلبالغ والبقاء في أمان.

توجد هنا قائمة بالخدمات التي توفر أنواًعا مختلفة من الدعم. تساعدك هذه
القائمة عىل االبتداء. أحيانًا قد يتسبب الحصول عىل المساعدة في الشعور
بالخوف، ولكن من المهم أن تبلّغ شخًصا ما لكي تبقى في أمان. هذا حقك.

ماذا تبلّغ:

كيف تم االعتداء عليك أو ماذا رأيت

متى وأين حدث االعتداء
هوية الُمعتدي وأين يسكن، إذا كنت تعرف ذلك

ما شكل المعتدي، ماذا كان يلبس، وماذا قال، باألخص أي شيء ُمهين
عن ِعرقك أو ديانتك

طبيعة أي أضرار أصابتك أو أصابت أي شخص آخر
هل تم االعتداء عىل أي شخص آخر

أسماء وعناوين أي شهود
إذا تم االعتداء عليك من قبل

إذا حدث أي شيء حيث تُستهدف أنت، أو شخص تعرفه، من المفيد أن
تتذكر تفاصيل معينة. إذا لم تتذكر فال بأس في ذلك.  أحيانًا يصعب تذكر

األشياء في األوقات العصيبة. 
 

قد يفيد إذا أعطيت المعلومات التالية:
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في المدرسة:

معلم صفك أو معلم تثق فيه
معلم ُمعين للمراقبة في الفناء

المنسق أو المدير/الناظر

إذا ارتُكب التمييز ضدك أو ضد أي شخص آخر، يمكنك إبالغ شخص بالغ بما
حدث لكي يمكنه مساعدتك.

 
يمكنك أيًضا أن تطلب من والدك الحضور معك لدعمك عندما تتحدث مع

شخص ما في مدرستك.

 
قد يكون:

الحصول عىل خدمات االستشارة:

أحيانًا عندما يُستهدف األطفال أو يعتدى عليهم، قد يؤدي ذلك إىل قلق وتوتر
مستمر خوًفا من التعرض للهجوم مرة أخرى، أو عدم الشعور باألمان عند الخروج

من المنزل أو في المكان الذي حدثت فيه الواقعة.

قد تساعد االستشارة والتحدث مع شخص مختص عىل المعافاة بسرعة وعىل
فهم ما حدث قبل أن يؤثر ذلك عىل الحالة النفسية. االستشارة هي خدمة سرية

وهذا يعني أن ما تناقشه مع المستشار يبقى بينكما.

 (Kids Help Line) خط مساعدة األطفال
1800 551 800 

خط مساعدة األطفال (Kids Help Line) هو الخط المجاني الخاص الوحيد في
أستراليا الذي يقدم خدمة استشارة سرية عىل مدار الساعة طيلة أيام األسبوع

عن طريق الهاتف أو عبر اإلنترنت للصغار والشباب من سن 5 سنوات
إىل 25 سنة.
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السعي للحصول عىل الدعم بشأن

التمييز الديني أو العنصري

للبالغين/للوالدين:
في فيكتوريا، مما يخالف القانون أن تؤذي شخًصا ما جسمانًيا أو تهدده

بسبب ِعرقه أو طبقته االجتماعية أو جنسه أو ديانته. من الشائع أن يشعر

الوالدان واألطفال باالرتباك والخوف بشأن الطريقة التي يستجيبون بها.
معظم الناس يشعرون باالمتنان لوجودهم في أستراليا وال يريدون إحداث أي

مشاكل. االعتداءات التي تحدث بسبب كراهية اإلسالم ما هي إال تحقير
عنصري وهذا مخالف للقانون. 

من المفيد والمهم أن تتحدث مع شخص ما، سواء أكان ذلك صديق تثق به
أو والد أو معلم أو أحد أفراد العائلة أو شخص متخصص يعمل في المنطقة.

هذه هي أهم خطوة أوىل. باإلضافة إىل ذلك، امتالك معلومات تتعلق
بالخيارات المتاحة لك قد يساعد األطفال عىل اتخاذ قرارات واعية بشأن

كيفية اإلبالغ والبقاء في أمان.

توجد هنا قائمة بالخدمات التي توفر أشكال مختلفة من المساعدة. هذه
القائمة ُمصممة لمساعدتك عىل االبتداء. نقرّ أن السعي للحصول عىل
المساعدة قد يكون تجربة رهيبة. إننا هنا لكي نوفر دعًما سريًا وخدمة
لمساعدتك بالمعلومات أو للعثور عىل الخدمة التي تالئم احتياجاتك.

ماذا تبلّغ:

كيف تم االعتداء عليك أو ماذا رأيت.

متى وأين حدث االعتداء.
هوية الُمعتدي وأين يسكن، إذا كنت تعرف ذلك .

ما شكل المعتدي، ماذا كان يلبس.
وماذا قال، باألخص أي شيء ُمهين عن ِعرقك أو ديانتك.

طبيعة أي أضرار أصابتك أو أصابت أي شخص آخر.

قد يفيد إذا أعطيت المعلومات التالية:

  21



هل تم االعتداء عىل أي شخص آخر.
أسماء وعناوين أي شهود.

إذا تم االعتداء عليك من قبل.

األطفال في المدارس:

معلم صفك أو معلم تثق فيه
معلم ُمعين للمراقبة في الفناء

المنسق أو المدير/الناظر

شارك وقائع ما حدث كما بلّغها لك طفلك وتأثير ذلك عليه
ضع خطة عمل لمعالجة األمر من المدرسة واإلطار الزمني الذي

يحتاجونه للتطبيق 
تابع األمر عندما يحل الوقت

إذا اسُتهِدف األطفال في المدرسة، من المهم أن يخبروا، هم أو آباؤهم أو
أمهاتهم، أحد األشخاص البالغين التالين:

 
التحدث مع المدرسة 

(مثال المعلم/منسق الرفاهية/المدير)

 
عندما يرى األطفال والديهم يتخذون اإلجراء الالزم - يؤدي ذلك إىل رفع

مستوى الثقة في نفوسهم وزيادة أحاسيسهم بالخطأ والصواب

خدمات الطوارئ:

في حاالت الطوارئ اتصل بـ 000
مخافر الشرطة المحلية والوحدات المتخصصة

www.police.vic.gov.au/content
خط مساعدة الشرطة (Police Assistance Line) أو تقديم بالغ عبر

اإلنترنت. يمكنك اإلبالغ عن بعض الجرائم واألحداث غير الطارئة في أي وقت

يمكنك االتصال بالشرطة أو اإلسعاف في حالة الطوارئ أو إذا كان شعورك 
باألمان مهدًدا

الحصول عىل خدمات االستشارة:

جَزع مستمر بشأن التعرض لالعتداء مرة أخرى
عدم الشعور باألمان أثناء الخروج إىل الشارع

الشعور بقلق لم يوجد من قبل
الشعور بأنك تريد تجنب الخروج من المنزل أو تجنب المكان الذي حدث

فيه االعتداء 
إعادة عرض أحداث االعتداء في مخيلتك.

قد تسبب حاالت التمييز الشديدة صدمة. األعراض الشائعة للصدمة تشمل: 
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قد تساعد االستشارة ضحايا الجرائم عىل المعافاة بسرعة وعىل تجنب مزيد
من التراجع في الحالة النفسية.  

يُرجى مالحظة أن االستشارة هي خدمة سرية.

المجلس القضائي لمساعدة ضحايا الجرائم 

 (The Victims of Crime Assistance Tribunal)
1800 819 817

يمكنهم تزويد ضحايا الجرائم بتمويل يُخصص للصرف عىل تكاليف
االستشارة. يمكنك اختيار المستشار الذي ترغب في استشارته. يمكنك أيًضا

الحصول عىل مزيد من المعلومات من مخفر الشرطة أو عن طريق

.www.victimsofcrime.vic.gov.au زيارة

(LIFELINE) خط الحياة
13 11 14

إذا أردت التحدث مع شخص بسرعة وفي سرية بشأن أحاسيس االنزعاج
.(LIFELINE) التي تعاني منها، ال تتردد في االتصال بخط الحياة

(Kids Help Line) خط مساعدة األطفال
1800 551 800

شجع األطفال عىل االتصال بخط مساعدة األطفال (Kids Help Line) وهو
الخط المجاني الخاص الوحيد في أستراليا الذي يقدم خدمات استشارة

سريةعىل مدار الساعة طيلة أيام األسبوع عن طريق الهاتف أو عبر اإلنترنت

للصغار والشباب من سن 5 سنوات إىل 25 سنة إذا احتاجوا إىل الدعم أو

أرادوا التحدث مع شخص ما.

تحدث عن أي مشكلة تتعلق بتربية األطفال والعالقات مع طفلك،

لمساعدتك بالطرق التي تساعدك عىل التكّيف والحفاظ عىل اإليجابية
كوالد

مساعدة بشأن رفاهية عائلتك وقدرتها عىل التأقلم
ربطك بخدمات في منطقتك.

(Parents Line) خط الوالدين
13 22 89

خدمة دعم هاتفية مجانية للوالدين مع مستشارين مؤهلين: 

  23



السعي للحصول عىل استشارة قانونية:
يمكنك االتصال بمركز الشؤون القانونية المجتمعي المحلي الذي تتبع له
الذي يمكنه تقديم استشارة ومساعدة مجانية لك. يمكنك البحث عىل

اإلنترنت للعثور عىل مركز الشؤون القانونية المجتمعي المحلي الذي تتبع له

في ضاحيتك، أو يمكنك االتصال بالمجلس المحلي.
يمكنك االتصال بمفوضية تكافؤ الفرص وحقوق اإلنسان في فيكتوريا

Victorian Equal Opportunity and Human Rights Commission)
VEOHRC)) التي تدعم الناس الذين تضرروا من التمييز:

خط المعلومات: 153 292 1300 أو 3583 9032 (03) 

 enquiries@veohrc.vic.gov.au :البريد اإللكتروني
(من االثنين إىل الجمعة)

 

خدمات دعم أخرى:

المجلس اإلسالمي في فيكتوريا 

(03) 9328 2067
سجل كراهية اإلسالم في أستراليا 

www.islamophobia.com.au يمكنك تسجيل الواقعة والسعي
للحصول عىل دعم

مركز النساء المسلمات األسترالي لحقوق اإلنسان 

(03) 9481 3000

 ((Islamic Council of Victoria (ICV)

:(Islamophobia Register Australia)

(Australian Muslim Women’s Centre for Human Rights)
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الهاتف 3000 9481 03  

الفاكس: 3001 9481 03  

reception@muslimwomenscentre.org.au :البريد اإللكتروني

www.ausmuslimwomenscentre.org.au


