Activities and programs at the Multicultural Neighbourhood Centre
Tuesdays and Wednesday
Free Conversation and Pronunciation English
Classes during school terms only
The conversation English class is FREE for
everyone who wants to practise their
conversational English regardless of their
residency status or visa type. In this class the
participants learn about Australia, our flowers
and plants, our animals, our culture, and our
language. They also meet new people, make
new friends, and have fun while learning.
Participants also learn about current events,
lifestyle choices, and how to do everyday
activities such as banking and visiting the
shops.
It is a very friendly class for people with all
levels of English and all ages to practise their
spoken English.

األنشطة والبرامج في
Multicultural Neighbourhood Centre
الثالثاء واألربعاء
دروس مجانية في المحادثة والنطق باللغة اإلنجليزية
خالل الفصول الدراسية فقط
فصل اللغة اإلنجليزية للمحادثة مجاني لكل من يريد ممارسة التحدث
 في.باللغة اإلنجليزية بغض النظر عن حالة إقامته أو نوع التأشيرة
، زهورنا ونباتاتنا،هذا الفصل يتعرف المشاركون على أستراليا
ويكونون
، كما يلتقون بأشخاص جدد. ولغتنا، ثقافتنا،حيواناتنا
ِّ
 يتعرف المشاركون أيضًا. ويستمتعون أثناء التعلم،صداقات جديدة
 وكيفية القيام باألنشطة، وخيارات نمط الحياة،على األحداث الجارية
 إنه فصل ودود.اليومية مثل الخدمات المصرفية وزيارة المتاجر
للغاية لألشخاص من جميع مستويات اللغة اإلنجليزية ومن جميع

For more Information and to Register:
Phone: 49655291 or email: info@mncinc.org.au

.األعمار لممارسة لغتهم اإلنجليزية المنطوقة
:لمزيد من المعلومات وللتسجيل
: أو البرياااااااااااااد اإللكتروناااااااااااااي49655291 : الهاااااااااااااات
info@mncinc.org.au

Wednesday
3.00pm – 5.30pm
Multicultural Youth Group
During school terms only, the MNC Youth
Project supports the weekly Multicultural
Youth Group. Group activities include soccer,
basketball, volleyball, art and craft classes,
music, free food, and special events. Suitable for
young people aged 12-18 years.
Venue: Callaghan Wallsend Campus,
Macquarie Street, Wallsend.
For more information, please call Dale Garbutt
4965 5291 or email dale@mncinc.org.au

األربعاء
3.00  مسا ًء5:30 - مسا ًءMulticultural Youth Group
MNC Youth Project  يدعم،خالل الفصول الدراسية فقط
 تشمل األنشطة. األسبوعيةMulticultural Youth Group
 كرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة ودروس الفنون:الجماعية
.والحرف اليدوية والموسيقى والطعام المجاني والمناسبات الخاصة
. عا ًما18 و12 مناسب للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين
:المكان
Callaghan Wallsend Campus, Macquarie Street,
Wallsend.
 يرجى االتصال با،لمزيد من المعلومات
Dale Garbutt 4965 5291 أو البريد اإللكتروني
dale@mncinc.org.au

الجمعة

Friday
10am – 12 noon Multicultural Play Group
Come join us at the Multicultural
Neighbourhood Centre, Lambton for fun
Playgroup activities for children while parents
can have a cuppa with conversation to improve
and practice English on topics related to
parenting and pre-school.
For more Information and to Register:
Phone: 49655291 or email: info@mncinc.org.au

Multicultural Playgroup ظهرا
12 -  صبا ًحا10
ً
تعال وانضم إلينا في
Multicultural Neighbourhood Centre
 الممتعة لألطفال بينما يمكن للوالدين الحصولPlaygroup ألنشطة
على فنجان مع محادثة لتحسين اللغة اإلنجليزية وممارستها في
.الموضوعات المتعلقة بتربية األطفال ومرحلة ما قبل المدرسة
:لمزيد من المعلومات وللتسجيل
: أو البريد اإللكتروني49655291 : الهات
info@mncinc.org.au

األحد
Sunday
Multicultural Gardening Group
Multicultural Gardening Group
The Multicultural Gardening Group’s focus is to Multicultural Gardening Group ينصب تركيز
promote social and educational interaction
على تعزيز التفاعل االجتماعي والتعليمي بين األشخاص من خلفيات
among people of diverse backgrounds by
متنوعة من خالل توفير جو لطي وغير رسمي وغير طائفي وغير
providing a pleasant, informal, non-sectarian,
non-political atmosphere at the Centre. The
 يساعد المشروع المجتمع على التجمع وتطوير.سياسي في المركز
project helps the community to get together and
develop tolerance and acceptance between
 تجتمع مجموعة.التسامح والقبول بين الناس من خلفيات ثقافية متنوعة
people from diverse cultural backgrounds. The
.البستنة متعددة الثقافات مرة في الشهر
Multicultural Gardening Group meets once a
month.
For more Information and to Register:
Phone: 49655291 or email: info@mncinc.org.au

:لمزيد من المعلومات وللتسجيل
: أو البريد اإللكتروني49655291 : الهات
info@mncinc.org.au

The Multicultural Neighbourhood Centre is COVID Safe: Please check in before entering our
premises using the Service NSW COVID Safe App and follow our COVID Safe policy, thank you.
 يرجى تسجيل الوصول قبل دخول مقرنا باستخدام تطبيق:COVID  آمنًا منMulticultural Neighbourhood Centre يعد
.مع الشكر.  الخاصة بناCOVID Safe  واتباع سياسةService NSW COVID Safe

