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 مقدمة 
( Department of Social Servicesوزارة الخدمات اإلجتماعية )( من قبل BaLIA)بداية حياة في أستراليا  تّم إصدار كتيب

  الموقع اإللكترونيوتّم نشره على اإلنترنت على 

www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-services/beginning-a-life-in-australia  

يجب عليك استعراض الكتيب على جهاز حاسوب أو جهاز آخر، ألنه يحتوي على الكثير من روابط المواقع اإللكترونية. إذا قمت 

وقع أو الرابط. ويتّم تقديم عنوان موقع إلكتروني كامل إذا كنت بالنقر على السطر األزرق الذي أسفله خط، فسوف تنتقل إلى الم

 (. BaLIAتستخدم نسخة مطبوعة عن كتيب بداية حياة في أستراليا )

. قم 450 131( على الرقم TIS Nationalإذا كنت بحاجة إلى مترجم شفهي، اتصل بخدمة الترجمة الشفهية والتحريرية )

لمزيد من المعلومات. تتوفر  English Languagehapter 3, (C( االنجليزية اللغة، 3الفصل  باإلطالع أيضاً على

Translations of BaLIA على موقعنا اإللكتروني  

 www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-services/beginning-a-life-in-australia  

 ومات عن المواضيع اآلتية: يقدم الكتيب معل

 ما يجب عليك فعله بمجرد وصولك إلى أستراليا .1

 الحصول على المساعدة .2

  اللغة اإلنجليزية .3

 والتدريبالتعليم  .4

 العمل .5

 القانون األسترالي .6

 اإلسكان .7

 النقل .8

  الصحة والسالمة .9

  أسرتك .11

 المال  .11

 المشاركة المدنية .12

 إستمارة اآلراء واالقتراحاتبإكمال  بداية حياة في أستراليايمكن تقديم تعليقات أو إقتراحات بشأن كتيب 

(form feedback online)  على الموقع اإللكتروني 

https://www.dss.gov.au/contact/feedback-compliments-complaints-and-enquiries  
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https://www.dss.gov.au/contact/feedback-compliments-complaints-and-enquiries


 

 
 اتصل450 131 

4 

 المحتوياتقائمة 
 3 ...........................................................................................................................................مقدمة

 4 ............................................................................................................................... المحتويات قائمة

 12 .........................................................................................................................................مقدمة

 13 ...................................................................................................... وصولك بمجرد تفعل أن يجب ماذا 1

 13 .............................................................................................................................. القسم هذا في

 13 .................................................................................................................... معرفته عليك يجب ما

 13 ....................................................................................................................... أستراليا حكومة

 13 ......................................................................................................... المكالمات إجراء – الهواتف

 14 ............................................................................................................................ الهاتف لةأد

 14 ....................................................................................................................... الزمنية المناطق

 14 .............................................................................................................................ذاتية خدمة

 15 ................................................................................................................ ضريبي ملف لرقم التقديم

 15 ...................................................................................................... ضريبي ملف لرقم التقديم كيفية

 15 ....................................................................................................(Medicare) ميديكير في التسجيل

 Medicare ...................................................................................................... 16 في التسجيل كيفية

 Centrelink .............................................................................................................. 16  بـ اإلتصال

 17 .............................................................. (Health Undertaking Service) الصحي التعهد بخدمة اتصل

 18 ................................................................................................. اإلنجليزية اللغة دروس في بالتسجيل قم

 18 ........................................................................................................... بالمدرسة أطفالك/ طفلك سجل

 18 .................................................................................................................... القيادة لرخصة تقديمال

 19 ...................................................................................................................... مصرفي حساب فتح

 19 ............................................................................................................... لألسرة طبيب على العثور

 20 ............................................................................................................................ أساسية روابط

 20 .................................................................................................................... بها لتقوم بأشياء قائمة

 21 .................................................................................................................. المساعدة على الحصول 2

 21 .............................................................................................................................. القسم هذا في

 21 ......................................................................................................................... الطوارئ خدمات

 21 ................................................................................................................................ الشرطة

 22 ............................................................................................................................... اإلسعاف

 23 ............................................................................................................................... المطافئ

 23 ..................................................................................................................... الطبيعية الكوارث

 24 .................................................................................................................. أخرى طوارئ أرقام



 

 
 اتصل450 131 

5 

 25 ........................................................................................................................ اإلرهاب تهديد

 25 ........................................................................................................................ اإلستقرار مساعدة

 26 ................................................. (Humanitarian Settlement Services) اإلنسانية راراإلستق خدمات

 26 ..................................................... (Complex Case Support Program) المعقدة الحالة دعم برنامج

Settlement Service Grants ............................................................................................... 26 

 27 ................................................................................ ذويهم دون من إنسانية ألسباب القادمين للقُّصر دعم

 27 ........................................................................................................ اإلستقرار عن DVD اقراص

 28 ........................................................................................ والمقاطعتين الواليات في اإلستقرار مساعدة

 28 .............................................................................................................. المحلية الحكومة خدمات

 29 ........................................................................................................ والمجتمعية العرقية المنظمات

 30 ................................................................................................................ أزمة وقوع عند المساعدة

 30 ........................................................................................................ لألزمات الهاتفية اإلستشارات

 31 ........................................................................................................................... اإلنجليزية اللغة 3

 31 .............................................................................................................................. القسم هذا في

 31 ............................................................................... (TIS National) والشفهية التحريرية الترجمة خدمة

 31 ....................................................................................................................... الشفهية الترجمة

 31 ................................................................ (TIS National) والشفهية التحريرية الترجمة مةخد لدى العمل

 32 ................................................................................................................. المهمة وثائقك ترجمة

 32 ..................................................................................................... "شفهي مترجم إلى احتاج" بطاقة

 32 ................................................................................................................. الشفهي المترجم رمز

 33 ......................................................................................................................اإلنجليزية ةاللغ تعلُم

 33 ...................... (Adult Migrant English Program (AMEP)) الراشدين للمهاجرين اإلنجليزية اللغة برنامج

 34 ....................... (Skills for Education and Employment (SEE)) العمل على والحصول التعليم مهارات

 35 .......................................................................................................................... والتدريب التعليم 4

 35 .............................................................................................................................. القسم هذا في

 35 ............................................................................................................................ األطفال رعاية

 AMEP ............................................................................................... 36 لبرنامج الطفل رعاية خدمة

 36 ....................................................................................................... األطفال رعاية مجال في العمل

 37 ................................................................................................................. األطفال لعب مجموعات

 37 ...................................................................................................... المدرسي قبل وما المدرسي التعليم

 37 ............................................................................................................................... التسجيل

 38 ...................................................................................... اإلنجليزية باللغة ناطقينال غير المدارس أطفال

 38 .................................................................................................... المدارس في الشفهيين المترجمين



 

 
 اتصل450 131 

6 

 38 .................................................................................................................. والتدريب المهني التعليم

 40 ........................... (National Training Complaints Hotline) التدريب شكاوى إلستقبال الهاتفي الوطني الخط

 40 ................................................................................................................................. الجامعات

 41 ................................................................................................................. األجانب الطالب دعم

 41 ............................................................... والتدريب التعليمية األهداف أجل من والمهارات بالمؤهالت اإلعتراف

 41 ....................................................................................................................... الطالب دعم دفعات

 41 ............................................................................................ للطالب( concession) التخفيض بطاقة

 41 ................................................................................................................. قصيرة مجتمعية دروات

 43 ...................................................................................................................................... العمل 5

 43 .............................................................................................................................. القسم هذا في

 43 ......................................................................................................................... العمل عن البحث

 43 .............................................................................................................. (Centrelink) سنترلينك

jobactive .......................................................................................................................... 43 

 45 ........................................................................................................ والمهارات بالمؤهالت اإلعتراف

 45 ............................................................................................................. السابق بالتعليم اإلعتراف

 46 ............................................................................................................... المهارات تقييم سلطات

 46 ..................................................................... بالمهارات اإلعتراف – أستراليا في الحرفية بالمهن اإلعتراف

 46 .................................................................................... العليا والدراسات الجامعات بمؤهالت اإلعتراف

 47 ......................................................................................................... العمل مكان في والحماية الحياة

 47 ................................................................................................................... لألجور األدنى الحد

 47 .......................................................................................................................... العمل شروط

 47 ..........................................................................................................................التمثيل حقوق

 48 .................................................................................................................... يزالتمي من الحماية

 48 ......................................................................................................... العمل مكان في أخرى حقوق

 48 ................................................................................................................. المعلومات من المزيد

 49 ........................................................................................................ العمل مكان في والسالمة الصحة

 50 ......................................................................................................................... التقاعدي اإلدخار

 51 ......................................................................................................................... األسترالي القانون 6

 51 .............................................................................................................................. القسم هذا في

 51 ........................................................................................................................... جنائية مخالفات

 52 ..................................................................................................................................... العنف

 52 ............................................................................................ الجنسي واإلعتداء والمنزلي األسري العنف

 54 ............................................................................................ الجنس ممارسة على للموافقة القانوني السن



 

 
 اتصل450 131 

7 

 54 ............................................................................................................................ األطفال حقوق

 54 .............................................................................................................................. الطفل حماية

 55 ........................................................................................................................... القسري الزواج

 56 ........................................................................................................... اإلنجابية المرأة وحقوق صحة

 58 ............................................................................................................... والسكاكين النارية األسلحة

 58 ................................................................................................................. البريّة والحياة الحيوانات

 59 .................................................................................................... والمخدرات الكحول وشرب التدخين

 60 .............................................................................................. الحيوانات أو النباتات بإستيراد تتعلق قيود

 60 ............................................................................................................................. أخرى قوانين

 60 ................................................................................................................. الجيران مع الخالفات

 61 ........................................................................................................................ القانونية المساعدة

 63 ................................................................................................................................... اإلسكان 7

 63 .............................................................................................................................. القسم هذا في

 63 ............................................................................................................................ المؤقت السكن

 63 ............................................................................................................ شقة أو خاص منزل إستئجار

 64 .................................................................................................................... اإلسكان في اعدةالمس

 64 ..................................................................................................................... الحكومي اإلسكان

 65 ............................................................................................................... للمشردين اإلسكان دعم

 65 ............................................................................................................ المستأجر ومسؤوليات حقوق

 67 ....................................................................................................................... شقة أو منزل شراء

 67 ................................................................................................................... أساسية منزلية خدمات

 67 ....................................................................................................................... والغاز الكهرباء

Centrepay ........................................................................................................................ 68 

 68 ..................................................................................................................... واإلنترنت الهاتف

 69 ...................................................................................................... المنزلية القمامة تدوير وإعادة جمع

 69 ..................................................................................................................................... البريد

 70 ....................................................................................................................................... النقل 8

 70 .............................................................................................................................. القسم هذا في

 70 ................................................................................................................................. العام النقل

 70 .................................................................................................................. األجرة سيارات خدمات

 71 ................................................................................................................ الهوائية الدراجات ركوب

 71 ..................................................................................................................................... المشي

 71 ........................................................................................................................ الخاصة المركبات



 

 
 اتصل450 131 

8 

 71 ......................................................................................................................... القيادة رخص

 72 ......................................................................................................... القيادة على المنطبقة القوانين

 72 ................................................................................................... األطفال تثبيت ومقعد األمان حزام

 73 ........................................................................................................................... سيارة شراء

 75 ......................................................................................................................... والسالمة الصحة 9

 75 .............................................................................................................................. القسم هذا في

 75 ..................................................................................................................................... مقدمة

 75 ................................................................................................................. (Medicare) ميديكير

 76 .................................................................................... (Health Care Card) الصحية الرعاية بطاقة

 76 .................................................................................................................. الخاص الصحي التأمين

 77 ................................................................................................................................ الحوافز

 77 .......................................................................................................................... الطبية المساعدة

 77 ........................................................................................................... أسرة طبيب على الحصول

 78 ......................................................................................................... الروتينية الصحية المشكالت

 78 ........................................................................................................................... الُسل مرض

 78 ................................................................................................................... المتخصص الطبيب

 78 ................................................................................................. لألطباء الشفهية الترجمة أولوية خط

 78 ............................................................................................................... الطارئة الطبية الحاالت

 78 .................................................................................... المشورة وخدمات الهاتفية الصحية اإلستعالمات

 79 ............................................................................................................................ اإلسعاف تكلفة

 79 .................................................................................................................................... األدوية

 80 ................................................................................................. واألقاليم الواليات في الصحية الخدمات

 80 ........................................................................................................... المجتمعية الصحية المراكز

 80 .................................................................................... صغار أطفال لديها التي لألسر الصحية الخدمات

 80 ................................................................................................................. للنساء صحية خدمات

 80 .................................................................................. متنوعة خلفيات من المنحدرين لألشخاص خدمات

 81 ........................................................................................................................... اإلعاقة خدمات

 82 ................................................................................................................... نفسيةال الصحة خدمات

 83 ................................................................................................. والصدمات التعذيب من للناجين مشورة

 83 ...................................................................................................... الحوادث من والوقاية الطفل سالمة

 83 ..................................................................................................................................التحصين

 84 ..................................................................................................................... األسنان طب خدمات

 84 ...................................................................................................... أستراليا في المسنين رعاية خدمات



 

 
 اتصل450 131 

9 

 85 ................................................................... الصحية الرعاية خدمات أو المسنين رعاية بخدمات متعلقة شكاوى

 85 ................................................................................................................................. الوفاة بعد

 87 .................................................................................................................................. أسرتك 11

 87 .............................................................................................................................. القسم هذا في

 87 .................................................................................................................. خرىأ وعالقات الزواج

 88 ........................................................................................................................... للشباب خدمات

 89 .......................................................................................................................... واألمهات اآلباء

 90 ................................................................................................................................ الطفل دعم

 90 .................................................................................................................................السن كبار

 91 ..................................................................................................................... األقرباء على العثور

 Centrelink .................................................................................................................... 92 و أسرتك

 92 .............................................................................................................................. سمالق هذا في

 92 .............................................................................................................................. هويتك تأكيد

 92 ................................................................................................................... أخرى بلغات المساعدة

 92 ................................................................................................................ أخرى بلغات معلومات

 93 ........................................................................................................... اللغات متعددة ةهاتفي خدمة

 93 ................................................................................................................. الشفهيون المترجمون

 93 ......................................................................................................................... وثائقك ترجمة

 93 ......................................................................................................... الثقافية التعددية خدمة موظفو

 Centrelink ................................................................................................................ 93 رسائل

 Centrelink ................................................................................................ 93 مع التعامل في المساعدة

 Centrelink ............................................................................................................ 94 إنتظار فترات

 94 ............. (Newly Arrived Resident's Waiting Period) حديثا   الواصلين للمقيمين اإلنتظار فترة من ءاتإعفا

 94 ................................................................................................................. المؤهل اإلقامة مطلب

 Centrelink ......................................................................................................... 94 بدفعات المطالبة

 96 .......................................................................................................................... للعائالت دفعات

 97 ................................................................................ (أستراليين مواطنين ليسوا هم الذين) نيوزيلندا مواطنو

 98 ...................................................... إنسانية إلعتبارات والقادمين لآلجئين( Crisis Payment) االزمات دفعات

 Centrelink ........................................................................................................ 98  لـ أخرى خدمات

 98 .....................................................................................................المحدود الدخل ألصحاب تخفيضات

 98 ............................................................................................................................ الظروف تّغير

 99 ........................................................................................................................... الشريك تعريف

 99 ................................................................................................................. واالستئنافات المراجعات



 

 
 اتصل450 131 

10 

 99 ..................................................................................................................... معلوماتك خصوصية

 99 .................................................................................................................................... الشباب

 99 ............................................................................................................................. الكفالة ضمان

 100 .................................................................................................................................. المال 11

 100 ............................................................................................................................ القسم هذا في

 100 ............................................................................................................................ مالية خدمات

 100 ................................................................................................................................ المال فهم

 100 ..................................................................................................................... المصرفية األعمال

 101 ............................................................................................................................... الضرائب

 101 ............................................................................................................ والخدمات السلع ضريبة

 101 ................................................................................................................ الضريبي الملف رقم

 102 ......................................................... عمل؟ على حصولك عند ضريبي ملف رقم لديك يكن لم إذا يحدث ماذا

 102 ................................................................................................................ الدخل ضريبة إقرار

 103 ................................................................................................................. لضريبيةا المساعدة

 103 ................................................................................ الخارجي والدخل واإلستثمار الخارجية الممتلكات

 104 ................................................................................................. الصغيرة التجارية األعمال/ المشاريع

 105 ..................................................................................................................... واالعتماد القروض

 105 .................................................................................................................................. التأمين

 105 ............................................................................................................ مالية مشورة على الحصول

 105 ......................................................................................................... المالية المشكالت في المساعدة

 106 ........................................................................................................................ المستهلك حماية

 108 ...................................................................................................................... المدنية المشاركة 12

 108 ............................................................................................................................ القسم هذا في

 108 ........................................................................................................................ أستراليا عن نبذة

 109 ...................................................................................................................... والقيم المسؤوليات

 109 .............................................................................................................. التمييز محاربةو المساواة

 111 ......................................................................................................................... التطوعي العمل

 112 ............................................................................................................................... الناس لقاء

 112 ......................................................................................................................... المهذب السلوك

 112 ................................................................................................................................... اللبس

 113 ................................................................................................................ شائعة أسترالية عبارات

 113 ...................................................................................................... المنزل خارج والسالمة األنشطة

 113 .................................................................................................... المنزل خارج والسالمة السباحة



 

 
 اتصل450 131 

11 

 114 ..................................................................................................................... المنزل في السالمة

 114 .......................................................................................................................... المنزل أمن

 114 ........................................................................................................... الكيماوية والمواد األدوية

 114 ....................................................................................... المنزل داخل الحريق من السالمة إجراءات

 115 .................................................................................................. الغابات حرائق من السالمة خطط

 116 .................................................................................................................................... البيئة

 116 ................................................................................................... األليفة والحيوانات البرية الحيوانات

 117 ..........................................................................................................واإلذاعة والتلفزيون الصحف

 117 ................................................................................................................................... قمارال

 118 ................................................................................................................................ الضجيج

 118 ............................................................................................................... المحلية الحكومة خدمات

 119 ............................................................................................................................. المكتبات

 119 ........................................................................................................ التدوير وإعادة القمامة جمع

 119 ................................................................................................................... العامة المراحيض

 119 ........................................................................................................................ الماء إستخدام

 119 ............................................................................................................................... التأشيرات

 Resident Return ....................................................................................... 120 العائد المقيم تأشيرة

 120 ......................................................................................................... أستراليا إلى الزيارة تأشيرة

 120 ............................................................................................................ الدائمة الهجرة تأشيرات

 120 ............................................................................................................ المسجلون الهجرة وكالء

 120 ........................................................................................ اإلنترنت عبر تأشيرتك تفاصيل من التحقق

 121 ..................................................................................................................... األسترالية الجنسية

 121 ............................................................................................... األسترالية والجنسية المستقبل أطفال

 121 ............................................................................................................................ التصويت

 

  



 

 
 اتصل450 131 

12 

 مقدمة 
 

 مرحباً بك في أستراليا

 اإلقامات المؤقتة أو الدائمة في أستراليا. وقد يجد األشخاص حاملي لجميع المهاجرين الجدد أو المهاجرين المرتَقبين هذا الكتيب شامل 

الكافلون أيضاً فائدة في هذا الكتيب. ويجب أن ترجع المنظمات اإلنسانية إليه أيضاً للحصول على المعلومات المقدمة من وزارة 

ووزارة الخدمات  (Department of Immigration and Border Protection (DIBP))الهجرة وحماية الحدود 

 . (Department of Social Services (DSS))اإلجتماعية 

توفر المنظمات اإلنسانية والمجتمعية خدمات كثيرة للسكان. سوف يقدم لك هذا الكتيب الخدمات والمساعدات المتوفرة، والمكان الذي 

 يجب عليك أن تقصده للحصول على المشورة. 

مؤهلين للحصول على جميع يكون بعض المهاجرين الحاصلين على إقامة دائمة ومعظم حاملي التأشيرة المؤقتة مؤهلين قد ال 

 الخدمات الموضحة في هذا الكتيب، أو قد يتوجب عليهم دفع المال لقاء هذه الخدمات. 

رجاًء قم بقراءة هذا الكتيب جيداً. سوف تجده مفيداً بينما تبدأ حياتك الجديدة في أستراليا. يجب عليك إستخدام النسخة الموجودة في 

 على الموقع اإللكتروني  ‘’Settle in Australiaالصفحة اإللكترونية 

www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-services/beginning-a-life-in-australia 

كيفية حصولك على المساعدة فيما يتعلق  5-3في أستراليا. ويغطي الفصل  لألسابيع األولىهمة المسائل الم 2-1تتضمن الفصول 

 اللغة اإلنجليزية والتعليم والعمل.  -بالعناصر األساسية إلستقرار ناجح

صلي. ولكن، سوف تختلف المشكالت التي سوف تواجهها في بداية فترة حياتك الجديدة في أستراليا عن التي واجهتها في موطنك اال

هناك العديد من الخدمات لمساعدتك على اإلستقرار بنجاح وعلى أن تصبح عنصراً ذو قيمة في المجتمع األسترالي، تماماً مثل 

 الماليين من الناس الذين وصلوا إلى أستراليا من قبلك. 

  

http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-services/beginning-a-life-in-australia
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 ماذا يجب أن تفعل بمجرد وصولك  1

 في هذا القسم 
يوضح هذا القسم بعضاً من األشياء المهمة التي يجب عليك فعلها بأسرع وقت ممكن إثر وصولك إلى أستراليا. لن تنطبق عليك 

 جميعها، ولكن يجب عليك أخذها بعين اإلعتبار. 

 ما يجب عليك معرفته •

 قم ملف ضريبيتقديم طلب لر •

 Medicareالتسجيل في خدمة  •

  Centrelinkاإلتصال بـ  •

 ( Undertaking ServiceHealthاإلتصال بالخدمات الصحية ) •

 التسجيل في دروس اللغة اإلنجليزية  •

 إلحاق أطفالك بالمدرسة  •

 تقديم طلب للحصول على رخصة قيادة •

 فتح حساب مصرفي  •

 الحصول على طبيب لألسرة  •

 الروابط األساسية  •

 قائمة أشياء لتقوم بها •

 اإلنجليزية اللغة، 3الفصل ترجم شفهي، الق نظرة على إذا كنت بحاجة إلى وثائق مترجمة أو م

)eLanguag English 3, hapter(C 

 ما يجب عليك معرفته

 حكومة أستراليا
التي تقدم الخدمات  –الكمنويلث )أو اإلتحادية( و الوالية أو المقاطعة والمحلية  –أستراليا لديها ثالث مستويات للحكومة 

 والسكان.  للمهاجرين

 ( وجنوب أستراليا Queensland (Qld)( وكوينزالند )New South Wales (NSW))الواليات )نيوساوث ويلز 

(South Australia (SA)( وتسمانيا )Tasmania (Tas.)( وفكتوريا )Victoria (Vic.) وغرب أستراليا ) 

(Western Australia (WA)( والمقاطعة الشمالية )Northern Territory (NT) مقسمة إلى عدة حكومات محلية، وتتم )

( تقدم الحكومة Australian Capital Territory (ACT)إدارتها من قبل المجلس المحلي. في كانبرا، العاصمة األسترالية )

 مجلس المحلي باإلضافة إلى العديد من الخدمات التي يتّم تقديمها عادًة من قبل حكومة الوالية. خدمات من ال

 في أستراليا، قم باإلطالع على الموقع اإللكتروني  الحكومة لمزيد من المعلومات عن كيفية عمل

www.australia.gov.au/about-government 

  المكالمات إجراء – الهواتف
في أستراليا، يمكن إجراء المكالمات من خط الهاتف الثابت )أو الخط األرضي( أو الهواتف العامة أو الهاتف الجوال. تبدأ أرقام 

 الهواتف بـ:

 )سعر مكالمة محلية( 13/1311 •

 ()مكالمة مجانية 1811 •

 ( أو)هاتف جوال 14 •

 )رمز المنطقة المحلية أو الجغرافية(.  18،  03،07، 12 •

http://www.australia.gov.au/about-government
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 ال ُيطلب رمز المنطقة إذا كنت ُتجري إتصاالً من ذات المنطقة. المكالمات من هاتف جوال إلى آخر ال تتطلب إدخال رمز المنطقة.

تختلف تكلفة المكالمات إستناداً على نوع الهاتف الذي تتصل منه وشركة الهاتف التي تستخدمها وخطة المكالمات التي اخترتها. إذا 

 تكلفة المكالمات فيجب عليك اإلستفسار من شركة هاتفك.  غير متأّكد منكنت 

في أستراليا، إطلع على الموقع اإللكتروني  1811أو  13/ 1311إلى  تكلفة المكالماتلمزيد من المعلومات عن 

www.acma.gov.au/Citizen/Consumer-info/All-about-numbers/Special-numbers/charges-for-

calls-to-13-1300-and-1800-numbers-i-acma 

 :1811أو  1311أو  13إلجراء مكالمة لرقم هاتف ال يبدأ بـ 

إذا كنت تتصل من داخل أستراليا، قم بإدخال رمز المنطقة ومن ثم الرقم. مثالً، لإلتصال من ملبورن إلى سيدني، يجب  •

 )الخاص بمدينة سيدني(، ومن ثم الرقم.  12ليك إدخال رمز المنطقة ع

 إذا كنت تتصل من خارج أستراليا:  •

o  61عند إستخدام الخط األرضي، قم بإدخال رمز اإلتصال الدولي للدولة التي تتصل منها، واتبعه بمفتاح أستراليا 

 ورمز المنطقة من دون صفر ومن ثم الرقم. 

o متبوعاً برمز المنطقة من دون صفر ومن ثم الرقم.  61+ لجوال، قم باإلتصال بـعند إستخدام الهاتف ا 

o  إلجراء اإلتصال بهاتف جوال أسترالي، يجب عليك اإلستفسار من مزود خدمتك المحلي عّما إذا كان يجب عليك

 في رمز المنطقة.  1متبوعاً بالرقم من دون  61إدخال رمز اإلتصال الدولي ثم اإلتصال بـ +

 . 1111 –ا كنت ترغب في اإلتصال برقم دولي من أستراليا، قم بإستخدام رمز إتصال أستراليا الدولي إذ

 الهاتف أدلة
( قوائم أرقام األعمال التجارية مثل Yellow Pagesهناك دليلين أساسيين للهاتف في أستراليا. تتضمن الصفحات الصفراء )

( قوائم الشركات/ األعمال التجارية White Pagesوتتضمن الصفحات البيضاء )المحالت والتجار حسب نوع الخدمة أو المنتج. 

( أيضاً على قسم للحكومة مع أرقام إتصال للمحلية أو الوالية أو White Pagesوالسكان باألسم. وتحتوي الصفحات البيضاء )

 ، والتي ُيشار إليها في هذا الكتّيب. المقاطعة ووكاالت الحكومة األسترالية

ة الهاتف هذه مجانية ويتم توصليها إلى كل منزل في كل عام. وهي متوفرة أيضا في مكاتب البريد والمكتبات. ويمكنك الوصول أدل

على  White Pagesو  www.yellowpages.com.auعبر اإلنترنت على الموقع اإللكتروني  Yellow Pagesإلى 

 )إتصال مجاني(.  1223أو اإلتصال بمساعدة دليل الهاتف على الرقم  www.whitepages.com.auالموقع اإللكتروني 

 المناطق الزمنية
( وتوقيت ACSTاليا )( وتوقيت وسط أسترESTأو  AESTتوقيت أستراليا الشرقي ) –هناك ثالث مناطق زمنية في أستراليا 

 (. AWSTأستراليا ) غرب

تروني قم بزيارة الموقع اإللك –على بعض الواليات من شهر اكتوبر/ تشرين األول حتى ابريل/ نيسان  التوقيت الصيفيينطبق 

www.australia.gov.au/about-australia/facts-and-figures/time-zones-and-daylight-saving 

 للحصول على المعلومات. 

 خدمة ذاتية 

الكثير من المنظمات لديها خيارات تمّكنك من حل المشكالت أو التسجيل في خدمة ما من دون القدوم إلى مكاتبها. الخدمة الذاتية خيار 

 يشمل خطوط الهاتف وحسابات اإلنترنت. 

  

http://www.acma.gov.au/Citizen/Consumer-info/All-about-numbers/Special-numbers/charges-for-calls-to-13-1300-and-1800-numbers-i-acma
http://www.yellowpages.com.au/
http://www.whitepages.com.au/
http://www.australia.gov.au/about-australia/facts-and-figures/time-zones-and-daylight-saving
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 بإستخدام الخدمة الذاتية عبر:  Child Support و Medicareو Centrelinkيمكنك القيام بأعمال 

• myGov  على الموقع اإللكترونيwww.my.gov.au  

على الموقع اإللكتروني  على الهاتف الجوال Express Plusتطبيق  •

www.humanservices.gov.au/expressplus  

 أو  للخدمة الذاتية 240 136قم باإلتصال بـ  •

  www.humanservices.gov.au/selfserviceقم بزيارة الموقع اإللكتروني  •

 ضريبي ملف لرقم التقديم
 (.TFNيقوم العمال األستراليون بدفع ضريبة للحكومة من دخلهم. للحصول على دخل في أستراليا، تحتاج إلى رقم ملف ضريبي )

( هو رقم مميز يتم إصداره لألفراد والشركات لمساعدة الحكومة على إدارة شؤون الضرائب وبرامج TFNرقم الملف الضريبي )

 دام األموال التي يتم جمعها من الضرائب في برامج وخدمات مثل الطرق والمدارس والمستشفيات. الحكومة األخرى. يتم إستخ

مرتب الوظيفة ودفعات الحكومة المالية والمال المكتسب من اإلستتثمارات بما في ذلك فوائد حسابات  يتضمن الدخل األجور أو

 اإلدخار. 

 كيفية التقديم لرقم ملف ضريبي 
 NFTإلى أستراليا أو لديك تأشيرة إقامة مؤقتة تسمح لك بالعمل في أستراليا، يمكنك التقديم لرقم ملف ضريبي إذا كنت مهاجراً 

( اإللكتروني، أو باإلتصال بمكتب الضرائب Australian Taxation Office (ATO)بزيارة موقع مكتب الضرائب األسترالي )

(. الطريقة األسرع للحصول على رقم ملف ضريبي ATOائب األسترالي )( أو بزيارة أي من مراكز مكتب الضرATOاألسترالي )

 سوف تحتاج إلى جواز سفرك وعنوان أسترالي.  - www.ato.gov.au/tfnعلى الموقع اإللكتروني  (onlineاإلنترنت )هي عبر 

 . 450 131( على الرقم TIS Nationalإذا كنت ال تتحدث اللغة اإلنجليزية، قم باإلتصال بخدمة الترجمة الشفهية والتحريرية )

 تفاصيل اإلتصال  مكتب الضرائب األسترالي 

 861 132 هاتف

 www.ato.gov.au/visitus أحد المكاتب زيارة

 www.ato.gov.au/General/Other-languages لغات غير اللغة اإلنجليزيةمعلومات عن 

 www.ato.gov.au اإللكتروني( ATOموقع مكتب الضرائب األسترالي )

 

 .( ,MoneyChapter 11) المال، 11الفصل لى لمزيد من المعلومات إطلع ع

 (Medicare)التسجيل في ميديكير 
Medicare  هي نظام الرعاية الصحية األسترالي الوطني، والذي يقدم رعاية صحية مجانية أو مدعومة لألسترليين أو المقيمين

 . Medicareالدائمين. قد يكون بعض المهاجرين المؤقتين مؤهلين للحصول على خدمات 

ت الرعاية الصحية والبرامج. ويتضمن فلديك إمكانية فورية للحصول على خدما Medicareإذا كنت مؤهالً للحصول على خدمات 

 ذلك رعاية المستشفيات المجانية العامة والحصول على مساعدة في تكلفة الرعاية الصحية خارج المستشفى واألدوية المدعومة. 

زيارة الموقع اإللكتروني ، قم بMedicare Services لمزيد من المعلومات عن خدمات

www.humanservices.gov.au/medicare  أو قم بزيارة مركز خدمةMedicare  .في منطقتك المحلية 

http://www.my.gov.au/
http://www.my.gov.au/
http://www.my.gov.au/
http://www.humanservices.gov.au/expressplus
http://www.humanservices.gov.au/expressplus
http://www.humanservices.gov.au/expressplus
http://humanservices.gov.au/selfservice
http://www.ato.gov.au/tfn
http://www.ato.gov.au/tfn
http://www.ato.gov.au/visitus
http://www.ato.gov.au/visitus
http://www.ato.gov.au/visitus
http://www.ato.gov.au/visitus
http://www.ato.gov.au/General/Other-languages/
http://www.ato.gov.au/General/Other-languages
http://www.ato.gov.au/General/Other-languages
http://www.ato.gov.au/General/Other-languages/
http://www.ato.gov.au/
http://www.ato.gov.au/
http://www.humanservices.gov.au/medicare
http://www.humanservices.gov.au/medicare
http://www.humanservices.gov.au/medicare
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  Medicareكيفية التسجيل في 
جواز سفرك ووثيقة سفر أخرى. إذا استوفيت جميع  وخذ معك Medicareقم بزيارة أحد مراكز خدمات  Medicareللتسجيل في 

عبر البريد بعد ثالثة أسابيع  Medicare. سوف تستلم بطاقة  Medicareالمتطلبات، فسوف يتم إعطاؤك رقم بطاقة مؤقت لـ

 إذا قمت بتغيير عنوان منزلك أو بريدك.  Medicareتقريبا. يجب عليك إبالغ 

 ساعة في اليوم في اقسام الطوارئ للمستشفيات العامة.  24تتوفر خدمات طوارئ طبية على مدار 

Medicare تفاصيل اإلتصال 

  www.humanservices.gov.au/medicare اإللكتروني Medicareموقع 

 www.humanservices.gov.au/multicultural عن الالجئين والزوار والمهاجرينمعلومات 

 www.humanservices.gov.au/yourlanguage عن لغات غير اللغة اإلنجليزية معلومات

 011 132 هاتف

 http://humanservices.gov.au/findus أحد مراكز الخدمة  زيارة

 

، مثالً، معظم الرعاية المتعلقة بطب Medicareهناك العديد من صناديق التأمين الصحي الخاص تقدم تأمين لخدمات ال تغطيها 

 االسنان والبصريات وسيارات اإلسعاف في معظم الواليات واألقاليم. 

 . ( ,Health and WellbeingChapter 9) الصحة والسالمة، 9فصل العلى لمزيد من المعلومات إطلع 

 Centrelink اإلتصال بـ 
وخدمات عبر  الضمان اإلجتماعي( دفعات Department of Human Servicesوزارة الخدمات اإلنسانية ) تقدم

Centrelink تساعد .Centrelink  الواصلين الجدد بإقامة دائمة على البحث عن العمل والحصول على الدورات والتدريب وعملية

لمعرفة إذا ما كنت مؤهالً للحصول على دفعات الضمان Centrelink  اإلعتراف بالمهارات من خارج أستراليا. قم باإلتصال بـ

 إلى حين إستالمك للدفعات.  فترة إنتظاراإلجتماعي. إستناداً على تأشيرتك، قد تكون هناك 

. لكي يتم الدفع لك منذ يوم وصولك Centrelinkباإلتصال فيه بـ إذا كنت مؤهالً، قد يتم إجراء ترتيبات الدفعات من اليوم الذي قمت 

مثالً، خدمات اإلستقرار الخاصة بك  –إلى أستراليا، أنت أو شخص ينوب عنك 

(Humanitarian Settlement Services (HSS))  يجب أن يتصل بـ  - الشخص الذي طلبكأو مقدم الخدمة أو

Centrelink يوم. 14قوم بتقديم طلب خالل في اليوم الذي وصلت فيه وي 

( Crisis Paymentدفعات خاصة باألزمات ) األشخاص الذين يدخلون إلى أستراليا على أساس إنساني مؤهلين الستالمقد تكون 

 باإلضافة إلى دفعات تأمين إجتماعي أخرى. إذا وصلت بموجب برنامج اإلعتبارات اإلنسانية فيجب عليك: 

 تقديم طلب خالل سبعة أيام من وصولك إلى أستراليا، أو  •

وإبالغهم عن رغبتك في بتقديم طلب خالل سبعة أيام من وصولك والقيام بتقديم الطلب فعلياً  Centrelink اإلتصال بـ •

 يوم من إتصالك 14خالل 

من الصندوق الحكومي )إطلع على الموقع  لدعم تكلفة تربية األطفال دفعاتإذا كان لديك أطفال، فقد تكون مؤهالً للحصول على 

إطلع على الموقع اإللكتروني ( لرسوم رعاية الطفل( أو www.humanservices.gov.au/ftbاإللكتروني 

www.humanservices.gov.au/childcare). 

  

http://www.humanservices.gov.au/medicare
http://www.humanservices.gov.au/multicultural
http://www.humanservices.gov.au/yourlanguage
http://humanservices.gov.au/findus
http://www.humanservices.gov.au/ftb
http://www.humanservices.gov.au/childcare
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Centrelink اإلتصال تفاصيل 

 www.humanservices.gov.au/centrelink اإللكتروني Centrelinkموقع 

 www.humanservices.gov.au/multicultural عن الالجئين والزوار والمهاجرين معلومات

 www.humanservices.gov.au/yourlanguage عن لغات غير اللغة اإلنجليزية معلومات

 240 136 اإلتصال بالخدمة الذاتية

 850 132 الباحثين عن العمل

 717 132 اإلعاقة ومتلقي الرعايةذوي 

 300 132 كبار السن األستراليون

 490 132 الطالب والمتدربون

 307 132 حساب الدعم عبر اإلنترنت

 468 132 1800 الشكاوى وردود األفعال

 633 133 التدريب المهني األسترالي

 150 136 األسر

 202 131 للحصول على معلومات عن لغات أخرى

 http://humanservices.gov.au/findus أحد مراكز الخدمةزيارة 

 Centrelink www.humanservices.gov.auلـ للحصول على أرقام أخرى 

 

  أسرتك، 11الفصل  و التوظيف، 5على الفصل إطلع 

 (Health Undertaking Service)اتصل بخدمة التعهد الصحي 
بموجب طلب من وزارة الهجرة وحماية  (Health Undertaking Form 815إذا قمت بالتوقيع على إستمارة تعهد صحي )

، فإنك توافق على إعطاء أرقام اإلتصال بك داخل (Department of Immigration and Border Protection) الحدود

(. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة eHealth Undertaking Servic)يوما من وصولك لخدمة التعهد الصحي  28البالد خالل 

 www.bupamvs.com.au/faqsالموقع اإللكتروني 

 Bupa Medical Visa Services (BUPA)( Health Undertakingيجب عليك اإلتصال بمزود خدمة التعهد الصحي )

صباحا  8:11)من األثنين حتى الجمعة  919 794 1300كنك اإلتصال على الرقم يوما للتسجيل وترتيب موعدك. يم 28خالل 

. سوف تتم إحالتك  hus@bupamvs.com.au( أو إرسال بريد إلكتروني على ESTمساًء بتوقيت شرق أستراليا ) 6:11حتى 

 (، التي سوف تتصل بك بدورها لكي ترتب معك موعداً.HealthAuthority Clinicإلى أقرب عيادة لإلدارة الصحية )

( الخاص بك Humanitarian Settlement Servicesإذا وصلت بموجب تأشيرة إنسانية، قم بإخبار مزود خدمة اإلسقرار )

 . BUPAبأنك قد قمت بالتوقيع على تعهد صحي. سوف يساعدونك على اإلتصال بخدمة 

  

http://www.humanservices.gov.au/centrelink
http://www.humanservices.gov.au/centrelink
http://www.humanservices.gov.au/centrelink
http://www.humanservices.gov.au/multicultural
http://www.humanservices.gov.au/multicultural
http://www.humanservices.gov.au/multicultural
http://www.humanservices.gov.au/yourlanguage
http://www.humanservices.gov.au/yourlanguage
http://www.humanservices.gov.au/yourlanguage
http://humanservices.gov.au/findus
http://www.humanservices.gov.au/
http://www.humanservices.gov.au/
http://www.humanservices.gov.au/
http://www.humanservices.gov.au/
http://www.bupamvs.com.au/faqs
http://www.bupamvs.com.au/faqs
mailto:hus@bupamvs.com.au
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 دروس اللغة اإلنجليزية قم بالتسجيل في 
التواصل باللغة اإلنجليزية أمر مهم إلستقرار ناجح. إذا كنت ال تستطيع التحدث باللغة اإلنجليزية، فنشجعك بشدة على تعلم اللغة 

 اإلنجليزية بأسرع وقت ممكن. 

( دورات للواصلين Adult Migrant English Program (AMEP)يقدم برنامج تعلم اللغة اإلنجليزية للمهاجرين الراشدين )

ساعة من دروس اللغة اإلنجليزية المجانية. يقدم برنامج تعليم اللغة اإلنجليزية  511حديثاً. قد تكون مؤهالً للحصول على أكثر من 

( أوقات مرنة للدروس ورعاية الطفل لتتمكن من التعلم حتى إذا كان لديك عمل أو أسرة أو اية AMEPللمهاجرين الراشدين )

 زامات أخرى.إلت

 ( ,English LanguageChapter 3) اإلنجليزية اللغة، 3فصل ال لىإطلع ع

 أطفالك بالمدرسة/ سجل طفلك
طفلك أو أطفالك في المدرسة بأسرع وقت ممكن. قم باإلتصال بالمدرسة التي ترغب أن يتلحق أطفالك بها لكي  تسجيليجب عليك 

 تحصل على إستمارة التسجيل. 

. يجب أن يكون األطفال حاصلين على جميع اللقاحات المطلوبة لكي يتمكنوا من تلقيح أطفالكيجب عليك إحضار وثيقة سفرك وسجل 

 . قم بإحضار أي تقارير وشهادات لتعليمهم السابق. اإللتحاق بالمدرسة

. يجب على الشباب الذين أنهوا 11في أستراليا، يجب أن يلتحق األطفال بالمدرسة من سن خمس سنوات حتى ينهوا السنة الدراسية 

أو مجموعة من هذه األنشطة  ساعة في األسبوع على األقل( 25المشاركة في التعليم بدوام كامل أو التدريب أو التوظيف، ) 11العام 

 عاماً.  17حتى يبلغوا سن 

 هناك مساعدة مكثفة متوفرة لألطفال الذين يحتاجون تعلم اللغة اإلنجليزية. 

 (Education and Training4,  Chapter) والتدريب التعليم، 4الفصل  علىإطلع 

  القيادة لرخصة التقديم
في أستراليا، يجب عليك الحصول على رخصة قيادة لتتمكن من القيادة ويجب أن تكون المركبات مسجلة. إذا قمت بالقيادة من دون 

رخصة قيادة أو قمت بقيادة سيارة غير مسجلة فقد يتم تغريمك وإلغاء رخصة قيادتك. يتم إصدار رخص القيادة وتسجيل السيارات من 

 مقاطعة. قبل حكومات الوالية أو ال

تسمح لك معظم الواليات واألقاليم بالقيادة في أول ثالثة أشهر بعد وصولك، إذا كنت مقيم دائم ولديك رخصة قيادة حالية من دولة 

 ( ,English languageChapter 3) اإلنجليزية اللغة 3الفصل ع على أخرى باللغة اإلنجليزية أو لديك ترجمة رسمية لها. إطل

 لمزيد من المعلومات بشأن ترجمة الوثائق. 

بعد هذه الفترة االولى، إذا كنت ترغب في القيادة، فسوف يتوجب عليك الحصول على رخصة قيادة أسترالية مناسبة. يجب عليك 

لقيادة تحت تأثير عد صارمة تتعلق بالمرور وا. هناك قوااختبار عملي في القيادة، وفحص نظرالنجاح في إختبار معلومات وإختبار 

 في أستراليا، يجب عليك اإلنصياع لها.  الكحول
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 يجب عليك دائما مع السلطات في واليتك أو مقاطعتك تفقد:

الوالية أو 
 المقاطعة

 الموقع اإللكتروني هاتف الترخيص ووكالة تسجيل المركبة

ACT Road Transport Authority 02 6207 7000 www.rego.act.gov.au 

NSW 
Roads and Maritime 

Services 13 2213 
www.rms.nsw.gov.au 

NT Department of Transport 1300 654 628 https://nt.gov.au/driving 

Qld 
Department of Transport and 

Main Roads 13 2380 
www.tmr.qld.gov.au 

SA Transport 13 1084 www.transport.sa.gov.au 

Tas. Transport Tasmania 1300 851 225 www.transport.tas.gov.au 

Vic. VicRoads 13 1171 www.vicroads.vic.gov.au 

WA Department of Transport 13 1156 www.transport.wa.gov.au/index.asp 

 

 من المخالف للقانون تقديم هدية أو رشوة إلى موظف عام للحصول على رخصة قيادة. 

 ( ,TransportChapter 8) النقل، 8الفصل على ع إطل

 فتح حساب مصرفي 
في أستراليا، يحتفظ الناس بأموالهم في المصرف أو جمعيات أو إتحاد التسليف واإلدخار. معظم الدخول، بما في ذلك المرتبات 

ال من حساباتهم واألجور واإلمتيازات الحكومية، يتم دفعها مباشرة في حساب بإسمك. يستخدم األسترليون بطاقات اإلئتمان لسحب الم

 المصرفية ومن أجل العديد من أنواع الشراء. 

ذا أمكن، قم بفتح حساب مصرفي أو حساب في جمعية أو إتحاد تسليف وإدخار خالل ستة أسابيع من وصولك إلى أستراليا. سوف إ

أسابيع. قد يكون ذلك صعباً  تحتاج في العادة إلى جواز سفرك كهوية شخصية. سوف تكون بحاجة إلى إثبات إضافي بعد مرور الستة

التي ( إلى البنك لتجنب المعدالت المرتفعة TFNإذا لم يكن لديك العديد من الوثائق إلثبات شخصيتك. قدم رقم ملفك الضريبي )

  ُتفَرض على الفائدة التي تكسبها من إيداعاتك المصرفية

  ( ,MoneyChapter 11) المال، 11الفصل على ع إطل

 العثور على طبيب لألسرة 
سوف يتعرف "طبيب األسرة" على أسرتك وإحتياجاتها الصحية، ويكون أول من تتصل به في المسائل الطبية. ُيدعى هؤالء األطباء 

ص الذين . يقدمون مساعدة طبية عامة لالمراض الشائعة ولألشخاGPs( أو General Practitionersباألطباء العموميين )

 يعانون من أمراض مزمنة ويعيشون في المنازل. 

األستراليون عادة في  (GPاألطباء العموميون )يعمل على خالف بعض الدول حيث من المهم الذهاب إلى المستشفى لمقابلة الطبيب، 

في الضواحي. ويقوم الناس بزيارة الطبيب عادًة الذي يكون بالقرب من مكان سكنهم. يمكنك تغيير  مكاتب طب وجراحة أو عيادات

 طبيبك إذا لم تكن مرتاحاً أو راٍض عن الخدمة المقدمة لك. 

 (  ,Health and WellbeingChapter 9) والسالمة الصحة، 9الفصل على  إطلع

  

http://www.rego.act.gov.au/
http://www.rego.act.gov.au/
http://www.rms.nsw.gov.au/
http://www.rms.nsw.gov.au/
https://nt.gov.au/driving
https://nt.gov.au/driving
http://www.tmr.qld.gov.au/
http://www.tmr.qld.gov.au/
http://www.transport.sa.gov.au/
http://www.transport.sa.gov.au/
http://www.transport.tas.gov.au/
http://www.transport.tas.gov.au/
http://www.vicroads.vic.gov.au/
http://www.vicroads.vic.gov.au/
http://www.transport.wa.gov.au/index.asp
http://www.transport.wa.gov.au/index.asp
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 أساسية  روابط

 الموقع اإللكتروني المحتوى

 الموقع اإللكتروني لخدمة الترجمة الشفهية والتحريرية
 (TIS National)  

www.tisnational.gov.au 

 www.triplezero.gov.au معلومات الطوارئ

 www.australia.gov.au معلومات الحكومة والخدمات 

 التاريخ والثقافة والمجتمع والقّيم األسترالية 
www.border.gov.au/Trav/Life/Aust/Life-in-

Australia-book 

 قائمة بأشياء لتقوم بها

  قمت بقراءة كتيب بداية حياة في أستراليا 

 ( قمت بالتقديم لرقم ملف ضريبيTFN ّهذا ال ينطبق علي /) 

  قمت بالتسجيل فيMedicare ّهذا ال ينطبق علي / 

  قمت باإلتصال بـCentrelink ينطبق عليّ / هذا ال 

 ( قمت باإلتصال بمتعهد الخدمة الصحيةHealth Undertaking Service ّهذا ال ينطبق علي /) 

  ّقمت بالتسجيل في دروس اللغة اإلنجليزية/ هذا ال ينطبق علي 

  ّقمت بتسجيل طفلي/ أطفالي بالمدرسة/ هذا ال ينطبق علي 

  قمت بالتقديم لرخصة قيادة/ هذا ال ينطبق علي 

 ساب مصرفي قمت بفتح ح 

 عثرت على طبيب لألسرة 

  

http://www.tisnational.gov.au/
http://www.tisnational.gov.au/
http://www.triplezero.gov.au/
http://www.triplezero.gov.au/
http://www.australia.gov.au/
http://www.australia.gov.au/
http://www.border.gov.au/Trav/Life/Aust/Life-in-Australia-book
http://www.border.gov.au/Trav/Life/Aust/Life-in-Australia-book
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 الحصول على المساعدة  2

 في هذا القسم 
 خدمات الطوارئ  •

 المساعدة على اإلستقرار •

  المساعدة في وقت األزمات •

  خدمات الطوارئ
 لـ: 000في حالة الطوارئ، اتصل على 

 الشرطة •

 اإلسعاف •

 المطافئ •

الحاالت الطارئة، سواًء كانت طبيعية )مثل حرائق الغابات أو الفيضانات أو العواصف أو الزالزل( أو غير طبيعية )مثل الحوادث 

الكيميائية أو حوادث المرور أو أعمال العنف اإلجرامية الخطيرة(، يمكن أن تحدث في أي مجتمع من دون سابق إنذار. يجب عليك 

 ناك شخص بحاجة إلى مساعدة طارئة.إذا كان ه 000اإلتصال بـ 

)ثالثة أصفار( مجانية ويمكنك إجراؤها من أي هاتف في أستراليا. كن مستعداً لتخبر عن اسمك ومكانك ونوع  000المكالمات لـ 

 الخدمة التي تحتاجها.  

 أو ”Police“ قل كلمة  -الً إذا كنت ال تتحدث اللغة اإلنجليزية، قم بإخبار عاملة الهاتف عن نوع الخدمة التي تحتاجها أو

“Ambulance”  أو“Fire”-  ال تقم بإنهاء ومن ثم قم بتسمية لغتك التي تتحدثها. سوف يتم توصيلك بمترجم شفهي، لذلك

 . سوف يساعدك المترجم على التحدث إلى الشرطة أو اإلسعاف أو خدمة الحرائق. المكالمة

 إذا كنت تستخدم هاتف منزلي، تستطيع خدمة الطوارئ تحديد موقعك اثناء إستخدامك للهاتف، لذلك ال تقم بإنهاء المكالمة. 

على الموقع اإللكتروني  Google Storeلتقوم بتحميله مجاناً من  +Emergencyإذا كنت تستخدم هاتفاً ذكياً، يتوفر تطبيق 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.threesixtyentertainment.nesn  ومن على الموقع

يساعد ذلك على توفير  www.triplezero.gov.au/Pages/EmergencySmartphoneApp.aspxاإللكتروني 

 معلومات عن موقعك لخدمات الطوارئ. 

)ثالثة أصفار( )بما في ذلك اللغات غير اللغة اإلنجليزية( قم بزيارة الموقع اإللكتروني  000لمزيد من المعلومات عن خدمة 

www.triplezero.gov.au 

  الشرطة
. تذكر، ال تنهي المكالمة إذا ”Police“وأطلب منهم  000في حالة الطوارئ التي تتطلب تدخل الشرطة، قم باإلتصال هاتفياً بـ 

 قم بتسمية لغتك وسوف يتّم وصلك بمترجم شفهي.   –كنت ال تتحدث اللغة اإلنجليزية 

أو مركز الشرطة المحلي، مدرج تحت قائمة "مراكز الشرطة" في  1444 13للحاالت غير الطارئة، قم باإلتصال هاتفياً على الرقم 

 (. خدمات الشرطة مجانية. White Pagesالصفحات البيضاء )

. وقد تتدخل الشرطة في ومنع حدوث الجرائم واكتشافها، وحفظ السالمتمع، هدف الشرطة هو حماية األرواح والممتلكات في المج

مشكالت أسرية عند نشوب خالف أسري أو مخاوف من حدوث إعتداء جسدي أو جنسي أو نفسي. الشرطة منفصلة عن القوات 

 العسكرية. ال تلعب الشرطة دوراً في السياسة. 

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.threesixtyentertainment.nesn
http://www.triplezero.gov.au/
http://www.triplezero.gov.au/
http://www.triplezero.gov.au/
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 لمزيد من المعلومات: 

 الموقع اإللكتروني خدمة الشرطة المنطقة

ACT ACT Policing www.police.act.gov.au 

NSW New South Wales Police Force www.police.nsw.gov.au 

NT Northern Territory Police  www.pfes.nt.gov.au/police.aspx 

Qld Queensland Police www.police.qld.gov.au 

SA South Australia Police www.sapolice.sa.gov.au 

Tas. Tasmania Police  www.police.tas.gov.au 

Vic. Victoria Police  www.police.vic.gov.au 

WA Western Australia Police www.police.wa.gov.au 

 Australian Federal Police www.afp.gov.au الوطنية

  اإلسعاف
وأطلب منهم  000، مثل األمراض الخطيرة أو الجروح التي تحتاج إلى تدخل مساعدة طبية سريعة، قم باإلتصال بـ الطوارئفي حالة 

ال تقم بإنهاء (. توفر سيارات اإلسعاف نقل طارئ للمستشفى ورعاية طبية سريعة. ال تنسى، Ambulanceسيارة اسعاف )

 مية لغتك وسوف يتم وصلك بمترجم شفهي. قم بتس -إذا كنت ال تتحدث اللغة اإلنجليزية المكالمة

قد يتوجب عليك دفع المال لقاء خدمة سيارة اإلسعاف إستناداً على مكان سكنك والمسافة التي تقطعها سيارة اإلسعاف وطبيعة مرضك 

تكلفة سيارات اإلسعاف، ولكن بعض من التأمينات الصحية الخاصة وعضوية  Medicareواهليتك لتلقي تخفيض. ال تغطي خدمة 

 . ( ,Health and WellbeingChapter 9 والسالمة الصحة، 9الفصل على  اإلسعاف تقوم بذلك )إطلع

 .  ( ,Health and WellbeingChapter 9) والسالمة الصحة، 9الفصل للحاالت الطبية الغير طارئة، إطلع على 

 لمزيد من المعلومات: 

 الموقع الإللكتروني خدمة سيارة اإلسعاف الوالية أو المقاطعة

ACT ACT Ambulance Service www.ambulance.act.gov.au 

NSW Ambulance Service of NSW www.ambulance.nsw.gov.au 

NT St John Ambulance Australia www.stjohn.org.au 

Qld Ambulance ServiceQueensland  www.ambulance.qld.gov.au 

SA SA Ambulance Services www.saambulance.com.au 

Tas. Tasmanian Ambulance Service www.dhhs.tas.gov.au 

Vic. Ambulance Victoria www.ambulance.vic.gov.au 

WA St John Ambulance Australia www.stjohn.org.au 

 

  

http://www.police.act.gov.au/
http://www.police.act.gov.au/
http://www.police.nsw.gov.au/
http://www.police.nsw.gov.au/
http://www.pfes.nt.gov.au/police.aspx
http://www.pfes.nt.gov.au/police.aspx
http://www.police.qld.gov.au/
http://www.police.qld.gov.au/
http://www.sapolice.sa.gov.au/
http://www.sapolice.sa.gov.au/
http://www.police.tas.gov.au/
http://www.police.tas.gov.au/
http://www.police.vic.gov.au/
http://www.police.vic.gov.au/
http://www.police.wa.gov.au/
http://www.police.wa.gov.au/
http://www.afp.gov.au/
http://www.afp.gov.au/
http://www.ambulance.act.gov.au/
http://www.ambulance.act.gov.au/
http://www.ambulance.nsw.gov.au/
http://www.ambulance.nsw.gov.au/
http://www.stjohn.org.au/
http://www.stjohn.org.au/
http://www.ambulance.qld.gov.au/
http://www.ambulance.qld.gov.au/
http://www.saambulance.com.au/
http://www.saambulance.com.au/
http://www.dhhs.tas.gov.au/
http://www.dhhs.tas.gov.au/
http://www.ambulance.vic.gov.au/
http://www.ambulance.vic.gov.au/
http://www.stjohn.org.au/
http://www.stjohn.org.au/
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 المطافئ
وأطلب منهم  000عندما تشكل النار خطراً، مثل حرائق المنازل أو تسرب الغاز، قم باإلتصال بـ  الطوارئعند حالة 

"Fire brigade ،قم بتسمية اللغة التي تتحدثها وسوف يتّم  – إذا كنت ال تتحدث اللغة اإلنجليزية ال تقم بإنهاء المكالمة". ال تنسى

 توصيلك بمترجم شفهي. 

بإطفاء الحرائق، وإنقاذ الناس من األبنية المحترقة ومساعدتهم عندما يكون الغاز والمواد الكيميائية يقوم رجال إطفاء الحرائق 

 للخطر.  مصدراً 

 خدمات إطفاء الحرائق مجانية.

 المدنية المشاركة، 12الفصل للحصول على معلومات عن كيفية منع الحرائق وما يجب فعله في حالة نشوب حريق، إطلع على 

(Civic Participation Chapter 12,) :والموقع اإللكتروني لواليتك أو مقاطعتك 

الوالية أو 
 المقاطعة

 الموقع اإللكتروني خدمة إطفاء الحرائق

ACT Fire & RescueACT  www.esa.act.gov.au/actfr 

NSW Fire and Rescue NSW  www.fire.nsw.gov.au 

 NSW Rural Fire Service www.rfs.nsw.gov.au 

NT NT Police, Fire and Emergency Service 
www.pfes.nt.gov.au/Fire-and-

Rescue.aspx  

Qld Queensland Fire and Emergency Services www.fire.qld.gov.au 

SA SA Metropolitan Fire Service  www.mfs.sa.gov.au/site/home.jsp 

 SA Country Fire Service www.cfs.sa.gov.au 

Tas. Tasmania Fire Service www.fire.tas.gov.au 

Vic. Metropolitan Fire Board  www.mfb.vic.gov.au 

 Country Fire Authority www.cfa.vic.gov.au 

WA 
Department of Fire and Emergency 

Services  
www.fesa.wa.gov.au 

  الطبيعية الكوارث
إذا وقعت كارثة طبيعية، مثل حرائق الغابات أو الفيضانات أو األعاصير، تقوم سلطة حكومة الوالية أو المقاطعة بتنسيق خدمات 

( وخدمات حرائق الضواحي رجال اإلطفاء SESالخدمات الطوعية مثل خدمات الوالية أو المقاطعة للطوارئ )طارئة. قد تساعد 

 المحترفين ورجال الشرطة وخدمات اإلنقاذ. 

يمكن للوكاالت األسترالية بما في ذلك قوى الدفاع األسترالية تقديم المساعدة عند حدوث الكوارث الطبيعية والحاالت الطارئة 

 . القوات العسكرية في أستراليا ال تلعب دوراً في السياسة. األخرى

 www.disasterassist.gov.au. قم بزيارة الموقع اإللكتروني كارثة طبيعيةقد يمكنك الحصول على مساعدة للتعافي من أثر 

 للحصول على مزيد من المعلومات. 

  

http://www.esa.act.gov.au/actfr/
http://www.esa.act.gov.au/actfr/
http://www.fire.nsw.gov.au/
http://www.fire.nsw.gov.au/
http://www.rfs.nsw.gov.au/
http://www.rfs.nsw.gov.au/
http://www.pfes.nt.gov.au/Fire-and-Rescue.aspx
http://www.pfes.nt.gov.au/Fire-and-Rescue.aspx
http://www.fire.qld.gov.au/
http://www.fire.qld.gov.au/
http://www.mfs.sa.gov.au/site/home.jsp
http://www.mfs.sa.gov.au/site/home.jsp
http://www.cfs.sa.gov.au/
http://www.cfs.sa.gov.au/
http://www.fire.tas.gov.au/
http://www.fire.tas.gov.au/
http://www.mfb.vic.gov.au/
http://www.mfb.vic.gov.au/
http://www.cfa.vic.gov.au/
http://www.cfa.vic.gov.au/
http://www.fesa.wa.gov.au/
http://www.fesa.wa.gov.au/
http://www.disasterassist.gov.au/
http://www.disasterassist.gov.au/


 

 
 اتصل450 131 

24 

جميع المستويات الحكومية في أستراليا مستعدة للكوارث الطبيعية أو الطوارئ. لمزيد من المعلومات، إطلع على الموقع اإللكتروني 

 لواليتك أو مقاطعتك:

 الموقع اإللكتروني مركز الحالة الطارئة

ACT 
http://esa.act.gov.au/emergency-management/emergency-

arrangements 

NSW www.emergency.nsw.gov.au 

NT www.pfes.nt.gov.au/Emergency-Service/Publications-and-forms.aspx 

Qld www.disaster.qld.gov.au 

SA www.safecom.sa.gov.au/site/home.jsp 

Tas. www.ses.tas.gov.au 

Vic. www.igem.vic.gov.au 

WA www.fesa.wa.gov.au 

National Crisis  
ordination-Co 

www.ag.gov.au/EmergencyManagement/About-us-emergency-
management/Australian-Government-Crisis-Coordination-

Centre/Pages/default.aspx 
معلومات حول الكوارث 

  الطبيعية
www.australia.gov.au/about-australia/australian-story/natural-disasters 

 حرائق الغابات

حرائق الغابات هي الحرائق التي تشب في العشب أو األشجار أو مناطق الغابات ويمكن أن تهدد أرواح الناس والممتلكات والبيئة. 

يمكن أن تحدث حرائق الغابات في أي وقت في السنة ولكن يتعاظم الخطر خالل شهور الصيف الساخنة عندما تكون األعشاب أو 

يمكن أن تكون النار شديدة الحرارة ومتأججة وسريعة اإلنتشار. قد يشكل الدخان الكثيف المتصاعد من األشجار الصغيرة أكثر جفافاً. 

 النيران صعوبة في الرؤية أو التنفس. أستراليا مشهورة بحرائق غاباتها الشديدة. 

ذلك على إتخاذ اقرار  إذا كنت تعيش في منطقة معرضة لحريق الغابات، قم بوضع خطة نجاة من حرائق الغابات. سوف يساعدك

 مثل وقت مغادرتك للمكان وما تأخذه معك وما يجب أن تفعله بالحيوانات.  -بشأن ما يجب عليك فعله خالل إشتعال النار

الغابات في واليتك بخدمات حرائق لمزيد من المعلومات عن حرائق الغابات، بما في ذلك كيفية إعداد نفسك، قم باإلتصال 

 .مقاطعتك أو

 أرقام طوارئ أخرى
 للطوارئ، بما في ذلك: White Pagesقائمة أرقام هواتف 

 خدمة الطوارئ
 هاتف على مدار

 ساعة 24 
 الموقع اإللكتروني

Information Poisons 
Centre  

13 1126 http://www.poisonsinfo.nsw.gov.au 

Child Abuse 
Prevention Service  

1800 688 009 
www.childabuseprevention.com.au/reporting-

abuse.html 

 

http://esa.act.gov.au/emergency-management/emergency-arrangements/
http://esa.act.gov.au/emergency-management/emergency-arrangements/
http://www.emergency.nsw.gov.au/
http://www.emergency.nsw.gov.au/
http://www.pfes.nt.gov.au/Emergency-Service/Publications-and-forms.aspx
http://www.pfes.nt.gov.au/Emergency-Service/Publications-and-forms.aspx
http://www.disaster.qld.gov.au/
http://www.disaster.qld.gov.au/
http://www.safecom.sa.gov.au/site/home.jsp
http://www.safecom.sa.gov.au/site/home.jsp
http://www.ses.tas.gov.au/
http://www.ses.tas.gov.au/
http://www.igem.vic.gov.au/
http://www.igem.vic.gov.au/
http://www.fesa.wa.gov.au/
http://www.fesa.wa.gov.au/
http://www.ag.gov.au/EmergencyManagement/About-us-emergency-management/Australian-Government-Crisis-Coordination-Centre/Pages/default.aspx
http://www.ag.gov.au/EmergencyManagement/About-us-emergency-management/Australian-Government-Crisis-Coordination-Centre/Pages/default.aspx
http://www.australia.gov.au/about-australia/australian-story/natural-disasters
http://www.australia.gov.au/about-australia/australian-story/natural-disasters
http://www.poisonsinfo.nsw.gov.au/
http://www.poisonsinfo.nsw.gov.au/
http://www.childabuseprevention.com.au/reporting-abuse.html
http://www.childabuseprevention.com.au/reporting-abuse.html
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 تهديد اإلرهاب 
تلتزم أستراليا بمنع التطرف العنيف. التطرف العنيف هو إستخدام العنف أو دعمه من أجل تحقيق أهداف فكرية أو دينية أو سياسية. 

 كل شخص يمكن أن يسهم في أمن أستراليا بإدراكه وفهمه للتطرف العنيف.  

 لمعرفة المزيد أو اإلبالغ عن مخاوفك: 

 اإللكترونيالموقع  هاتف على النطاق القومي

National Security Hotline 1800 1234 00 
www.nationalsecurity.gov.au/WhatAustraliaisdoin

g/Pages/TheNationalSecurityHotline.aspx 

Living Safe Together  www.livingsafetogether.gov.au/pages/home.aspx 

Report Online Extremism  www.reportextremism.livingsafetogether.gov.au 

 مساعدة اإلستقرار
. للحصول على المعلومات، قم بزيارة الموقع اإللكتروني تنوع المجتمع األستراليتدعم حكومة أستراليا 

www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/a-

multicultural-australia 

رين المؤهلين الذين وصلوا والمهاج الذين يدخلون البالد بسبب ظروف إنسانيةتمول الحكومة األسترالية خدمات من أجل مساعدة 

حديثاً إلى أسترليا لإلستقرار لكي يكونوا أعضاءاً مشاركين في المجتمع األسترالي. ويكون التركيز على أول خمس سنوات من بداية 

 اإلستقرار. وتتضمن الخدمات: 

 (Settlement Service Grants)الِمَنح الحكومية لخدمات اإلستقرار  •

 (Adult Migrant English Program (AMEP)اإلنجليزية للمهاجرين الراشدين )برنامج اللغة  •

 (.TIS Nationalخدمة الترجمة التحريرية والشفهية ) •

 على: لذين يدخلون البالد بسبب ظروف إنسانيةلتشمل خدمات اإلستقرار خصوصاً 

 (Humanitarian Settlement Servicesخدمات اإلستقرار اإلنسانية ) •

 (Complex Case Support Programدعم الحاالت المعقدة )برنامج  •

 .دعم القُّصر من دون أولياء امورهم •

دعم الحاالت المعقدة  ومقدمي خدمات( Humanitarian Settlement Servicesللحصول على خدمات اإلستقرار اإلنساني )

(Complex Case Support) قم بزيارة الموقع اإللكتروني ، 

www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-

policy/settlement-services/settlement-services-locator 

 على الموقع اإللكتروني  مصادر إستقرار أخرىيمكنك أن تجد 

www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-

policy/taking-the-initiative/resources 

( لمزيد من المعلومات عن خدمة الترجمة الشفهية  ,English LanguageChapter 3) اإلنجليزية اللغة، 3الفصل إطلع على 

 (. AMEP( وبرنامج اللغة اإلنجليزية للمهاجرين الراشدين )TIS Nationalوالتحريرية )

http://www.nationalsecurity.gov.au/WhatAustraliaisdoing/Pages/TheNationalSecurityHotline.aspx
http://www.nationalsecurity.gov.au/WhatAustraliaisdoing/Pages/TheNationalSecurityHotline.aspx
http://www.livingsafetogether.gov.au/pages/home.aspx
http://www.livingsafetogether.gov.au/pages/home.aspx
http://www.reportextremism.livingsafetogether.gov.au/
http://www.reportextremism.livingsafetogether.gov.au/
https://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/a-multicultural-australia
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/settlement-services/settlement-services-locator
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/taking-the-initiative/resources
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 (Humanitarian Settlement Services)خدمات اإلستقرار اإلنسانية 
( دعم مكثف لإلستقرار لالجئين HSS) Humanitarian Settlement Services)(تقدم خدمات اإلستقرار اإلنسانية 

 عند الوصول وطيلة فترة اإلستقرار األولى.  الواصلين حديثاً والوافدين بسبب ظروف إنسانية

ب. يساعد برنامج وفقاً لحاجات األفراد، بما في ذلك الحاجات المحددة للشبا ( (HSSتم تصميم برنامج الخدمات اإلنسانية لإلستقرار

( العمالء على المشاركة في حياة أستراليا اإلقتصادية واإلجتماعية. ويزّودهم بالمعرفة والمهارة HSSالخدمات اإلنسانية لإلستقرار )

 للحصول على الخدمات بشكل مستقل في المستقبل. 

 (: HSSقد تتضمن الخدمات المقدمة بموجب برنامج الخدمات اإلنسانية لإلستقرار )

 إستقبال في المطار والحصول على سكن مؤقت عند الوصول  •

 المساعدة في تحديد مكان سكن دائم  •

 معلومات عن تحويلك إلى الوكاالت األساسية والبرامج المجتمعية والصحية وخدمات إستقرار أخرى •

 برنامج توجيه داخل الدولة.  •

 شهراً.  12 -يظل العمالء خاضعين لبرنامج الخدمات اإلنسانية لإلستقرار لمدة ستة 

 لمزيد من المعلومات إطلع على: 

معلومات عن برنامج الخدمات اإلنسانية 
 Humanitarian Settlement)لإلستقرار

Services ) 
 الموقع اإللكتروني

خدمات االستقرار االنسانية 
(HumanitarianSettlementServices) 

www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-
multicultural-affairs/programs-policy/settlement-
services/humanitarian-settlement-services-hss  

بمزودي خدمات برنامج الخدمات اإلنسانية قائمة 

 (HSS) لإلستقرار

www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-
multicultural-affairs/programs-policy/settlement-

services/settlement-services-locator 

 (Complex Case Support Program)برنامج دعم الحالة المعقدة 
للوافدين بسبب ظروف ( خدمة إدارة مكثفة ومتخصصة Complex Case Support (CCS)برنامج دعم الحالة المعقدة )يقدم 

( CCSولديهم إحتياجات خارج نطاق خدمات اإلسقرار األخرى. العمالء مؤهلين لبرنامج دعم الحالة المعقدة ) إنسانية والمؤهلين

(، قم CCSإلى أستراليا. لمزيد من المعلومات عن برناج دعم الحالة المعقدة )لمدة ال تزيد عن خمس سنوات من تاريخ وصولهم 

 ني بزيارة الموقع اإللكترو

www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-

policy/settlement-services/complex-case-support-programme 

إذا كنت تعرف شخصاً بحاجة إلى مثل هذا النوع من الدعم، أو انت نفسك بحاجة إليه، قم باإلتصال هاتفياً بفريق دعم الحالة المعقدة 

(Complex Case Support على الرقم )669 855 1300 . 

Settlement Service Grants 
 البرنامج المنظمات لمساعدة الواصلين حديثاً إلى أستراليا على اإلستقرار. يمول هذا 

http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/settlement-services/humanitarian-settlement-services-hss
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/settlement-services/settlement-services-locator
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/settlement-services/settlement-services-locator
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/settlement-services/settlement-services-locator
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/settlement-services/complex-case-support-programme
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/settlement-services/complex-case-support-programme
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/settlement-services/complex-case-support-programme
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إذا كنت مقيماً دائماً ووصلت إلى أستراليا في الخمس سنوات  Settlement Grantsيمكنك الحصول على خدمات بموجب خدمة 

 السابقة كـ:

 وافد إلعتبارات إنسانية •

 اللغة اإلنجليزيةمهاجر مستقدم من األسرة ذو مقدرات ضعيفة في  •

 .ريفية أو إقليميةوتقيم في منطقة مهاجر غير مستقل بموجب تأشيرة مهنية ذو مقدرات ضعيفة في اللغة اإلنجليزية  •

بعض المقيمين بشكل مؤقت )الزواج المرتقب والشركاء حاملي التأشيرات المؤقتة وعائالتهم( في المناطق الريفية الذين وصلوا في 

الخمس سنوات المنصرمة ولديهم مقدرات ضعيفة في اللغة اإلنجليزية قد يكونون مؤهلين أيضاً. حاملي التأشيرات المؤقتة األخرى 

 ات. ليسوا مؤهلين لهذه الخدم

المجتمعات الواصلة حديثاً التي تستقبل عددا كبيرا من الواصلين حديثاً وبحاجة إلى المساعدة  Settlement Grantsتدعم خدمة 

 في التنظيم والتخطيط والمساندة للحصول على الخدمات. 

ل والعمل واإللتحاق بالمدارس. يدعمك مزودوالخدمة في الحصول على الخدمات األساسية مثل المساعدة على اإلسكان ورعاية الطف

بإمكانهم وصلك بشبكة دعم لمساعدتك على اإلستقرار في المجتمع ومساعدتك في الحصول على دورات اللغة اإلنجليزية 

 والعمل. والتعليم

 لمزيد من المعلومات: 

 الموقع اإللكتروني معلومات خدمات منح اإلستقرار

 معلومات عن خدمات برنامج منح اإلستقرار
(grants programSettlement Services ) 

www.dss.gov.au/grants-funding/grant-
programmes/settlement-services-fact-

sheet 

 Grants Service DirectoryDSS  http://serviceproviders.dss.gov.au/ 

 دعم للقُّصر القادمين ألسباب إنسانية من دون ذويهم
يساعد هذا البرنامج القُّصر المؤهلين )من لديهم تأشيرة إقامة دائمة أو إنسانية مؤقتة أو حماية مؤقتة أو ما يعادلها من التأشيرات 

 المؤقتة( فيما يتعلق بالرعاية واإلشراف والدعم. 

، (Unaccompanied Humanitarian Minors) عن القُّصر القادمين إلعتبارات إنسانية من دون ذويهملمزيد من المعلومات 

 قم بزيارة الموقع اإللكتروني 

www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/uhm-programme 

 عن اإلستقرار DVDاقراص 
  DVD( بإنتاج أقراصDepartment of Immigration and Border Protectionرة وحماية الحدود )قامت وزارة الهج

على معلومات عن  DVDلالجئين الواصلين حديثاً من أفريقيا وآسيا. يحتوي قرص الـ  (Australia – A New Homeبعنوان )

 اإلسكان والصحة والتعليم والمال والعمل واألسرة والقانون األسترالي والحياة في أستراليا.

 لالجئين األفارقة باللغة األمهرية ولغة الدينكا والكيروندي والعربية السودانية والسواحيلي والتغرينية.   DVDتتوفر أقراص الـ 

 رة آسيا باللغة البورمية والتشين )هاكا( ولغة الكارين والنيبالية ولغة الروهينقا. لالجئين من قا DVDتتوفر أقراص الـ 

على  باللغة اإلنجليزيةيحتوي كل من القرصين على خيار اللغة اإلنجليزية والترجمة باللغة اإلنجليزية. وتتوفر حلقات أيضاً 

TV Border – اإللكتروني الموقع بزيارة قم www.youtube.com/user/ImmiTV  ."وابحث عن "معلومات توجيه 

 للحصول على نسخ من قرص الفيديو، أطلب ذلك من مزود خدمة اإلستقرار الخاصة بك، أو قم بإرسال بريد إلكتروني 

http://www.dss.gov.au/grants-funding/grant-programmes/settlement-services-fact-sheet
http://serviceproviders.dss.gov.au/
http://serviceproviders.dss.gov.au/
http://serviceproviders.dss.gov.au/
http://www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/uhm-programme
https://www.youtube.com/user/ImmiTV
https://www.youtube.com/user/ImmiTV
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 أو قم باإلتصال بوزارة الهجرة وحماية الحدود  DVD.Requests@border.gov.auلـ 

(and Border Protection Department of Immigration على الموقع اإللكتروني ) 

www.border.gov.au/about/contact/offices-locations/australia 

 مساعدة اإلستقرار في الواليات والمقاطعتين 
. يمكن للحكومة المحلية أيضاً تقديم الدعم لشؤون التعدد الثقافي والمهاجرينجميع حكومات الواليات والمقاطعتين لديها مكاتب 

 (. Civic ParticipationChapter 12 ,) المدنية المشاركة، 12الفصل للوافدين الجدد. إطلع على 

 لمزيد من المعلومات إطلع على: 

الوالية أو 
 المقاطعة

 الموقع اإللكتروني الوكالة

ACT  Office of Multicultural Affairs www.communityservices.act.gov.au/multicultural 

 Multicultural Services 
www.communityservices.act.gov.au/multicultural/

services 
NSW Multicultural NSW language 

services 
www.crc.nsw.gov.au/services 

 Multicultural NSW Settlement 
Portal  

http://multicultural.nsw.gov.au/communities/new_
arrivals_to_nsw/ 

 NSW Community Organisations http://multicultural.nsw.gov.au/communities/comm
unities/ 

NT Office of Multicultural Affairs https://dcm.nt.gov.au/strong-
community/multicultural-affairs 

 NT Multicultural Information 
Directory 

https://nt.gov.au/community/multicultural-
communities/Contact-a-multicultural-service-or-

community-group 
Qld Multicultural Affairs Queensland www.multicultural.qld.gov.au 

 Queensland Multicultural  
Resource Directory 

www.communities.qld.gov.au/multicultural/multicu
ltural-communities/multicultural-resource-directory 

SA Multicultural SA www.multicultural.sa.gov.au/new-migrants 

 Multicultural Communities Council  
of SA Directory 

www.mccsa.org.au 
 

Tas. Multicultural Tasmania www.multicultural.tas.gov.au 

Vic. Victorian Multicultural Commission www.multicultural.vic.gov.au 

 Community Directory www.multicultural.vic.gov.au/resources/communit
y-directory 

WA Office of Multicultural Interests www.omi.wa.gov.au 

 WA Culturally and Linguistically 
Diverse (CaLD) community 

services directory 

www.omi.wa.gov.au/omi_db_msd.cfm 

 خدمات الحكومة المحلية 
للناس في المجتمع المحلي. يتم تمويل المجلس من قبل نسب  الخدماتيهتم المجلس المحلي بالمنطقة التي تعيش فيها ويقدم العديد من 

 مالية يدفعها أصحاب العقارات المحليون. ليس عليك إمتالك عقار لكي تتمكن من الحصول على خدمات الحكومة المحلية. 

mailto:DVD.Requests@border.gov.au
http://www.border.gov.au/about/contact/offices-locations/australia
http://www.border.gov.au/about/contact/offices-locations/australia
http://www.border.gov.au/about/contact/offices-locations/australia
http://www.communityservices.act.gov.au/multicultural
http://www.communityservices.act.gov.au/multicultural
http://www.communityservices.act.gov.au/multicultural/services
http://www.communityservices.act.gov.au/multicultural/services
http://www.crc.nsw.gov.au/services
http://www.crc.nsw.gov.au/services
http://multicultural.nsw.gov.au/communities/new_arrivals_to_nsw/
http://multicultural.nsw.gov.au/communities/new_arrivals_to_nsw/
http://multicultural.nsw.gov.au/communities/communities/
http://multicultural.nsw.gov.au/communities/communities/
https://dcm.nt.gov.au/strong-community/multicultural-affairs
https://dcm.nt.gov.au/strong-community/multicultural-affairs
https://nt.gov.au/community/multicultural-communities/Contact-a-multicultural-service-or-community-group
https://nt.gov.au/community/multicultural-communities/Contact-a-multicultural-service-or-community-group
http://www.multicultural.qld.gov.au/
http://www.multicultural.qld.gov.au/
https://www.communities.qld.gov.au/multicultural/multicultural-communities/multicultural-resource-directory
https://www.communities.qld.gov.au/multicultural/multicultural-communities/multicultural-resource-directory
http://www.multicultural.sa.gov.au/new-migrants
http://www.multicultural.sa.gov.au/new-migrants
http://www.mccsa.org.au/
http://www.mccsa.org.au/
http://www.multicultural.tas.gov.au/
http://www.multicultural.tas.gov.au/
http://www.multicultural.vic.gov.au/
http://www.multicultural.vic.gov.au/
http://www.multicultural.vic.gov.au/resources/community-directory
http://www.multicultural.vic.gov.au/resources/community-directory
http://www.omi.wa.gov.au/
http://www.omi.wa.gov.au/
http://www.omi.wa.gov.au/omi_db_msd.cfm
http://www.omi.wa.gov.au/omi_db_msd.cfm
http://www.omi.wa.gov.au/omi_db_msd.cfm
http://www.omi.wa.gov.au/omi_db_msd.cfm
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للوافدين الجدد تحتوي على معلومات عن الخدمات المحلية والمرافق )بما في  ُتصدر الكثير من المجالس كتيبات معلومات أو مقاالت

 ذلك وقت جمع القامة والصحة العامة ومرافق الترفيه(. يمكنك إستالم ذلك من المجلس أو يتّم إرسالها لك عبر البريد. 

د من المعلومات. أرقام هواتف وعناوين المجلس مدرجة في قائمة للحصول على مزي المكتبةقم بزيارة مجلسك المحلي أو 

Pages White  .تحت اسم المنطقة 

 لمزيد من المعلومات:

 الموقع اإللكتروني معلومات الحكومة المحلية  المنطقة

ACT 
Canberra  –ACT Government 
Connect 

www.act.gov.au 

NSW Office of Local Government www.olg.nsw.gov.au 

NT 
Local Government Department of 

and Community Services  
www.localgovernment.nt.gov.au/council_informatio

n 

Qld 
Department of Infrastructure,  

Local Government and Planning 
http://dilgp.qld.gov.au 

SA 
Department of Planning and  

Local Government 
www.dpti.sa.gov.au/local_govt 

Tas. Local Government Division www.dpac.tas.gov.au/divisions/local_government 

Vic Local Government Victoria 
www.delwp.vic.gov.au/local-government/find-your-

council 

WA 
Department of Local Government 

and Communities 
www.dlgc.wa.gov.au/Pages/default.aspx 

 وطنية
Australian Local Government 

Association – روابط 
http://alga.asn.au/?ID=275&Menu=56,199,2199 

 المنظمات العرقية والمجتمعية  
في أستراليا، هناك العديد من المنظمات العرقية والمجتمعية تخدم وتمثل إهتمامات الناس المنحدرين من خلفيات ثقافية ولغوية ودينية 

متنوعة. بإمكان هذه المنظمات مساعدتك أو توجيهك إلى من يمكنه مساعدتك. هناك أندية للمجموعات العرقية والمجتمعية وجمعيات 

 . Yellow Pagesعلى  ’Organisations‘و "منظمات"  ’Clubs‘جة تحت اسم "أندية" ومنظمات دينية مدر

الكثير من المناطق لديها مزودي خدمة إستقرار، بما في ذلك مراكز مصادر المهاجرين. ال تتم إدارة هذه المنظمات من قبل الحكومة، 

ويل من أجل تقديم خدمات اإلستقرار. قد يكون بمقدورهم مساعدتك أو العثور على منظمة تناسب إحتياجاتك ولكن بعضها يتلقى التم

 واهتماماتك. 

 لمزيد من المعلومات: 

 الموقع اإللكتروني الوكالة المنطقة

National 
of Australia  Federation of Ethnic Communities’ Councils

(FECCA) 
www.fecca.org.au 

National Settlement Council of Australia www.scoa.org.au 

National Multicultural Youth Advocacy Network www.myan.org.au/ 

http://www.act.gov.au/
http://www.act.gov.au/
http://www.olg.nsw.gov.au/
http://www.olg.nsw.gov.au/
http://www.localgovernment.nt.gov.au/council_information
http://www.localgovernment.nt.gov.au/council_information
http://dilgp.qld.gov.au/
http://dilgp.qld.gov.au/
http://www.dpti.sa.gov.au/local_govt
http://www.dpti.sa.gov.au/local_govt
http://www.dpac.tas.gov.au/divisions/local_government
http://www.dpac.tas.gov.au/divisions/local_government
http://www.delwp.vic.gov.au/local-government/find-your-council
http://www.delwp.vic.gov.au/local-government/find-your-council
http://dlg.wa.gov.au/Content/Directory/Default.aspx
http://dlg.wa.gov.au/Content/Directory/Default.aspx
http://alga.asn.au/?ID=275&Menu=56,199,219
http://alga.asn.au/?ID=275&Menu=56,199,219
http://www.fecca.org.au/
http://www.fecca.org.au/
http://www.scoa.org.au/
http://www.scoa.org.au/
http://www.myan.org.au/
http://www.myan.org.au/
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 وقوع أزمةالمساعدة عند 
يمكنك الحصول على المساعدة من منظمات غير حكومية إذا كنت بحاجة طارئة إلى الطعام أو الملبس أو المأوى أو األثاث. ال تتردد 

 في طلب المساعدة. 

 قد يكون لديك أهلية أو استوفيت شروطاً معينة للحصول على خدمات معينة. 

 لمزيد من المعلومات إطلع على:

 الموقع اإللكتروني  الوكاالت القومية 

The Salvation Army www.salvos.org.au 

St Vincent de Paul Society www.vinnies.org.au 

The Smith Family www.thesmithfamily.com.au 

Mission Australia www.missionaustralia.com.au 

Anglicare Australia  www.anglicare.asn.au 

Red Cross www.redcross.org.au/contact-us.aspx 

Department of Human Services www.humanservices.gov.au/crisis 

 الهاتفية لألزمات  اإلستشارات
 ساعة، سبعة أيام في األسبوع.  24هناك خدمات هاتفية مجانية تقدم المشورة في حالة األزمات على مدار 

قم باإلتصال بهم إذا شعرت باليأس أو إذا كنت فقط بحاجة إلى التحدث مع أحد ما أو ترغب في إستخدام خدمة المشورة المتخصصة. 

 ال بأس بأن تطلب المساعدة. 

 الوكاالت القومية
 24هاتف على مدار 

 ساعة
 الموقع اإللكتروني

Lifeline Helpline 13 1114 www.lifeline.org.au 

Kids Helpline 1800 551 800 www.kidshelp.com.au 

Child Abuse Prevention 
Service 

1800 688 009 www.childabuseprevention.com.au 

Relationships Australia Crisis 
Line 

1300 364 277 www.relationships.org.au 

RESPECT 1800 1800 737 732 www.1800respect.org.au/ 

 

  

http://www.salvos.org.au/
http://www.salvos.org.au/
http://www.vinnies.org.au/
http://www.vinnies.org.au/
http://www.thesmithfamily.com.au/
http://www.thesmithfamily.com.au/
http://www.missionaustralia.com.au/
http://www.missionaustralia.com.au/
http://www.anglicare.asn.au/
http://www.redcross.org.au/contact-us.aspx
http://www.redcross.org.au/contact-us.aspx
http://www.humanservices.gov.au/crisis
http://www.humanservices.gov.au/crisis
http://www.lifeline.org.au/
http://www.lifeline.org.au/
http://www.kidshelp.com.au/
http://www.kidshelp.com.au/
http://www.childabuseprevention.com.au/
http://www.childabuseprevention.com.au/
http://www.relationships.org.au/
http://www.relationships.org.au/
http://www.1800respect.org.au/
http://www.1800respect.org.au/
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 اللغة اإلنجليزية 3

 في هذا القسم 
 (TIS Nationalخدمة الترجمة التحريرية والشفهية ) •

  تعلم اللغة اإلنجليزية •

 (TIS National)خدمة الترجمة التحريرية والشفهية 

  الشفهية الترجمة
لغة  171( خدمة ترجمة فورية عبر الهاتف. يتوفر مترجمين ألكثر من TIS Nationalتقدم خدمة الترجمة الشفهية والتحريرية )

( TIS Nationalبحاجة إلى التواصل مع شخص ال يتحدث لغتك، قد تتمكن خدمة الترجمة التحريرية والشفهية )ولهجة. إذا كنت 

 من تقديم المساعدة لك. 

ساعة، سبعة أيام في األسبوع ويمكنهم المساعدة في حالة الطوارئ. يمكنك  24يتوفر المترجمون الشفهيون عبر الهاتف على مدار 

 ( للتواصل مع الوكاالت الحكومية والمجموعات المجتمعية والشركات. TIS Nationalالتحريرية والشفهية )إستخدام خدمة الترجمة 

( مجانية لغير الناطقين باللغة اإلنجليزية. إذا كنت تتواصل مع أحد TIS Nationalعموماً، خدمة الترجمة التحريرية والشفهية )

كلفة المترجم الشفهي. وتقدم أيضاً بعض الشركات والخدمات المجتمعية خدمة وزارات الحكومة، فإن المنظمة هي المسؤولة عن ت

 الترجمة الشفهية مجاناً. 

واخبر موظف الهاتف باللغة  450 131( قم باإلتصال على الرقم TIS Nationalلكي تستخدم خدمة الترجمة التحريرية والشفهية )

الشفهي. عندما تكون متصالً بالمترجم، اذكر اسم ورقم المنظمة التي ترغب  التي تتحدثها. سيقوم موظف الهاتف باإلتصال بالمترجم

 في اإلتصال بها. 

 يجب عليك اإلتصال خالل ساعات عمل المنظمة التي ترغب باإلتصال بها. 

إذا كنت بحاجة إلى مترجم شفهي من أجل مقابلة طبيبك، اطلب من طبيبك اإلتصال بخدمة الترجمة التحريرية والشفهية 

(TIS National على خط )Doctor's Priority Line  لترتيب موعد مترجم شفهي عبر الهاتف. يمكن للصيدليات إستخدام

 خدمة المترجم الشفهي عبر الهاتف للتحدث معك عن الدواء. هذه خدمة مجانية مقدمة من قبل الحكومة. 

 موعات اآلتية: يمكن أن تتوفر خدمة الترجمة الشفهية عبر الهاتف للتواصل مع المج

 المنظمات الغير ربحية والمنظمات الغير حكومية والمنظمات المجتمعية •

 أعضاء البرلمان  •

 وجمع القمامة وخدمات المدن(  السلطات الحكومية المحلية )المتعلقة بمسائل مثل رسوم البلدية •

 إتحادات العمال  •

 الوكاالت العقارية •

 ( TIS National)العمل لدى خدمة الترجمة التحريرية والشفهية 
( بإستفسارات من األسترليين المقيمين بشكل دائم والمواطنين المهتمين TIS Nationalترحب خدمة الترجمة التحريرية والشفهية )

( TIS National. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة الموقع اإللكتروني للترجمة التحريرية والشفهية )الهاتفكمترجمين عبر بالعمل 

 www.tisnational.gov.au/en/Interpretersعلى 

http://www.tisnational.gov.au/en/Interpreters
https://www.tisnational.gov.au/en
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 ترجمة وثائقك المهمة 
يمكن للمهاجرين المؤهلين الحصول على ترجمة لوثائقهم الشخصية المتعلقة باإلستقرار إلى اللغة اإلنجليزية )مثالً، شهادات الميالد أو 

الزواج ورخصة القيادة ووثائق العمل أو التعليم(. يتم تقديم هذه الخدمة مجاناً خالل السنتين األولتين من وصولك إلى أستراليا أو من 

 إلقامة الدائمة. منحك ل

 لمزيد من المعلومات إطلع على: 

 " احتاج إلى مترجم شفهي"بطاقة 
يمكن لغير الناطقين باللغة اإلنجليزية إستخدام بطاقة "احتاج إلى مترجم" لطلب مترجم شفهي عند الحاجة إلى اإلتصال بأحد وكاالت 

المجتمعية والشركات. تحتوي البطاقة على تفاصيل اإلتصال بخدمة الترجمة الشفهية والتحريرية الحكومة والمجموعات 

(TIS National .وفراغ لكتابة اللغة التي ترغب بها. قم بإبراز البطاقة عند حاجتك إلى مترجم شفهي ) 

( هذه البطاقات لوكاالت الحكومة والمجموعات المجتمعية والوكاالت الغير TIS Nationalتقدم خدمة الترجمة الشفهية والتحريرية )

 ربحية ليتم إعطاؤها للعمالء. 

إذا كنت ترغب في أن يتم إرسال أحد البطاقات لك، قم بإرسال بريد إلكتروني إلى خدمة الترجمة التحريرية والشفهية 

(National TIS على )tispromo@border.gov.au  820 655 1300أو اتصل هاتفياً على الرقم . 

 رمز المترجم الشفهي 

 

رمز المترجم )الموجود أعاله وفي كل من صفحات هذا الكتيب( يجعل أصحاب اللغة اإلنجليزية الضعيفة يعرفون أنه بإمكانهم طلب 

 ية. المساعدة اللغوية عند إستخدام الخدمات الحكوم

قد تجد الرمز في المستشفيات العامة ومراكز الشرطة والمدارس الحكومية والمراكز المجتمعية ومكاتب التوظيف واإلسكان 

 والمجالس المحلية ومزودي خدمة اإلستقرار مثل مراكز موارد المهاجرين. 

 خدمة الترجمة التحريرية والشفهية
(TIS National) 

 تفاصيل اإلتصال

خدمة الترجمة التحريرية والشفهية 
(TIS National على مدار )ساعة 24 

131 450 

لخدمة الترجمة التحريرية  الموقع اإللكتروني
 TIS National)) والشفهية 

www.tisnational.gov.au/en/Non-English-speakers 

-www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and ترجمة الوثائقمعلومات عن 
multicultural-affairs/programs-policy/settle-in-

australia/help-with-english/free-translating-service 

mailto:tispromo@border.gov.au
http://www.tisnational.gov.au/en/Non-English-speakers
http://www.tisnational.gov.au/en/Non-English-speakers
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/settle-in-australia/help-with-english/free-translating-service
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 تعلُم اللغة اإلنجليزية 

 برنامج اللغة اإلنجليزية للمهاجرين الراشدين

(Adult Migrant English Program (AMEP)) 
اللغة اإلنجليزية هي اللغة القومية في أستراليا، يتحدث الناس في أستراليا العديد من اللغات، ولكن لكي تشارك بشكل فاعل في الحياة 

ى الخدمات وأن في أستراليا يجب عليك تحدث وفهم اللغة اإلنجليزية. من دون اللغة اإلنجليزية، سوف تجد صعوبة في الحصول عل

 تكون شخصاً مستقالً. اللغة اإلنجليزية مهمة جداً أيضاً إذا كنت ترغب في العمل في أستراليا.  

 يجب عليك تحدث اللغة اإلنجليزية إذا كنت تود أن تصبح مواطناً أسترالياً. 

من قبل الحكومة  (Adult Migrant English Program (AMEP)يتم تمويل برنامج اللغة اإلنجليزية للمهاجرين الراشدين )

 ساعة من دروس اللغة اإلنجليزية المجانية للمهاجرين المؤهلين والقادمين إلعتبارات إنسانية.  511األسترالية ويقدم 

حدث إذا كنت مهاجراً راشداً أو قادماً إلعتبارات إنسانية لتستقر في أستراليا، أو تّم منحك تأشيرة دائمة أو تأشيرة أهلية مؤقتة وتت

(. قد يكون AMEPالقليل من اللغة اإلنجليزية أو ال تتحدثها مطلقاً، فقد تكون مؤهالً لبرنامج اللغة اإلنجليزية للمهاجرين الراشدين )

 dعلى الموقع اإللكتروني  ورقة معلوماتمؤهلين أيضاً لذات البرنامج. توجد  17و 15بعض المهاجرين الشباب ما بين سن 

https://docs.education.gov.au/node/37165   .سُتطلعك على المزيد 

المجتمع األسترالي. (، سوف تتعلم اللغة اإلنجليزية ومعلومات عن AMEPفي دروس برنامج اللغة اإلنجليزية للمهاجرين الراشدين )

ولديهم خلفيات وتجارب وأهداف مشابهة، وقد تتمكن من تكوين  سوف تلتقي بأشخاص آخرين قدموا حديثاً إلى أستراليا

 جديدة.  صداقات

م . يتّم تقديعبر مزود خدمات معتمد من الحكومة األسترالية( عبر AMEPيتّم تقديم برنامج اللغة اإلنجليزية للمهاجرين الراشدين )

 الدروس من قبل معلمين مدربين على تعليم اللغة اإلنجليزية للناطقين بلغات أخرى. 

سوف يساعدك مقدم الخدمة الخاص بك على إختيار الدروس المناسبة إلحتياجاتك لضمان أفضل النتائج الممكنة. هناك دروس بأوقات 

في تتعلّم عطالت نهاية األسبوع( وأماكن مختلفة لكي خالل النهار وفي المساء وخالل كاملة وأخرى جزئية في أوقات مختلفة )خالل 

 المناسبين لك. هناك أيضاً نظام التعليم عن بعد وعبر اإلنترنت والدروس المنزلية الخاصة.  المكان والزمان

 ( إذا كان لديك أطفال. AMEP child careالق نظرة على برنامج اللغة اإلنجليزية للمهاجرين الراشدين ورعاية الطفل )

 ( AMEPأطر زمنية مهمة لبرنامج اللغة اإلنجليزية للمهاجرين الراشدين )

(، يجب عليك التسجيل عبر مزود خدمة AMEPلكي تتمكن من الحصول على خدمة برنامج اللغة اإلنجليزية للمهاجرين الراشدين )

مج خالل ستة اشهر من تاريخ وصولك إلى أستراليا أو تاريخ إستالم التأشيرة إذا كنت في أستراليا فعالً. يجب عليك البدء معتمد للبرنا

 في دروس اللغة اإلنجليزية خالل سنة واحدة من تاريخ وصولك إلى أستراليا أو من تاريخ إستالم تأشيرتك. 

لتعلم اللغة اإلنجليزية عبر برنامج اللغة اإلنجليزية ن تاريخ استالمك التأشيرة أو ملديك خمس سنوات من تاريخ وصولك إلى أستراليا 

(. قد تكون مؤهالً لمزيد من الدروس إذا كنت من أصحاب الحاالت الخاصة أو ذو تعليم محدود أو AMEPللمهاجرين الراشدين )

 كنت من الذين مروا بتجربة قاسية قبل الهجرة. 

  

https://docs.education.gov.au/node/37165
https://docs.education.gov.au/node/37165
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 لمزيد من المعلومات: 

 تفاصيل اإلتصال (AMEPبرنامج اللغة اإلنجليزية للمهاجرين الراشدين )

 73 38 13  هاتف

لبرنامج اللغة اإلنجليزية للمهاجرين الراشدين  الموقع اإللكتروني
(AMEP) 

www.education.gov.au/amep 

 skilling@education.gov.au البريد اإللكتروني

 اإلنجليزية اللغة غير لغات عن معلومات
www.education.gov.au/amep-information-

other-languages 

 تعلم اللغة اإلنجليزية؟اين يمكنني 
 مزودي برنامج تعليم اللغة اإلنجليزية للمهاجرين الراشدين

(AMEP )ومراكز التعليم عبر اإلنترنت 

www.education.gov.au/adult-migrant-english-
program-service-providers 

( عبر  (AMEPرنامج اللغة اإلنجليزية للمهاجرين الراشدين
 اإلنترنت

http://amepdl.net.au 

 

الدراسة بعد إكمال برنامج تعليم اللغة اإلنجليزية للمهاجرين بإمكان مزود الخدمة الخاص بك مساعدتك على التخطيط لمزيد من 

 (. AMEPالراشدين )

 (Skills for Education and Employment (SEE))مهارات التعليم والحصول على العمل 
إذا كنت تبحث عن وظيفة، فإن برنامج مهارات التعليم والحصول على العمل 

(Skills for Education and Employment (SEE))  ساعة مجانية من التدريب  811قد يساعدك. يقدم البرنامج لغاية

على اللغة وتعلم الحساب والتدريب المهني للفئات العمرية العاملة الباحثة عن العمل وتواجه صعوبة في الحصول على العمل بسبب 

 عامين.  قلة التعليم ومهارات اللغة اإلنجليزية. يمكن أن يساعدك البرنامج لمدة أقصاها

( تكون فقط للباحثين عن العمل بجد والذين يتلقون دفعات دعم دخل أو SEEإهلية برنامج مهارات التعليم والحصول على العمل )

( بعد إكمالهم لبرنامج تعلم SEEبدالت تستوفي شرط األهلية. يلتحق بعض الناس ببرنامج مهارات التعليم والحصول على العمل )

 . AMEP( أو لعدم أهليتهم لبرنامج Adult Migrant English Program (AMEP)للمهاجرين الراشدين )اللغة اإلنجليزية 

أو تحدث إلى مزود خدمة التوظيف الخاص بك أو قم بزيارة  Centrelinkلمزيد من المعلومات، قم باإلتصال هاتفياً أو قم بزيارة 

 employment-and-education-http://www.education.gov.au/skillsعلى   SEEالموقع اإللكتروني لـ

  ( ,EmploymentChapter 5) التوظيف، 5الفصل  إطلع أيضاً على

 

  

http://www.education.gov.au/amep
http://www.education.gov.au/amep
mailto:skilling@education.gov.au
mailto:skilling@education.gov.au
http://www.education.gov.au/amep-information-other-languages
http://www.education.gov.au/adult-migrant-english-program-service-providers
http://www.education.gov.au/adult-migrant-english-program-service-providers
http://amepdl.net.au/
http://amepdl.net.au/
http://www.education.gov.au/skills-education-and-employment
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 التعليم والتدريب 4

 في هذا القسم 
 رعاية الطفل •

 مجموعات لعب األطفال •

 المدرسة وما قبل المدرسة  •

 والتدريب التعليم المهني •

 (National Training Complaints Hotlineالخط الوطني الهاتفي إلستقبال شكاوى التدريب ) •

 الجامعات •

 ألغراض التعليم والتدريب اإلعتراف بالمؤهالت والمهارات •

 دفعات دعم الطالب  •

 ( للطالبconcessionبطاقة التخفيض ) •

 دورات مجتمعية قصيرة •

، اللغة اإلنجليزية 3الفصل للغة اإلنجليزية، إطلع على إذا كنت بحاجة إلى معلومات عن تعلم ا

(Language English 3, Chapter) . 

 رعاية األطفال 
إذا كان لديك عمل أو دراسة أو إلتزامات  -وهي، رعاية الطفل –قد تضطر إلى ترك اطفالك تحت رعاية رسمية لشخص آخر 

أخرى. إختيار خدمات رعاية الطفل الصحيحة والتعليم المبكر يمكن أن يكون قراراً صعباً لألسرة. سوف يعتمد ذلك على إحتياجات 

أو يعملون بمؤهالت معتمدة في  أسرتك والبيئة االكثر راحة لك ولطفلك. يجب أن يكون جميع مزودي خدمة رعاية الطفل مؤهلين

 مجال التعليم والرعاية. 

 تقدم خدمة رعاية الطفل إمتيازات كثيرة لألطفال الواصلين حديثاً وأولياء أمورهم. يستخدم الكثير من األستراليين هذه المرافق. 

عليمية. سوف يتعلم األطفال اللغة تساعد خدمة رعاية الطفل والتعليم المبكر األطفال على تطوير مهارات إجتماعية وعاطفية وت

اإلنجليزية من خلفيات مختلفة ويصبحون متأقلمين مع بيئتهم الجديدة. يمكن للتعليم ذو الجودة العالية والتعليم المبكر وبرامج رعاية 

 الطفل تحسين نمو الطفل وتعليمه بشكل عام ونتائج عمله في المستقبل.  

ه يمكنك حضور التدريب أو الدراسة أو الذهاب إلى العمل، الشيء الذي يدعم أسرتك ويزيد حصولك على خدمة رعاية الطفل يعني أن

 من فرص حصولك على إستقرار ناجح. 

تتوفر عدة انواع من خدمة رعاية الطفل، وتشمل هذه األنواع الرعاية النهارية الطويلة والرعاية العائلية النهارية والرعاية حسب 

 ة باإلضافة إلى رعاية العطالت والرعاية خارج أوقات اليوم الدراسي لألطفال في سن المدرسة اإلبتدائية. الحاجة والرعاية المنزلي

ُتعرف الرعاية النهارية الطويلة أحيانا بالرعاية المركزية وتقدم بشكل عام داخل مبنى أو جزء من مبنى مخصص لكي  •

 ُيستخدم كمركز لرعاية الطفل. 

 حيث تقوم مربية مرخصة بتقديم الرعاية ألطفال اآلخرين في منازلهم. ةالرعاية النهارية العائلي •

 الرعاية المؤقتة مناسبة لألسر التي ليست بحاجة إلى خدمة رعاية الطفل بشكل منتظم.  •

رعاية الطفل المنزلية هي شكل مرن للرعاية حيث يقوم مربية مرخصة بتقديم الرعاية في منزل الطفل. يتوفر هذا الشكل  •

 الرعاية لالطفال الذين لديهم ظروف خاصة فقط.من 

بإمكان األطفال اإلنضمام إلى برامج التعليم قبل المدرسي أيضاً أو رياض األطفال داخل مركز رعاية األطفال الذي ُيهيئ  •

  .White Pages األطفال للمدرسة. هذه البرامج مدرجة في قائمة دليل الهاتف

http://www.whitepages.com.au/
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أو قم بزيارة موقع  305 670 1800على الرقم  National Child Care Access Hotlineقم باإلتصال هاتفياً بخدمة 

MyChild  اإللكتروني علىwww.mychild.gov.au :لتعرف عن 

 ت رعاية الطفل المعتمدة في منطقتكخدما •

 المحتملة األماكن الشاغرةأنواع رعاية الطفل المتوفرة  •

 المساعدة المقُدمة من الحكومة في خدمة رعاية الطفل المعتمدة •

 خدمات لألطفال ذوي اإلحتياجات الخاصة •

 خدمات ألطفال من خلفيات ثقافية متنوعة.  •

 اإللكتروني الموقع المعلومات القومية لرعاية الطفل 

 www.mychild.gov.au بالقرب منك العثور على مركز رعاية طفل

 www.humanservices.gov.au/childcare  الطفل في رسوم رعايةالحكومة  مساعدة

 www.education.gov.au/jobsforfamilies إلى المساعدة الحكومية  تغييرات

Department of Education and Training 

  الطفولة المبكرة ورعاية الطفل

www.education.gov.au/early-childhood-and-

child-care 

 http://docs.education.gov.au/node/29716 ألسرتك  إختيار الرعاية المناسبة 

 AMEPخدمة رعاية الطفل لبرنامج 
( خدمة رعاية الطفل Adult Migrant English Program (AMEP)يقدم برنامج اللغة اإلنجليزية للمهاجرين الراشدين )

. بعد إكمال برنامج AMEPمجاناً فقط لألطفال دون سن المدرسة خالل فترة حضور أولياء أمورهم لدروس اللغة اإلنجليزية لبرنامج 

(، يجب عليك مراجعة ترتيبات خدمة رعاية الطفل الخاصة بك بما أن البرامج AMEPاللغة اإلنجليزية للمهاجرين الراشدين )

 تغطي هذه التكاليف. األخرى ال 

 العمل في مجال رعاية األطفال
تّم تنظيم خدمة رعاية الطفل في أستراليا بعناية فائقة للتأكد من حصول األطفال على أفضل رعاية ممكنة. تقع مسؤولية خدمة رعاية 

 الطفل على عاتق كل من الحكومة األسترالية اإلتحادية وحكومة الوالية أو المقاطعة.

، مثل  ع خدمات رعاية الطفل والمربيات/المربين الذي يعملون/ يعملن في خدمات رعاية الطفل لقوانين وأنظمة متنّوعةيجب أن تخض

 القوانين المتعلقة بتعليم الطفل وسالمته ودفعات خدمة رعاية الطفل.

أن تكون حاصالً على أو تعمل إذا كنت ترغب في المشاركة في أنشطة الطفل الرسمية، كن على علم بهذه اإللتزمات. يجب عليك 

، عبر Certificate III in Children's Servicesبموجب مؤهل تعليمي معتمد في التعليم ورعاية الطفل، تحديداً 

Registered Training Organisation مثل معاهد ،Technical and Further Education (TAFE) . 

( بدخلك. تنطبق هذه المتطلبات Australian Taxation Officeسترالي )ومكتب الضرائب األ Centrelinkيجب عليك إعالم 

 على جميع اشكال رعاية الطفل الرسمية. 

تقع غرامة كبيرة على خدمات رعاية الطفل والمربين/ المربيات الذين ال يلتزمون بالقوانين المنطبقة عليهم، وتمتد من الغرامات 

 . المالية إلى التحقيق الجنائي و المقاضاة

http://www.mychild.gov.au/
http://www.mychild.gov.au/
http://www.mychild.gov.au/
http://www.mychild.gov.au/
http://www.mychild.gov.au/
http://www.humanservices.gov.au/childcare
http://www.humanservices.gov.au/childcare
http://www.humanservices.gov.au/childcare
http://www.education.gov.au/jobsforfamilies
http://www.education.gov.au/jobsforfamilies
http://www.education.gov.au/early-childhood-and-child-care
http://www.education.gov.au/early-childhood-and-child-care
http://docs.education.gov.au/node/29716
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لمزيد من المعلومات بشأن أن تصبح مربياً/ مربيًة في خدمة رعاية الطفل، قم بزيارة الموقع اإللكتروني لوزارة التعليم في واليتك أو 

 مقاطعتك. 

 مجموعات لعب األطفال 
مجموعات لعب األطفال هي جلسات غير رسمية حيث تلتقي األمهات واآلباء واألجداد والجدات ومقدمي الرعاية واألطفال والُرضع 

 في مكان مريح. 

يمكن أن تساعد مجموعات لعب االطفال في تعليم الطفل وتطوره عبر المشاركة في تجارب جديدة والتفاعل مع األطفال اآلخرين. 

عب األطفال يقلل من العزلة عن األسرة، ألن مجموعات لعب األطفال تقدم انشطة إجتماعية منتظمة وفرص حضور مجموعات ل

 للتواصل مع المجتمع المحلي. 

تتم إجتماعات مجموعات لعب األطفال في اماكن متنوعة ويتّم تنظيمها من قبل مقدمي خدمة رعاية االطفال. يمكنك عادة زيارة 

قرر اإلنضمام. قد تكون هناك تكلفة صغيرة لتغطية تكلفة المرطبات أو أدوات الفنون الحديثة في كل زيارة المكان مجاناً قبل أن ت

 الحقة، إستناداً على مجموعات لعب األطفال الفردية. 

أو قم بزيارة الموقع اإللكتروني  1800 171 882على الرقم  Playgroup Australiaقم باإلتصال بـ 

www.playgroupaustralia.com.au/  .للعثور على مجموعة لعب أطفال 

 التعليم المدرسي وما قبل المدرسي 
عد التعليم قبل المدرسي األطفال على التطور جسدياً يتوفر التعليم ما قبل المدرسي ورياض األطفال لجميع األطفال قبل المدرسة. يسا

 وعاطفياً وإجتماعياً قبل الذهاب إلى المدرسة. 

يجب عليهم المشاركة في تعليم  11. وبعد العام 11يجب على األطفال اإللتحاق بالمدرسة من سن خمس سنوات حتى ينهوا العام 

 عاماً.  17ساعة في األسبوع على األقل( حتى بلوغ سن  25نشطة مجتمعة )بدوام كامل أو التدريب أو العمل أو تشكيلة من هذه األ

عاما ومن ثم يلتحقون بالمدرسة العليا )أو "المدرسة الثانوية"(  13أو  12عادًة، يظل األطفال في المدرسة اإلبتدائية حتى بلوغهم سن 

الذين يتحضرون  12و 11( معدة فقط للطالب في السنة عام. بعض الكليات )مدارس ثانوية لألكبر سناً  18أو  17حتى بلوغهم سن 

 إلمتحانات السنة األخيرة للمدرسة الثانوية. 

 . White Pagesيمكنك تسجيل أطفالك بمدارس حكومية أو غير حكومية. قائمة المدارس مدرجة في 

ولكن معظمها يطلب رسماً سنوياً بسيطاً للبرامج الرياضية والتعليمية. قد يتوجب على أولياء  تقدم المدارس الحكومية تعليماً مجانياً،

 األمور توفير بعض المواد اإلضافية مثل أقالم الرصاص والحبر والكتب والزي المدرسي. 

 راجع إدارة المدرسة.  –قد ُيطلب من الطالب الحاملين لتأشيرة طالب مؤقتة رسوماً كاملة 

لمدارس الغير حكومية رسوماً، وقد يكون لديهم إنتماء دينياً أو فلسفة تعليمية معينة. للحصول على معلومات عن التعليم تفرض ا

 الخاص، قم باإلتصال بالمدارس المختارة بشكل مباشر أو حدد موعداً مع السلطة المعنية بالتعليم غير الحكومي. 

 ، أو الرعاية خالل العطالت المدرسية، اطلب ذلك من المدرسة. إذا كنت بحاجة إلى رعاية قبل أو بعد المدرسة

 التسجيل
لتسجيل طفلك في مدرسة ما، قم باإلتصال هاتفياً أو بزيارة المدرسة. سيتوجب عليك أخذ تأشيرتك أو وثائق الدخول إلى أستراليا معك 

ودليل على تاريخ ميالد طفلك وأية أوراق بما في ذلك تقارير المدرسة، المتعلقة بتعليمهم السابق. سوف يتوجب عليك أيضاً إبراز 

 . ( ,Health and WellbeingChapter 9) والسالمة الصحة، 9الفصل لع على وثائق التحصين. إط

اإللكتروني  MySchoolيمكن أن يكون قرار إختيار مدرسة قراراً صعباً. يمكنك معرفة المزيد عن المدارس المحلية عبر موقع 

 /www.myschool.edu.auعلى 

http://www.playgroupaustralia.com.au/
http://www.playgroupaustralia.com.au/
http://www.playgroupaustralia.com.au/
http://www.myschool.edu.au/
http://www.myschool.edu.au/
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 أطفال المدارس غير الناطقين باللغة اإلنجليزية 
تختلف خدمات دعم تعليم اللغة اإلنجليزية في أستراليا. قم باإلتصال بسلطة التعليم في واليتك أو مقاطعتك للحصول على مزيد من  

 المعلومات. 

 الوالية أو
 المقاطعة

 الموقع اإللكتروني معلومات

ACT Education and Training Directorate 
www.det.act.gov.au/teaching_and_learning/e

nglish-as-an-additional-language-or-dialect 

NSW Department of Education 
www.schools.nsw.edu.au/gotoschool/a-

z/esl.php 

NT Department of Education 
https://nt.gov.au/learning/international- 

students-and-migrants/english-as-a-second-
language-students 

Qld 
Department of Education and 

Training 
http://education.qld.gov.au/schools/about/sup

port.html 

SA 
Child   Department for Education and

Development 

www.sa.gov.au/topics/education-skills-and-
learning/schools/curriculum-and-

learning/student-support-programs/english-
as-a-second-language 

Tas. Multicultural Access Point  
www.multicultural.tas.gov.au/education_and_

english 

Vic. 
Department of Education and 

Training  

www.education.vic.gov.au/school/teachers/te
achingresources/diversity/eal/Pages/ealnewst

udent.aspx 

WA Department of Education 
http://det.wa.edu.au/curriculumsupport/eald/d
etcms/navigation/program-information/eal-d-

school-programs/ 

 المترجمين الشفهيين في المدارس 
يمكن لآلباء واألمهات ومقدمي الرعاية الذين يتحدثون اللغة اإلنجليزية بشكل ضعيف أو ال يتحدثونها مطلقاً الحصول على خدمة 

مترجم شفهي عند مناقشة شؤون طفلهم في المدرسة. قبل القدوم من أجل اإلجتماع مع إدارة المدرسة، اتصل بخدمة الترجمة 

ساعة، سبعة أيام في األسبوع( أو قم بزيارة الموقع اإللكتروني  24) 450 131( على الرقم National TISالتحريرية والشفهية )

www.tisnational.gov.au   

 التعليم المهني والتدريب
( للذين يرغبون في الحصول على Vocational Education and Training (VET)يتّم تقديم التعليم المهني والتدريب )

دورات مهارات تقنية أو حرفية، أو مهارات من أجل وظيفة معينة. هناك العديد من دورات التدريب المهني في مجاالت مثل تقنية 

والمجاالت اللوجستية والبناء  والسياحة والفندقية، ورعاية األطفال والنقلفنون واإلعالم المعلومات وخدمات األعمال التجارية وال

 والتعدين والتصنيع والصناعات الريفية.

(، ينبغي عليك إجراء بحث عن الدورات التي ترغب فيها واإلطالع على متطلبات VETقبل اإللتحاق بالتعليم المهني والتدريب )

معلومات لمساعدتك في إجراء هذا البحث على  اإللكتروني MySkillsموقع  يقدمسوق العمل األسترالي. 

www.myskills.gov.au  

http://www.det.act.gov.au/teaching_and_learning/english-as-an-additional-language-or-dialect
http://www.det.act.gov.au/teaching_and_learning/english-as-an-additional-language-or-dialect
http://www.schools.nsw.edu.au/gotoschool/a-z/esl.php
http://www.schools.nsw.edu.au/gotoschool/a-z/esl.php
http://www.education.nt.gov.au/parents-community/students-learning/tml-program
http://www.education.nt.gov.au/parents-community/students-learning/tml-program
http://education.qld.gov.au/schools/about/support.html
http://education.qld.gov.au/schools/about/support.html
http://www.sa.gov.au/topics/education-skills-and-learning/schools/curriculum-and-learning/student-support-programs/english-as-a-second-language
http://www.sa.gov.au/topics/education-skills-and-learning/schools/curriculum-and-learning/student-support-programs/english-as-a-second-language
http://www.multicultural.tas.gov.au/education_and_english
http://www.multicultural.tas.gov.au/education_and_english
http://www.education.vic.gov.au/school/teachers/teachingresources/diversity/eal/Pages/ealnewstudent.aspx
http://www.education.vic.gov.au/school/teachers/teachingresources/diversity/eal/Pages/ealnewstudent.aspx
http://det.wa.edu.au/curriculumsupport/eald/detcms/navigation/program-information/eal-d-school-programs/
http://det.wa.edu.au/curriculumsupport/eald/detcms/navigation/program-information/eal-d-school-programs/
http://www.tisnational.gov.au/
http://www.tisnational.gov.au/
http://www.tisnational.gov.au/
http://www.myskills.gov.au/
http://www.myskills.gov.au/
http://www.myskills.gov.au/
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( في VETالتعليم المهني والتدريب )اإللكتروني أيضاً معلومات عن منظمات التدريب التي تقدم دورات  MySkillsيقدم موقع 

 Adult and ومنظمات Technical and Further Education (TAFE)أستراليا. تشمل هذه المنظمات معاهد 

Community Education (ACE) وPrivate Registered Training Organisations (RTOs) . 

( في سنواتهم األخيرة من المدرسة. يتّم فرض رسوم على VETتدريب )يمكن أن يتلقى طالب المدرسة الثانوية التعليم المهني وال

( وقد يتوجب على الطالب شراء الكتب أو المواد أو المعدات بأنفسهم. يجب على الطالب VETدورات التعليم المهني والتدريب )

 إنهاء المدرسة الثانوية لكي يكونوا مؤهلين للحصول على بعض الدورات. 

(، تقدم الحكومة االسترالية قرض VETلمؤهلين المسجلين في مستوى الدبلوم وما فوقه للتعليم المهني والتدريب )بالنسبة للطالب ا

الدعم المالي للطالب لكي ال يضطروا إلى دفع رسومهم مقدماً. الطالب  VET FEE-HELP. يقدم VET FEE-HELPمشروع 

سديده عبر نظام الضرائب بمجرد بلوغ قيمة دخلهم الحد األدنى يجب أن يقوموا بت VET FEE-HELPالذين يتلقون قرض مشروع 

لبداية السداد. عند طلب هذا القرض، تقع على عاتقك مسؤولية إداراك جميع اإللتزامات والمتطلبات قبل التسجيل. لمزيد من 

، قم بزيارة الموقع اإللكتروني HELP-VET FEEالمعلومات عن 

http://studyassist.gov.au/sites/studyassist/helppayingmyfees/vet-fee-help/pages/vet-fee-help 

 الموقع اإللكتروني هاتف VETمعلومات عن  المنطقة

 My Skills Training Directory  www.myskills.gov.au قومي

ACT Skilled Capital 02 6205 8555 
www.skills.act.gov.au/?q=skills-

training-act 

NSW Smart and Skilled 1300 772 104 www.smartandskilled.nsw.gov.au 

NT 
 Northern Territory Training

Entitlement 
 

https://nt.gov.au/learning/adult-
education-and-training/vocational-

education-and-training-VET 

 Department of Business 08 8999 5511 http://www.vet.nt.gov.au/ 

Qld Skills Gateway 1300 369 935 
www.skillsgateway.training.qld.go

v.au 
 

SA Work Ready 1800 506 266 
www.skills.sa.gov.au/training-

learning 

Tas. Skills Tasmania  
http://www.skills.tas.gov.au/learne

rs 

Vic. Victorian Training Guarantee 13 1823 
www.education.vic.gov.au/training

/learners/vet/pages/funding.aspx 

WA Future Skills 08 6551 5000 
www.futureskillswa.wa.gov.au/stu
dentsparents/Pages/default.aspx 

 

  ( ,EmploymentChapter 5) العمل، 5الفصل للحصول على معلومات عن اإلعتراف بالمؤهالت والمهارات، إطلع على 

  

http://studyassist.gov.au/sites/studyassist/helppayingmyfees/vet-fee-help/pages/vet-fee-help
http://www.myskills.gov.au/
http://www.myskills.gov.au/
http://www.skills.act.gov.au/?q=skills-training-act
http://www.skills.act.gov.au/?q=skills-training-act
http://www.smartandskilled.nsw.gov.au/
http://www.smartandskilled.nsw.gov.au/
https://nt.gov.au/learning/adult-education-and-training/vocational-education-and-training-VET
https://nt.gov.au/learning/adult-education-and-training/vocational-education-and-training-VET
http://www.vet.nt.gov.au/
http://www.vet.nt.gov.au/
http://www.skillsgateway.training.qld.gov.au/
http://www.skillsgateway.training.qld.gov.au/
http://www.skills.sa.gov.au/training-learning
http://www.skills.sa.gov.au/training-learning
http://www.skills.tas.gov.au/learners
http://www.skills.tas.gov.au/learners
http://www.education.vic.gov.au/training/learners/vet/pages/funding.aspx
http://www.education.vic.gov.au/training/learners/vet/pages/funding.aspx
http://www.futureskillswa.wa.gov.au/studentsparents/Pages/default.aspx
http://www.futureskillswa.wa.gov.au/studentsparents/Pages/default.aspx
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الخط الوطني الهاتفي إلستقبال شكاوى التدريب 

(National Training Complaints Hotline) 
( هو خدمة قومية للمستهلك من National Training Complaints Hotlineالتدريب )الخط الوطني الهاتفي الستقبال شكاوى 

أجل تسجيل شكاوى تتعلق بالتعليم المهني والتدريب. تقوم الخدمة بإحالة المستهلك إلى الوكالة/ السلطة/ السلطة القضائية المناسبة من 

 اعدة فيما يتعلق بالشكوى المقدمة. أجل المس

الكثير من المنظمات المختلفة المشاركة، يشمل ذلك الحكومة األسترالية  الكثير لوجود نظراً  قطاع التعليم المهني والتدريب معقـّد

 وحكومة الوالية أو حكومة المقاطعة. يستحق المستهلك طريقة مبسطة وسهلة لإلبالغ عن الشكاوى. 

( بالتحقيق في الشكوى ولكن تقوم بتحويلها إلى الوكالة المناسبة أو السلطة أو القضاء من أجل Hotlineالخط الساخن )ال تقوم خدمة 

( على الموقع اإللكتروني Hotlineالنظر فيها. يتوفر المزيد من المعلومات عن خدمة الخط الساخن )

www.education.gov.au/NTCH 

 مساًء على نطاق الدولة. رقم الهاتف هو  7صباحاً حتى  8تعمل خدمة الخط الساخن من يوم االثنين حتى الجمعة من الساعة 

. قم بكتابة أكبر قدر من التفاصيل ov.auskilling@education.gيمكن إرسال الشكاوى المكتوبة إلى اإليميل . 73 38 13

 وتفاصيل اإلتصال بك لكي يتّم النظر في شكواك. 

بالخط  بالنيابة عنكواطلب منهم اإلتصال  ، 450 131باإلتصال بالرقم  TIS Nationalتتوفر خدمات المترجم الشفهي عبر خدمة 

 (. National Training Complaints Hotlineإلسقبال الشكاوى ) الهاتفي الوطني

 الجامعات 
الجامعات األسترالية هي من أفضل الجامعات في العالم. تستغرق الدورة الدارسية لمرحلة قبل التخرج ثالثة سنوات لتكتمل، ولكن 

والتي تستغرق وقتاً أطول. بعض الدورات الدراسية لديها خيار التعليم عن بعد  الشهادتين المزدوجتين بدرجة بكالوريوسهناك أيضاً 

 )عبر اإلنترنت( والدوام الجزئي. قد تقدم الجامعات أيضاً دورات تطوير متخصصة بفترات أقصر. 

 لمعرفة المزيد عن نظام التعليم األسترالي: 

، قم بزيارة الموقع اإللكتروني االدراسة في أسترالي أوإذا كنت تفكر في الهجرة إلى أستراليا  •

www.studyinaustralia.gov.au 

 www.studyassist.gov.au، قم بزيارة الموقع اإللكتروني إنسانية طالب محلي أو حامالً لتأشيرة إعتباراتإذا كنت  •

 www.qilt.edu.auهيئات التعليم األسترالي العالي ومجاالت الدراسة الدراسة، يمكنك فعل ذلك عبر  مقارنةإذا كنت ترغب في 

، يجب عليك التواصل مع الجامعة التي تعتزم اإللتحاق بها أو بمركز قبول معلومات عن الدخول والقبول والدوراتللحصول على 

 التعليم العالي في واليتك أو مقاطعتك )على الموقع اإللكتروني 

http://studyassist.gov.au/sites/studyassist/mytertiarystudyoptions/courses_quals/pages/enrolli

ng-in-a-course .) 

بجامعاتهم والتحقق من مستوى اللغة اإلنجليزية المطلوب لدورتهم  لذين تكون لغتهم اإلنجليزية ضعيفة أن يتصلوايجب على الطالب ا

الدراسية. قد يجب عليك التسجيل في برنامج للغة اإلنجليزية قبل بدء الدراسة الجامعية، للتأكد من أن لغتك اإلنجليزية جيدة بما يكفي 

 للدراسة الجامعية. 

فة الجامعات إستناداً على الجامعة والدورة الدراسية. قبل أن تقوم بالتسجيل، يجب عليك التفكير في إجمالي قيمة تكلفة تختلف تكل

 الكتب والمسكن وتكلفة المعيشة بشكل عام.  ستدفعها، وكيف ستدفع كلفةالدورة الدراسية، وكيف 

https://www.education.gov.au/NTCH
https://www.education.gov.au/NTCH
mailto:skilling@education.gov.au
http://www.studyinaustralia.gov.au/
http://www.studyinaustralia.gov.au/
http://www.studyinaustralia.gov.au/
http://www.studyassist.gov.au/
http://www.studyassist.gov.au/
http://www.qilt.edu.au/
http://studyassist.gov.au/sites/studyassist/mytertiarystudyoptions/courses_quals/pages/enrolling-in-a-course
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 برنامج قرض التعليم العاليكن الجامعات وتقدم فرص لمساعدة الطالب المحليين في الجامعات، تقوم الحكومة بدعم أما

Higher Education Loan Program (HELP)  ًللطالب المؤهلين. إذا كنت مؤهالً، ليس عليك دفع رسوم دراسية مقدما

عبر نظام الضرائب بمجرد بلوغ قيمة دخلك الحد األدنى لبدء السداد. فترة بداية السداد  HELPولكن عليك سداد قرض برنامج 

 .(www.studyassist.gov.auاإللكتروني على ) StudyAssistمفهرسة بشكل سنوي ويمكن إيجادها على موقع 

 األجانبالطالب  دعم
دريبك هي النقطة األولى للتواصل من أجل الحصول على الدعم خالل فترة دراستك في أستراليا. يمكنك أن تجد مؤسسة تعليمك وت

 على الموقع اإللكتروني  معلومات عن إستقرار الطالب األجانب

www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia  :وعلى هذه المواقع اإللكتروني 

 الموقع اإللكتروني معلومات الطالب األجانب

Department of Education and Training www.internationaleducation.gov.au/ 

Future Unlimited www.studyinaustralia.gov.au/ 

Immigration information www.border.gov.au/Trav/Stud 

 والتدريباإلعتراف بالمؤهالت والمهارات من أجل األهداف التعليمية 
إذا كنت ترغب في الدراسة أو التدريب في أستراليا، فقد يساعدك أن يتّم أوالً اإلعتراف بمؤهالتك أو خبرات عملك من خارج 

أستراليا بشكل رسمي من قبل مقدم تدريب أو جامعة أو أحد سلطات تقييم المهارات. قد يساعدك ذلك على إستيفاء شروط القبول، أو 

 تدريب. حتى تقليل فترة ال

  ( ,EmploymentChapter 5) العمل، 5الفصل للحصول على معلومات عن اإلعتراف بمؤهالتك ومهاراتك إطلع على 

 دفعات دعم الطالب 
عاما فاكثر( المساعدة  25)لألشخاص من عمر  Austudyسنة( و  24 -16)لألشخاص من عمر  Youth Allowance توفر

 .يكونوا أصحاب أمالك ودخل ضمن حدود معّينةالمالية للسكان األسترليين الذين يدرسون دراسة معتمدة بدوام كامل و

مستثنين من فترة اإلنتظار هذه. لمزيد  بموجب اعتبارات إنسانية الالجئون والقادمونعلى معظم الواصلين الجدد.  فترة إنتظارتنطبق 

 على الموقع اإللكتروني  Centrelinkمن المعلومات، قم باإلتصال بـ 

www.humanservices.gov.au/customer/subjects/payments-students-and-trainees 

  (,Your Family Chapter 10) أسرتك، 11الفصل إطلع على 

 للطالب ( concession)بطاقة التخفيض 
العالي قد يكونوا مؤهلين للحصول على بطاقة الطالب التي  العالي قد يكون طالب المدارس والتعليمفي بعض الواليات والمقاطعتين، 

تخولهم للحصول على خصم عند الدفع لقاء الخدمات، مثل النقل العام. استفسر من مدرستك او مؤسستك عن الحصول على بطاقة 

 الطالب. 

 دروات مجتمعية قصيرة 
عاماً.  15يمية في المجتمعات المحلية للناس فوق سن دورات تعل Adult and Community Education (ACE)تقدم خدمة 

عادة شديدة المرونة وتناسب األشخاص متنوعي المقدرات والخلفيات، عادة، تكون مدة الدورة من ساعتين إلى  ACEتكون دورات 

دة في األمسيات أو ثالث ساعات في األسبوع على مدى ستة إلى ثمانية أسابيع أو ورشات عمل ليوم كامل. ويتم عقد الدورات عا

 خالل عطالت نهاية األسبوع. 

http://www.studyassist.gov.au/
http://www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia
http://www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia
http://www.internationaleducation.gov.au/
http://www.internationaleducation.gov.au/
http://www.studyinaustralia.gov.au/
http://www.studyinaustralia.gov.au/
http://www.border.gov.au/Trav/Stud
http://www.border.gov.au/Trav/Stud
https://www.humanservices.gov.au/customer/subjects/payments-students-and-trainees
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 . يمكن لـوالتدريب المرتبط بعملعادة المؤهالت، ولكنها قد تكون تمهيداً لمزيد من التعليم الرسمي  ACEال يكون نتاج دورات 

ACE  ،تعلقة بأسلوب الحياةأو لتلبية الرضا الذاتي والحاجات اإلجتماعية أو المأيضاً تقديم مهارات متعلقة بالعمل وشهادات 

 واإلحتياجات اإلجتماعية. 

الصغيرة  واألعمال التجاريةبعض الدورات القصيرة مجازة ومصممة لتقديم المعرفة والمهارات، مثالً في الفن وتكنولوجيا المعلومات 

 واللغات األخرى والرياضة. 

 Vocational Education Training (VET)  و Technical and Further Education (TAFE)قد تقدم منظمات 

 دورات قصيرة ومجازة باإلضافة إلى دورات غير مجازة قصيرة ليس لديها تقييم رسمي. 
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 العمل  5

 في هذا القسم 
  البحث عن العمل •

 (Centrelinkسنترلينك ) •

 اإلعتراف بالمؤهالت والمهارات  •

  الحقوق والحماية في مكان العمل •

  الصحة والسالمة في مكان العمل •

  اإلدخار التقاعدي •

 البحث عن العمل 
يمكن أن يكون سوق العمل األسترالي شديد التنافس. تؤثر العناصر اإلقتصادية ومؤهالتك ومهاراتك وقدرتك على تحدث اللغة 

 اإلنجليزية ونوع العمل الذي تبحث عنه على سرعة حصولك على العمل. تختلف وفرة العمل من مكان إلى آخر في أستراليا. 

(. توجد فرص العمل ’Positions Vacant‘( )أو الشواغر( )’Job Vacancies‘تقوم الصحف اليومية بنشر فرص للعمل )

 والعديد من مواقع التوظيف اإللكترونية.  دليل الهاتفأيضاً على اإلنترنت. وكاالت التوظيف الخاصة مدرجة في 

، وهو أحد أكبر المواقع اإللكترونية األسترالية المجانية jobactiveلعمل في جميع أنحاء أستراليا عبريمكنك البحث عن فرص ا

 /https://jobactive.gov.auللوظائف، على 

 ,Chapter 12) المدنية المشاركة، 12الفصل العمل التطوعي يمكن أن يمهد لك الطريق للحصول على العمل: إطلع على 

Participation Civic) . 

 (Centrelink)سنترلينك 
بتسليم الدفعات وإيصال الخدمات للباحثين عن العمل. قد تكون مؤهالً للحصول على دفعات دعم للدخل إذا كنت  Centrelinkتقوم 

 تبحث عن عمل أو أنهيت دراسة معتمدة أو تقوم بأنشطة معتمدة. 

Centrelink تفاصيل اإلتصال 

 www.humanservices.gov.au  اإللكتروني  Centrelink موقع

 www.humanservices.gov.au/multicultural  معلومات عن الألجئين والزوار والمهاجرين

 www.humanservices.gov.au/yourlanguage  أخرى معلومات عن لغات

 202 131 للحصول على معلومات عن لغات أخرى

 850 132 الباحثين عن عمل عبر الهاتف

 

أو  jobactiveبتحويلك إلى مزود خدمات توظيف مثل  Centrelinkلمساعدتك في الحصول على عمل، قد تقوم 

Disability Employment Services .إذا كنت تعيش في مكان منعزل فقد يتم تحويلك إلى مزود برنامج تطوير مجتمعي . 

jobactive 
بربط الباحثين عن العمل بأصحاب العمل ويتّم تقديم الخدمة من قبل مزودي خدمة منتشرين في أكثر من  jobactiveتقوم خدمة 

يم الخدمة وفقاً لحاجة العميل. إنهم يعملونمع أصحاب العمل بتقد jobactiveموقع في انحاء أستراليا. يقوم مزودوخدمة  1,711

 المحليين ومنظمات التدريب المسجلة والحكومة ومنظمات الصحة والمجتمع من أجل مساعدتك على إيجاد عمل. 

https://jobactive.gov.au/
http://www.humanservices.gov.au/
http://www.humanservices.gov.au/multicultural
http://www.humanservices.gov.au/multicultural
http://www.humanservices.gov.au/yourlanguage
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 لمهني أويمكنك الحصول على المساعدة للحصول على التدريب أو خبرة العمل أو السكن أو دعم األجر أو التدريب أو التدريب ا

New Enterprise Incentive Scheme  للمساعدة في إنشاء عمل تجاري جديد. تتوفرHelp for jobseekers  على

 www.employment.gov.au/jobactive-help-job-seekersالموقع اإللكتروني 

على وضع خطة توضح ما يجب عليك فعله للحصول والحفاظ على عمل. قد يشمل ذلك  jobactiveسوف يساعدك مزود خدمة 

 كتابة سيرة ذاتية والحصول على خبرات عمل وإكتساب خبرات ومؤهالت جديدة. 

موجب إعتبارات إنسانية، فإنك مؤهل للحصول على خدمات التوظيف من يوم وصولك إلى أستراليا. قد يكون إذا كنت الجئاً أو قادماً ب

للحصول على مزيد  Centrelink بعض المهاجرين اآلخرين مؤهلين للحصول على خدمات توظيف محدودة. قم باإلتصال بـ 

 المعلومات.  من

 www.jobactive.gov.auقم بزيارة الموقع اإللكتروني  محلي jobactiveمزود خدمة للعثور على 

يمكنه العمل في أعمال  أي شخص مخول له قانونياً العمل في أستراليا )يشمل ذلك زوار أستراليا الحاملين لتأشيرات عمل مناسبة(

الحصاد الزراعي، التي تتضمن قطف الفواكه والمنتجات الزراعية األخرى في المناطق الريفية. يقدم مزودوخدمة 

Harvest Labour Services  الخدمات عبرjobactive . 

jobactive تفاصيل اإلتصال 

Job Seeker Hotline 136 268 

 www.jobactive.gov.au اإللكتروني jobactiveموقع 

  عن لغات غير اللغة اإلنجليزية jobactive معلومات
www.employment.gov.au/translated-jobactive-

factsheets 

 األسترالي  LabourMarketUpdateمنشور 
http://employment.gov.au/australian-labour-

market-update-publication 

 Harvest Labour Services  www.harvesttrail.gov.auمعلومات عن

 

 قد تساعدك الخدمات التالية أيضاً: 

 الموقع اإللكتروني هاتف الوكالة أو الخدمة

Australian Apprenticeships 13 3873 www.australianapprenticeships.gov.au 

Jobguide –  لتوظيف الشباب  www.education.gov.au/job-guide 

Experience+ – 1764 13  لتوظيف الناضجين www.employment.gov.au/job-seekers-0 

MyFuture –  موقع إلكتروني يقدم مشورة
  للباحثين عن العمل

 http://myfuture.edu.au/ 

Help starting a small business 13 62 68 
www.employment.gov.au/self-

employment-new-enterprise-incentive-
scheme-neis 

 JobAccess – للعّمال ذوي اإلعاقة  
1800 464 

800 
www.jobaccess.gov.au/people-with-

disability 

 

http://www.employment.gov.au/jobactive-help-job-seekers
http://www.employment.gov.au/jobactive-help-job-seekers
http://www.jobactive.gov.au/
http://www.jobactive.gov.au/
http://www.jobactive.gov.au/
http://www.employment.gov.au/translated-jobactive-factsheets
http://www.employment.gov.au/translated-jobactive-factsheets
http://www.employment.gov.au/translated-jobactive-factsheets
http://employment.gov.au/australian-labour-market-update-publication
http://www.harvesttrail.gov.au/
http://www.australianapprenticeships.gov.au/
http://www.australianapprenticeships.gov.au/
http://www.education.gov.au/job-guide
http://www.employment.gov.au/job-seekers-0
http://myfuture.edu.au/
http://www.employment.gov.au/self-employment-new-enterprise-incentive-scheme-neis
http://www.employment.gov.au/self-employment-new-enterprise-incentive-scheme-neis
https://www.jobaccess.gov.au/people-with-disability
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 اإلعتراف بالمؤهالت والمهارات
إذا كان لديك مؤهالت أو مهارات أو خبرات عمل ذات صلة بمجال وظيفي معين، فقد ترغب في أن يتم اإلعتراف بهذه األوراق 

بشكل رسمي لتساعدك في الحصول على العمل في أستراليا. اإلعتراف بمؤهالتك وخبراتك قد يدعم أيضاً عملك المستقبلي وفرص 

 تطورك في مجالك. 

تدريب أو الدراسة في أستراليا، فقد ترغب في الحصول على تقييم وإعتراف بمؤهالتك وخبراتك الحاصل عليها  إذا كنت تخطط لتلقي

 من خارج أستراليا، لمساعدتك على تلبية شروط ومتطلبات القبول في الدروات الدراسية، أو حتى تقليل الوقت المطلوب للدراسة. 

 ، قم بزيارة الموقع اإللكتروني معلومات عن اإلعتراف بالمؤهالتللحصول على 

http://internationaleducation.gov.au/services-and-resources/pages/qualifications-

recognition.aspx  

 لحصول على تقييم وإعتراف بمؤهالتك ومهاراتك: هناك عدة طرق ل

 اإلعتراف بالتعليم السابق 

( هي عملية ُتجرى من أجل تقييم واإلعتراف بعلوم Recognition of Prior Learning (RPL)اإلعتراف بالتعليم السابق )

 . ويمكن أن تزودك بمؤهالت أسترالية كاملة أو جزء منها. وعمل وخبرة في الحياةومهارات إكتسبها شخص ما عبر تعليم وتدريب 

. تشمل Registered Training Organisations (RTOs)( من قبل RPLيتم إجراء عملية اإلعتراف بالتعليم السابق )

RTO  مزودي خدمة التعليم العالي )الجامعات( ومؤسسات تعليم التدريب المهني، التي يمكن أن تكون يمكن أن تملكها الحكومة أو

 مزّودين خاصين. 

 ( إذا كان لديك: RPLقد تكون مؤهالً إلجراء عملية اإلعتراف بالتعليم السابق )

 مؤهل من خارج البالد  •

 إفادة تعليم ذات صلة  •

 راتك العملية والمعرفة المكتسبة من خبرات عمل بأجر أو من دون أجر، أو خبرة في الحياة أو عمل مجتمعي. دليل على مها •

. قد يراقبك المقّيم وانت تقوم RPLيمنكهم إجراء تقييم  RTOالمقّيمون األستراليون المؤهلون الذين يعملون لدى، أو بالنيابة عن 

أن مهاراتك. وسوف يقوم أيضا بمقارنة أدلتك وخبراتك ومهاراتك )بما في ذلك التعليم بعمل مهمة معينة ثم يقوم بالتحدث معك بش

الرسمي وخبرات العمل( مع المؤهالت األسترالية ذات الصلة. أستراليا لديها إطار مؤهالت قومي لكي يتّم اإلعتراف بالمؤهالت 

 . RTOوالقرارات من قبل جميع مصالح 

مثالً، نسخ من مؤهالتك أو شهادات التدريب أو مراجع ألصحاب العمل أو  –لتي يجب عليك تقديمها سوق يخبرك المقّيم عن األدلة ا

 إفادة بالمسمى الوظيفي ونماذج من عملك. 

المتاحة لك والرسوم التي  RPLبمجرد تعّرفك على منظمة عمل مناسبة، يجب عليك التواصل مع المنظمة من أجل مناقشة خيارات 

 . RPLإجراء تقييم وإعتراف بمهاراتك وخبراتك. سوف يتّم فرض رسوم عادًة إلجراء تقييم  قد ُتفرض عليك على

 على المواقع اإللكترونية التالية:  RTOيمكنك الحصول على تفاصيل اإلتصال ومواقع 

• MySkills - www.myskills.gov.au – ( لتتعرف على دورات تدريب مهنيVET يمكنك أن تحصل عليها )
 منطقتك.  في

• MyFuture - www.myfuture.edu.au – على تفاصيل اإلتصال بـ  للحصولRTO ،بما في ذلك الجامعات ،
 . RPLباإلضافة إلى مزيد من المعلومات عن التقديم لعمليات تقييم 

http://internationaleducation.gov.au/services-and-resources/pages/qualifications-recognition.aspx
http://www.myskills.gov.au/
http://www.myskills.gov.au/
http://www.myskills.gov.au-/
http://www.myfuture.edu.au/
http://www.myfuture.edu.au/
http://www.myfuture.edu.au/
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 سلطات تقييم المهارات 
ُتجري سلطات تقييم المهارت إختبارات لتحديد إذا ما كان المهاجر لديه المهارات والخبرات لكي يعمل وفقاً للمعايير األسترلية في 

يفة أو مهنة معينة. بينما يتم تقديم هذه الخدمات بشكل عام ألغراض الهجرة، تقوم الكثير من السلطات أيضاً بإجراء تقييم وإختبار وظ

 من أجل أهداف أخرى، والتي يمكنها مساعدتك في: 

 .Australian Qualification Frameworkإكتساب مؤهالت  •
 مهنة معينةالحصول على الترخيص والتسجيل في وظيفة/  •
 الحصول على اإلعتماد من جمعية متخصصة.  •

سلطة في أستراليا منوط بها مسؤولية إجراء تقييم المؤهالت والخبرات والمهارات في مجال معين من خارج  37يوجد حالياً 

 على الموقع اإللكتروني  قائمة السلطاتأستراليا. لكي تعرف إذا ما كانت مهنتك أو تخصصك مغطاة من قبل سلطة ما، إطلع على 

www.border.gov.au/Trav/Work/Work/Skills-assessment-and-assessing-authorities 

 اإلعتراف بالمهارات  –اإلعتراف بالمهن الحرفية في أستراليا 
Trades Recognition Australia (TRA)  هي وحدة عمل تجاري تتبع للحكومة األسترالية تقع في 

Department of Education and Training مهنة تقني وحرفي تم تحديدهم من 131. إنها سلطة تقييم المهارات وتضم نحو

بتشغيل عدد من  TRA. تقوم Australian Department of Immigration and Border Protection (DIBP)قبل 

 خدمات تقييم المهارات، والتي تختلف إستناداً على ظروف مقدم الطلب ونتائج هجرته التي يرغبون فيها. 

باإلعتراف  TRA Optional Skills Assessment Service و TRA Trades Recognition Serviceتقوم 

معتمدة من قبل  Registered Training Organisations (RTOs)بالمهارات من أجل أهداف التوظيف وإصدار الرخص. 

TRA  ،وتقدم هذه الخدمات في كافة أنحاء أستراليا. بعد إجراء التقييم، قد يتم اإلعتراف بمهاراتك بشكل رسمي مع المؤهل 

Offshore Technical Skills Record  في لتلبية معايير العمل أو إفادة تحصيل تتطلب منك القيام بتدريب إضاأو قيد امتالك

 األسترالية أو الحصول على رخصة.

اإللكتروني على  TRA Pathfinderلتقييم المهارات تناسبك ، قم بزيارة موقع  TRAلمعرفة إذا ما كانت خدمة 

www.tradesrecognitionaustralia.gov.au/PathFinder/Pages/default.aspx 

جانية لمساعدتك لتقرر إذا ما كنت ترغب في إجراء تقييم خدمة م اإللكتروني، TradeSETقد ترغب أيضاً في إستكشاف موقع 

 www.tradeset.com.auرسمي للمهارات على 

اإلعتراف بالمهن الحرفية في أستراليا 
(Trade RecognitionAustralia) 

 تفاصيل اإلتصال

 هاتف )خارج أستراليا( 
 

+61 2 6240 8778 
 مساء  12صباحاً حتى  11.11األثنين إلى الثالثاء، 

مساًء، بإستثناء العطالت العامة )بتوقيت  5.11بعد الظهر حتى  1.11و
 ساعات( 11غرينتش+

  هاتف )خارج أستراليا(
 

1300 360 992 
 ساعات العمل كما هو موضح أعاله 

 traenquiries@education.gov.au البريد اإللكتروني

 www.tradesrecognitionaustralia.gov.au اإللكتروني TRA موقع

 

 العليا والدراسات الجامعات بمؤهالت اإلعتراف
إعترافاً  -إستناداً على الواليات واألقاليم األسترالية -(Overseas Qualification Unitsتقدم وحدة المؤهالت األجنبية )

خدمات مجانية تقوم  OQUبالمؤهالت األجنبية ألهداف عامة )أي، ليس من أجل متطلبات دراسة أساسية أو الهجرة أو العمل(. تقدم 

 . Australian Qualification Frameworkبمقارنة مؤهالتك بما يعادلها من المؤهالت األسترالية، بإستخدم 

http://www.border.gov.au/Trav/Work/Work/Skills-assessment-and-assessing-authorities
http://www.tradesrecognitionaustralia.gov.au/PathFinder/Pages/default.aspx
http://www.tradesrecognitionaustralia.gov.au/PathFinder/Pages/default.aspx
http://www.tradesrecognitionaustralia.gov.au/PathFinder/Pages/default.aspx
http://www.tradeset.com.au/index.php
http://www.tradeset.com.au/
mailto:traenquiries@education.gov.au
mailto:traenquiries@education.gov.au
http://www.tradesrecognitionaustralia.gov.au/
http://www.tradesrecognitionaustralia.gov.au/
http://www.tradesrecognitionaustralia.gov.au/
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( معلومات عامة ومشورات بشأن مقارنة Department of Education and Trainingتقدم وزارة التعليم والتدريب )

 DETبتحويلك إلى  OQU. سوف تقوم DET في واليتك أو مقاطعتك قبل اإلتصال بـ  OQUالمؤهالت األجنبية. تحقق من 

 لزم األمر.  إذا

 الموقع اإللكتروني الوكالة

Department of Education and Training https://internationaleducation.gov.au/Services-And-

Resources/services-for-individuals/Pages/Services-

for-individuals.aspx  

territory Overseas State and 

Qualification Units 

https://internationaleducation.gov.au/services-and-

resources/pages/qualifications-recognition.aspx 

 

الذين لديهم شهادات تدريب أجنبية ويرغبون في الدراسة للحصول على إعتراف بمؤهالتهم مؤهلين  قد يكون المحترفين واالخصائيين

أو قم بزيارة الموقع  1800 020 108على الرقم  HELP-FEEللحصول على مساعدة في الرسوم الدراسية. قم باإلتصال بـ 

 http://studyassist.gov.au/sites/StudyAssist/HELPpayingMyFees/FEE-HELPاإللكتروني 

  العمل مكان في والحماية الحياة
 كل شخص يعمل في أستراليا مؤهل لحقوق أساسية وحماية في مكان العمل. 

يشمل ذلك الحد األدنى لالجور وأوقات اإلستراحة واإلجازة المرضية والحد األدنى من اإلستحقاقات كما هو موضح في شروط العمل 

 أو عقد العمل الذي يغطي وظيفتك. 

عمل األسترالية ألصحاب العمل والموظفين على مشورة ومعلومات مجانية عن قوانين ال Fair Work Ombudsmanتقدم هيئة 

 ، بما في ذلك عن لغات غير اللغة اإلنجليزية. www.fairwork.gov.auالموقع اإللكتروني 

 الحد األدنى لألجور 
مل فيها، جميع العاملين في أستراليا مؤهلين للحصول على الحد األدنى لألجور. يعتمد مقدار المال على الوالية أو المقاطعة التي تع

 وعمرك واإلستحقاقات المنطبقة وتفاصيل عقد عملك. 

يجب أن يدفع لك صاحب العمل بشكل منتظم من دون أية خصومات من مرتبك )إال للضرائب واإلدخار التقاعدي( من دون إذنك. 

 ن أجرك. أطلب من صاحب العمل أن يقوم بشرح خصوماتك لك بشكل واضح عند مباشرة العمل. يمكنك تحديد خصومات م

 يجب أن يتّم إعطاؤك إيصال دفع خالل يوم عمل واحد من تاريخ الدفع إليك. 

  العمل شروط
جميع العاملين في أستراليا لديهم أهلية الحصول على الحد األدنى من شروط العمل. تغطي هذه المعايير ساعات العمل وتلقي أجر 

 ازة المرضية والعطالت. إضافي على ساعات العمل اإلضافية وأوقات الراحة واإلج

  التمثيل حقوق
يحق لجميع العاملين في أستراليا اإلنضمام إلى إتحاد العّمال وأن يتّم تمثيلهم عبره. تقدم اإلتحادات المشورة بشأن األجور وشروط 

ض مع أصحاب العمل التوظيف والحقوق المكفولة في مكان العمل. ويقومون بمساعدتك في المشكالت المتعلقة بمكان العمل والتفاو

 بشان أجور العاملين وشروط التوظيف. 

أو يطردك بسبب  أن ال يسيء صاحب العمل معاملتكليس عليك إخبار صاحب العمل بأنك عضو في إتحاد العّمال. يجب أن ال 

 إنتمائك إلى إتحاد العّمال. 

https://internationaleducation.gov.au/Services-And-Resources/services-for-individuals/Pages/Services-for-individuals.aspx
https://internationaleducation.gov.au/Services-And-Resources/services-for-individuals/Pages/Services-for-individuals.aspx
https://internationaleducation.gov.au/services-and-resources/pages/qualifications-recognition.aspx
https://internationaleducation.gov.au/services-and-resources/pages/qualifications-recognition.aspx
http://studyassist.gov.au/sites/StudyAssist/HELPpayingMyFees/FEE-HELP
http://www.fairwork.gov.au/
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على  Australian Unionsإذا كنت ترغب في اإلنضمام إلى أحد اإلتحادات وال تدري إلى أي إتحاد تنضم، يمكنك التواصل مع 

هي خدمة عضوية ومشورة تتم إدارتها من  www.australianunions.com.au  .Australian Unionsالموقع اإللكتروني 

. يمكن أن تساعدك في الحصول على إجابات حول حقوقك أو إستحقاقاتك Australian Council of Trade Unionsقبل 

 العمل.  في

 الحماية من التمييز 
أنت محمي من التمييز و"اإلجراءآت المعاكسة" في العمل بسبب عرقك أو ديانتك أو جنسك أو الحمل أو الميول الجنسي أو إعاقتك أو 

 لكونك عضواً في إتحاد العّمال. 

 تكون "اإلجراءآت المعاكسة" عندما يتمّ 

 اإلمتناع عن توظيف شخص ما •

 الفصل عن العمل  •

 الحرمان من فرص التدريب •

 الحرمان من الترقية أو •

 العمل في ظروف أو شروط توظيف غير مواتية.  •

 ى الموقع اإللكتروني ، إطلع علقوانين التمييزللحصول على مزيد من المعلومات عن 

www.humanrights.gov.au/employers/good-practice-good-business-factsheets/quick-guide-

australian-discrimination-laws 

  اإللكتروني الموقع بزيارة قم ،شكوىلتقديم 

www.humanrights.gov.au/complaints/complaint-guides/what-you-can-complain-

about/complaints-about-discrimination-employment 

 حقوق أخرى في مكان العمل 
أو فصلك عن العمل بسبب قيامك بطرح إستفسار ما أو تقديمك لشكوى ما تتعلق  ال يستطيع صاحب العمل معاملتك بأسلوب سلبي

 بالوظيفة )لصاحب عملك أو سلطة ذات صلة( أو لسعيك إلى أخذ حقوقك. 

  المعلومات من المزيد
أو من شروط العمل وحقوقك في مكان العمل أو لتقديم شكوى بشأن صاحب عملك، يمكنك الحصول  للتأكد من تلقيك األجر الصحيح

 على مزيد من المعلومات على: 

 الموقع اإللكتروني هاتف وكاالت قومية

 www.fairwork.gov.au/contact-us/language-help 1394 13 (لغات أخرى غير اللغة اإلنجليزية)

 للمهاجرين وحاملي التأشرات 

Fair Work Ombudsman 

 www.fairwork.gov.au/find-help-for/visa-holders-

and-migrants 

Australian Unions 1300 486 466 www.australianunions.com.au/ 

Fair Work Commission 1300 799 675 www.fwa.gov.au/ 

-www.australia.gov.au/information-and   الحكومة األسترالية

services/jobs-and-workplace/working-conditions 

http://www.australianunions.com.au/
http://www.australianunions.com.au/
http://www.humanrights.gov.au/employers/good-practice-good-business-factsheets/quick-guide-australian-discrimination-laws
http://www.humanrights.gov.au/employers/good-practice-good-business-factsheets/quick-guide-australian-discrimination-laws
http://www.humanrights.gov.au/employers/good-practice-good-business-factsheets/quick-guide-australian-discrimination-laws
http://www.humanrights.gov.au/complaints/complaint-guides/what-you-can-complain-about/complaints-about-discrimination-employment
http://www.humanrights.gov.au/complaints/complaint-guides/what-you-can-complain-about/complaints-about-discrimination-employment
http://www.humanrights.gov.au/complaints/complaint-guides/what-you-can-complain-about/complaints-about-discrimination-employment
http://www.fairwork.gov.au/contact-us/language-help
http://www.fairwork.gov.au/find-help-for/visa-holders-and-migrants
http://www.fairwork.gov.au/find-help-for/visa-holders-and-migrants
http://www.australianunions.com.au/
http://www.australianunions.com.au/
http://www.fwa.gov.au/
http://www.fwa.gov.au/
http://www.australia.gov.au/information-and-services/jobs-and-workplace/working-conditions
http://www.australia.gov.au/information-and-services/jobs-and-workplace/working-conditions
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 الموقع اإللكتروني هاتف وكاالت قومية

Department of Immigration 

and Border Protection 

 www.border.gov.au/Trav/Work/Work/workplace-

rights 

 

 الصحة والسالمة في مكان العمل 
 يحق لك العمل في مكان عمل آمن وصحي. يجب أن يتبع جميع العّمال إجراءآت الصحة والسالمة الخاصة بالعّمال. 

 إذا حدثت لك إصابة في مكان العمل، فقد تكون مؤهالً للحصول على تعويض العّمال. 

أيضاً الصحة  ويطلق عليها) (WHS)لعمل مكان ا الصحة والسالمة فيسن قوانين أولية لمنوط بها مسؤولية  والمقاطعتينالواليات 

 تبّين هذه القوانين واجبات أصحاب العمل ووكاالت الحكومة والمسؤولين اآلخرين من الصحة والسالمة. ووالسالمة المهنية(. 

إذا كنت ال تشعر باألمان في مكان العمل، قم باإلتصال بالجهة المعنية أو ممثل الصحة والسالمة في مكان عملك )إذا كان هناك ممثل 

 صحة وسالمة(. قد ترغب أيضاً باإلتصال بإتحاد العّمال الخاص بك. 

 هي: والمقاطعتينأنظمة ضبط األمن والسالمة في الواليات 

 الموقع اإللكتروني هاتف األمن والسالمةنظام ضبط  المنطقة

ACT WorkSafe ACT 02 6207 3000  www.worksafety.act.gov.au 

NSW WorkCover NSW 13 1050 www.workcover.nsw.gov.au 

NT NT WorkSafe  1800 019 115 www.worksafe.nt.gov.au 

Qld WorkCover Queensland 1300 362 128 www.worksafe.qld.gov.au 

SA SafeWork SA 1300 365 255 www.safework.sa.gov.au 

Tas. WorkSafe Tasmania 1300 366 322 www.worksafe.tas.gov.au 

Vic. WorkSafe Victoria 1800 136 089 www.worksafe.vic.gov.au 

WA WorkSafe Western Australia 1300 307 877 www.worksafe.wa.gov.au 

 Comcare 1300 366 979 www.comcare.gov.au قومي

 Safe Work Australia  1300 551 832 قومي

http://www.safeworkaustralia.gov.
au/sites/swa/whs-

information/working-safely-in-
australia/pages/default  

 

قائمة مكتملة من أنظمة ضبط  علىبعض الصناعات، مثل التعدين والنفط والغاز، لديها نظام ضبط أمن وسالمة منفصل. للحصول 

 ، بما في ذلك "نظام ضبط تعويضات العّمال" قم بزيارة الموقع اإللكتروني األمن والسالمة

www.safeworkaustralia.gov.au/sites/swa/about/who-we-work-with/regulators/ 

pages/whs-regulators  

http://www.border.gov.au/Trav/Work/Work/workplace-rights
http://www.border.gov.au/Trav/Work/Work/workplace-rights
http://www.worksafety.act.gov.au/
http://www.worksafety.act.gov.au/
http://www.workcover.nsw.gov.au/
http://www.workcover.nsw.gov.au/
http://www.worksafe.nt.gov.au/
http://www.worksafe.nt.gov.au/
http://www.worksafe.qld.gov.au/
http://www.worksafe.qld.gov.au/
http://www.safework.sa.gov.au/
http://www.safework.sa.gov.au/
http://www.worksafe.tas.gov.au/
http://www.worksafe.tas.gov.au/
http://www.worksafe.vic.gov.au/
http://www.worksafe.vic.gov.au/
http://www.worksafe.wa.gov.au/
http://www.worksafe.wa.gov.au/
http://www.comcare.gov.au/
http://www.comcare.gov.au/
http://www.safeworkaustralia.gov.au/sites/swa/whs-information/working-safely-in-australia/pages/default
http://www.safeworkaustralia.gov.au/sites/swa/whs-information/working-safely-in-australia/pages/default
http://www.safeworkaustralia.gov.au/sites/swa/about/who-we-work-with/regulators/pages/whs-regulators
http://www.safeworkaustralia.gov.au/sites/swa/about/who-we-work-with/regulators/pages/whs-regulators
http://www.safeworkaustralia.gov.au/sites/swa/about/who-we-work-with/regulators/pages/whs-regulators
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 اإلدخار التقاعدي 
ب عملك اإلسهام بمبلغ من المال لصندوق اإلدخار اإلدخار التقاعدي هو وسيلة لإلدخار إلى حين فترة تقاعدك. يمكنك أنت و/أو صاح

 التقاعدي، الذي يمكنك الوصول إليه بشكل طبيعي عند بلوغك سن الستين عاماً. 

في أغلب الحاالت، يكون صاحب العمل ملزماً قانوناً بدفع قيمة تعادل تسعة بالمئة من مرتبك إلى صندوق اإلدخار التقاعدي الذي 

ضا اإلسهام بمزيد من المال في حساب معاشك التقاعدي. لمعرفة إذا ما كان صاحب عملك يقوم بدفع القيمة تختاره بنفسك. يمكنك أي

 الصحيحة من المال، تحقق من صندوق اإلدخار التقاعدي. 

 إذا كنت تعمل لحسابك، يجب عليك التفكير في إيداع المال في حساب اإلدخار التقاعدي من أجل فترة تقاعدك. 

 معلومات: لمزيد من ال

 الموقع اإللكتروني هاتف معلومات عن اإلدخار التقاعدي

Australian Taxation Office 13 1020 www.ato.gov.au/super 

Securities and Australian 
Investments Commission  

1300 300 630 www.moneysmart.gov.au/superannuation-
and-retirement 

 

  

http://www.ato.gov.au/super
http://www.ato.gov.au/super
http://www.moneysmart.gov.au/superannuation-and-retirement
http://www.moneysmart.gov.au/superannuation-and-retirement
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 القانون األسترالي 6

 في هذا القسم 
ُيتوقع من الجميع في أستراليا طاعة القوانين األسترالية. بعض األشياء التي ُتعتبر مقبولة في دول أخرى هي مخالفة للقانون في 

 أستراليا وقد تكون نتيجتها عقوبات رادعة. 

 سوف تساعدك معرفة القانون األسترالي على التأقلم مع الحياة في المجتمع األسترالي وتجنب المتاعب. 

 جرائم جنائية  •

 العنف  •

 العنف المنزلي واألسري واإلعتداء الجنسي  •

 السن القانوني للموافقة على ممارسة الجنس  •

 حقوق األطفال  •

 حماية الطفل  •

 الزواج القسري  •

  الصحة اإلنجابية للمرأة والحقوق •

  النارية والسكاكيناألسلحة  •

 الحيوانات والحياة البرية  •

 التدخين وشرب الكحول والمخدرات  •

 قيود على إستيراد النباتات والحيوانات •

 قوانين أخرى  •

 المساعدة القانونية  •

 مخالفات جنائية 
 المخالفة هي أي سلوك أو تصّرف مخالف للقانون وقد تكون نتيجته العقوبة. 

تها والسطو المسلح وممارسة الجنس مع تشمل الجرائم الخطيرة القتل واإلعتداء واإلعتداء الجنسي وإلحاق الضرر بالممتلكات أو سرق

االطفال أو األشخاص الصغار الذين لم يبلغوا السن القانوني للموافقة على ممارسة الجنس والقيادة بتهور وحيازة أو تعاطي أو بيع 

رشوة موظف ما، مثل العقاقير/ المخدرات غير القانونية واإلحتيال. ُيعتبر تقديم الرشوة جنحة خطيرة )دفع المال إلى( أو محاولة 

. تقديم الرشوة أو الهدايا من أجل التأثير موظف حكومي في الحكومة الفدرالية أو المحلية أو حكومة الواليةضابط شرطة أو موظف 

 على قرار موظف عام ُيعتبر مخالف للقانون وسيتم اإلبالغ عنه. 

من المخالف للقانون إمتالك أو حمل األسلحة، مثل األسلحة النارية، من دون ترخيص. معظم الواليات واألقاليم لديها قيود بشأن حمل 

 أسلحة محتملة أخرى في األماكن العامة، مثل السكاكين. 

، 2الفصل  . راجع”Police“وأطلب الـ  000في حالة الطوارئ أو إذا كنت انت أو أحد سواك في خطر محدق، قم باإلتصال بـ 

 . p)Get Hel2,  hapter(C المساعدة على الحصول

إذا شهدت جريمة أو إذا كانت لديك معلومات لمساعدة الشرطة على حّل أو منع جريمة ما، يجب عليك التواصل مع 

Stoppers Crime  على الموقع اإللكترونيwww.crimestoppers.com.au  أو قم باإلتصال هاتفياً بالرقم

 . ليس عليك تقديم اسمك. 000 333 1800

http://www.crimestoppers.com.au/
http://www.crimestoppers.com.au/
http://www.crimestoppers.com.au/
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 العنف 
من المخالف للقانون في أستراليا إنتهاج أي سلوك عنيف تجاه أي شخص وُيعتبر ذلك جريمة خطيرة. يمكن أن يذهب الشخص الذي 

 يرتكب أي من أعمال العنف إلى السجن، سواًء كان رجل أو إمرأة. 

 نف األسري والمنزلي(. هناك خدمات متنوعة متوفرة لدعم ضحايا الجريمة أو العنف، ويشمل ذلك العنف في المنزل )الع

 العنف األسري والمنزلي واإلعتداء الجنسي 
يشمل العنف األسري والمنزلي السلوك أو التهديد الذي يهدف إلى فرض السيطرة على الشريك أو أفراد األسرة اآلخرين بتسبيب 

 الخوف أو تهديد سالمتهم. العنف األسري والمنزلي مخالف للقانون في أستراليا، ويمكن أن يشمل: 

 فراد األسرة أو الشريك الضرب أو الخنق أو إيذاء أ •

 أفراد األسرة أو الشريك من المال الضروريحرمان  •

 عزل الشريك عن األصدقاء واألسرة  •

 اإلهانة أو اإلنتقاد المستمر للشريك  •

 تهديد األطفال أو الحيوانات األليفة  •

 اإلعتداء الجنسي هو سلوك جنسي إلى شخص آخر من دون موافقته. يشمل اإلعتداء الجنسي: 

 ممارسة سلوك جنسي  إجبار شخص ما على ممارسة الجنس أو •

 إجبار أي شخص على مشاهدة األفالم اإلباحية  •

 . طفلممارسة الجنس أو ممارسة سلوك جنسي مع  •

في أستراليا، من المخالف للقانون اإلعتداء جنسياً على أي شخص. يمكن أن يذهب الشخص الذي يرتكب جريمة اإلعتداء الجنسي إلى 

السجن، سواًء كان رجالً أو إمرأة. اإلعتداء الجنسي بين األشخاص الذين تربطهم عالقة أو المتزوجين أو األسرة مخالف 

 أيضاً.  للقانون

من دون عنف، في  يحق للجميع أن يعيشواالمرأة لديها ذات حقوق الرجل. تتعامل القوانين األسترالية مع الرجال والنساء بالتساوي. 

 المرأة ليست مجبرة على قبول أن ُتعاَمل بشكل سيء أو أن يتم إيذاؤها.ع سعيد. عالقة ومجتم

. الشرطة في أستراليا آمنة يمكن ”Police“وأطلب الـ  000إذا كنت أنت أو شخص تعرفه في خطر، قم باإلتصال هاتفياً بالرقم 

 الوثوق بها. 

على فهم حقوقك والمكان الذي تقصده للحصول على الدعم إذا كنت في حاجة له. توجد  Family Safety Packتساعدك خدمة 

ت في شكل في أستراليا ومن المقبول لديهم أن تقوم بطلب المساعدة منهم. تتوفر حزمة الخدما خدمات إرشاد تراعي ثقافتكخدمات 

 www.dss.gov.au/family-safety-packمجموعات مترجمة إلى عدة لغات على الموقع اإللكتروني 

تف واإلنترنت. سوف يستمع إليك المرشدون وُيجيبوا مشورة ومعلومات مجانية وسرية عبر الها RESPECT 1800تقدم خدمة 

أو بزيارة الموقع  732 737 1800على أسئلتك ويمكنهم تحويلك إلى خدمات دعم أخرى في منطقتك المحلية. قم باإلتصال بالرقم 

  www.1800respect.org.auاإللكتروني 

MensLine  ومشكالت العالقات بما في ذلك مشكالت العنف. التعامل مع الصعوبات العائلية هي خدمة إستشارة تساعد الرجال على

 www.mensline.org.auأو زيارة الموقع اإللكتروني  978 789 1300قم باإلتصال هاتفيا على الرقم 

( مجاناً على الرقم TIS National) بخدمة الترجمة التحريرية والشفهيةإذا كنت بحاجة إلى مترجم شفهي، قم باإلتصال 

( المشورة ولكن بإمكانها مساعدتك على التواصل مع TIS National. ال تقدم خدمة الترجمة الشفهية والتحريرية )450 131

 الخدمات األخرى. 

https://www.dss.gov.au/family-safety-pack
http://www.dss.gov.au/family-safety-pack
http://www.1800respect.org.au/
http://www.1800respect.org.au/
http://www.mensline.org.au/
http://www.mensline.org.au/
http://www.mensline.org.au/
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 هاتف خدمة العنف األسري والمنزلي المنطقة

  -ساعة أو 24للمساعدة على مدار   DomesticViolenceand SexualAssaultخط قومي
www.1800respect.org.au 

 526 200 1800 أو
1800 737 732 

  ChildAbusePreventionServiceخط قومي
ساعة  24للمساعدة على مدار  

 www.childabuseprevention.com.au/reporting-abuse.htmlأو

1800 688 009 

  - ساعة أو 24للمساعدة على مدار   MenslineAustraliaخط قومي
www.mensline.org.au 

1300 789 978 

 Men’s Referral Service قومي
http://mrs.org.au/ 

1300 766 491 

ACT Domestic Violence Crisis Line 
http://dvcs.org.au/ 

02 6280 0900 

NSW خط سيدني للمشورة – Domestic Violence Advocacy Service  
www.wlsnsw.org.au/legal-services/domestic-violence-legal-

service 

02 8745 6999 

 Domestic Violence Advocacy Service  1800 810 784 – مكالمات مجانية خارج سيدني 

 Community Services Domestic Violence Line 
www.community.nsw.gov.au/parents,-carers-and-

families/domestic-and-family-violence/domestic-violence-line 

1800 656 463 

NT Crisis Line 
www.ncsmc.org.au/wsas/resources/res_nt.htm 

1800 019 116 

 
Domestic Violence Counselling Service 

www.dawnhouse.org.au/domestic-violence-counselling-service 
08 8945 6200 

Qld 
Women’s Help Line 

www.dvconnect.org/womensline 
1800 811 811 

 
Men’s Help Line 

www.dvconnect.org/mensline/ 
1800 600 636 

SA Domestic Violence Crisis Services 
www.sa.gov.au/topics/emergencies-and-safety/safety-at-home-

and-in-the-community/domestic-violence 

1300 782 200 

 Domestic Violence Help Line 
www.1800respect.org.au/common-questions/who-can-i-talk-to-

about-domestic-family-violence-or-sexual-assault/south-australia-
counselling-services/ 

1800 800 098 

Tas. Family Violence 
www.dpac.tas.gov.au/safehomessafefamilies 

1800 633 937 

 Response and ReferralCounselling and Support Service –  
www.dhhs.tas.gov.au/service_information/children_and_families/

family_violence_counselling_and_support_service 

1800 608 122 

Vic. Eastern Domestic Violence Service 
 مساءً  5صباحاً حتى  9من يوم األثنين حتى الجمعة، 

http://edvos.org.au/what-we-do/ 

03 9322 3555 
 

 Violence ServiceImmigrant Women’s Domestic  
www.iwss.org.au 

1800 755 988 

 Immigrant Women’s Domestic Violence Service 
 مساءً  5صباحاً حتى  9من يوم األثنين حتى الجمعة، 

03 9898 3145 

  المشورة والدعم 
www.safesteps.org.au 

1800 015 188 

http://www.1800respect.org.au/
http://www.1800respect.org.au/
http://www.1800respect.org.au/
http://www.childabuseprevention.com.au/reporting-abuse.html
http://www.mensline.org.au/
http://www.mensline.org.au/
http://www.mensline.org.au/
http://mrs.org.au/
http://mrs.org.au/
http://dvcs.org.au/
http://dvcs.org.au/
http://www.wlsnsw.org.au/legal-services/domestic-violence-legal-service/
http://www.wlsnsw.org.au/legal-services/domestic-violence-legal-service
http://www.wlsnsw.org.au/legal-services/domestic-violence-legal-service
http://www.wlsnsw.org.au/legal-services/domestic-violence-legal-service/
http://www.community.nsw.gov.au/parents,-carers-and-families/domestic-and-family-violence/domestic-violence-line
http://www.community.nsw.gov.au/parents,-carers-and-families/domestic-and-family-violence/domestic-violence-line
http://www.community.nsw.gov.au/parents,-carers-and-families/domestic-and-family-violence/domestic-violence-line
http://www.community.nsw.gov.au/parents,-carers-and-families/domestic-and-family-violence/domestic-violence-line
http://www.ncsmc.org.au/wsas/resources/res_nt.htm
http://www.ncsmc.org.au/wsas/resources/res_nt.htm
http://www.ncsmc.org.au/wsas/resources/res_nt.htm
http://www.ncsmc.org.au/wsas/resources/res_nt.htm
http://www.dawnhouse.org.au/domestic-violence-counselling-service
http://www.dawnhouse.org.au/domestic-violence-counselling-service
http://www.dawnhouse.org.au/domestic-violence-counselling-service
http://www.dawnhouse.org.au/domestic-violence-counselling-service
http://www.dvconnect.org/womensline/?doing_wp_cron=1447302562.0399920940399169921875
http://www.dvconnect.org/womensline/?doing_wp_cron=1447302562.0399920940399169921875
http://www.dvconnect.org/womensline
http://www.dvconnect.org/womensline
http://www.dvconnect.org/mensline/
http://www.dvconnect.org/mensline/
http://www.sa.gov.au/topics/emergencies-and-safety/safety-at-home-and-in-the-community/domestic-violence
http://www.sa.gov.au/topics/emergencies-and-safety/safety-at-home-and-in-the-community/domestic-violence
http://www.sa.gov.au/topics/emergencies-and-safety/safety-at-home-and-in-the-community/domestic-violence
http://www.sa.gov.au/topics/emergencies-and-safety/safety-at-home-and-in-the-community/domestic-violence
http://www.1800respect.org.au/common-questions/who-can-i-talk-to-about-domestic-family-violence-or-sexual-assault/south-australia-counselling-services/
http://www.1800respect.org.au/common-questions/who-can-i-talk-to-about-domestic-family-violence-or-sexual-assault/south-australia-counselling-services/
http://www.dpac.tas.gov.au/safehomessafefamilies
http://www.dpac.tas.gov.au/safehomessafefamilies
http://www.dpac.tas.gov.au/safehomessafefamilies
http://www.dpac.tas.gov.au/safehomessafefamilies
http://www.dhhs.tas.gov.au/service_information/children_and_families/family_violence_counselling_and_support_service
http://www.dhhs.tas.gov.au/service_information/children_and_families/family_violence_counselling_and_support_service
http://www.dhhs.tas.gov.au/service_information/children_and_families/family_violence_counselling_and_support_service
http://www.dhhs.tas.gov.au/service_information/children_and_families/family_violence_counselling_and_support_service
http://edvos.org.au/what-we-do/
http://edvos.org.au/what-we-do/
http://www.iwss.org.au/
http://www.iwss.org.au/
http://www.iwss.org.au/
http://www.iwss.org.au/
http://www.safesteps.org.au/
http://www.safesteps.org.au/
http://www.safesteps.org.au/
http://www.safesteps.org.au/
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 هاتف خدمة العنف األسري والمنزلي المنطقة

 , Richmond,eMivr SMlMssef RMs’neM 
 مكالمات مجانية في فيكتوريا

http://mrs.org.au/about/ 

1800 065 973 

 Men’s Referral Service, Richmond, 
 مساءً  9صباحاً حتى  9يوم األثنين حتى الجمعة،  من

03 9428 2899 

WA Women’s Domestic Violence Crisis Service 
www.dcp.wa.gov.au/CrisisAndEmergency/Pages/Women%27s-

Domestic-Violence-Helpline.aspx 

1800 007 339 

 Women’s Domestic Violence Crisis Service 
 المكالمات من خارج بيرث 

08 9223 1188 

 Men’s Domestic Violence Helpline 

www.dcp.wa.gov.au/CrisisAndEmergency/Pages/Men%27s-
Domestic-Violence-Helpline.aspx 

1800 000 599 

 

قد تكون بحاجة إلى المساعدة القانونية للتعامل مع مشكالت العنف األسري والمنزلي. لمزيد من المعلومات إطلع على 

 . الفصل هذا نهاية

 السن القانوني للموافقة على ممارسة الجنس 
 السن القانوني للموافقة على ممارسة الجنس هي السن التي يسمح لك فيها القانون بأن )توافق( على ممارسة الجنس مع شخص آخر.  

( South Australia)عاما لكل من الرجال والنساء. في جنوب أستراليا  16السن القانوني هو  والمقاطعتينفي معظم الواليات 

 عاماً.  17السن القانوني لذلك هو  (Tasmania) وتسمانيا

من المخالف للقانون أن يقوم شخص راشد بممارسة الجنس مع األطفال دون السن القانونية للموافقة على ممارسة الجنس. تنطبق 

رادعة ألي شخص ينتهك هذه القوانين، بغض النظر عن موافقة الطفل من عدمها. تحمي هذه القوانين الصغار من عقوبات 

 الجنسي.  اإلستغالل

يمكنك معرفة المزيد بالتحدث إلى طبيب، أو اإلتصال بعيادة الصحة الجنسية أو عيادة تنظيم األسرة، المدرجة في قائمة 

Pages White . 

 حقوق األطفال 
 تلتزم أستراليا إلتزاماً قوياً بحماية حقوق االطفال. 

تتّم حماية األطفال من قبل القانون من سوء المعاملة سدية والجنسية والعاطفية والنفسية واإلهمال والعنف في كل من المنزل 

األطفال ورعايتهم. ال يتم تشجيع التأديب الجسدي مثل الضرب وإذا سبب ذلك والمدرسة. يجب أن يتم وضع ترتيبات مناسبة لرقابة 

 ضراراً كبيراً، فُيعد ذلك مخالفة للقانون. التأديب الجسدي غير مسموح به في المدارس.

إذا كانت هناك  في أستراليا، بعض األشخاص، مثل األطباء والمعلمين، ُيطلب منهم إبالغ سلطات حماية الطفل في الوالية أو المقاطعة

 مخاوف بشأن تعرض طفل ما إلى األذى. 

 حماية الطفل 
حينما تؤذي أو من المحتمل أن تؤذي أحد الممارسات أحد األطفال أو الصغار، فقد تتدخل سلطة حماية الطفل للتأكد من صحة 

وسالمة الطفل. إذا كنت أنت أو شخص آخر تعرفه بحاجة إلى الحماية من العنف أو سوءالمعاملة، يجب عليك اإلتصل بالشرطة أو 

 خدمات حماية الطفل. 

http://mrs.org.au/about/
http://mrs.org.au/about/
http://www.dcp.wa.gov.au/CrisisAndEmergency/Pages/Women%27s-Domestic-Violence-Helpline.aspx
http://www.dcp.wa.gov.au/CrisisAndEmergency/Pages/Women%27s-Domestic-Violence-Helpline.aspx
http://www.dcp.wa.gov.au/CrisisAndEmergency/Pages/Women%27s-Domestic-Violence-Helpline.aspx
http://www.dcp.wa.gov.au/CrisisAndEmergency/Pages/Women%27s-Domestic-Violence-Helpline.aspx
http://www.dcp.wa.gov.au/CrisisAndEmergency/Pages/Men%27s-Domestic-Violence-Helpline.aspx
http://www.dcp.wa.gov.au/CrisisAndEmergency/Pages/Men%27s-Domestic-Violence-Helpline.aspx
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 علومات: لمزيد من الم

خدمة هاتف على مدار  لوكاالت والمواقع اإللكترونية لحماية الطفل المنطقة

 ساعة  24
 Child Abuse Prevention Services قومي

www.childabuseprevention.com.au 
 

1800 688 009 

 

ACT Office for Children, Youth and Family Support 
www.communityservices.act.gov.au/ocyfs 

1300 556 729 

NSW Services HelplineCommunity  
http://www.community.nsw.gov.au/preventing-child-abuse-and-

neglect 

132 111 

NT Department of Children and Families 
https://nt.gov.au/law/crime/report-child-abuse 

1800 700 250 

 

Qld Department of Communities, Child Safety and  
Disability Services 

www.communities.qld.gov.au/childsafety/child-safety-services 

1800 811 810 

SA Department for Education and Child Development 
www.families.sa.gov.au/pages/protectingchildren/HowToNotify 

131 478 

Tas. Department of Health and Human Services Hotline 
www.dhhs.tas.gov.au/children/child_protection_services 

1300 737 639 

Vic. Family Services -Department of Human Services  
www.dhs.vic.gov.au/for-individuals/children,-families-and-young-

people/child-protection 
 

131 278 

 

WA Department for Child Protection and Family Support 
www.dcp.wa.gov.au/pages/home.aspx 

1800 199 008 

 الزواج القسري 
كل شخص في أستراليا لديه حق إختيار أن يتزوج أو ال. من المخالف للقانون إجبار أي شخص على الزواج في أستراليا. الزواج 

 القسري هو عندما يتّم إجبار شخص ما على الزواج من دون أن يوافق بشكل كامل وحر، النه قد تم تهديه أو إجباره أو خداعه. 

جسديا أو عاطفياً أو نفسياً ليتزوج. ال يهم ما هي ديانة الشخص أو عرقه أو خلفيته أو جنسه أو  ال ُيسمح ألحد أن يضغط على شخص

 ميله الجنسي أو سنه. 

 ومن المخالف للقانون أيضاً أخذ شخص إلى خارج البالد من أجل إجباره على الزواج أو أن تطلب من شخص آخر ترتيب  ذلك لك. 

يمكنهم الزواج بموافقة آبائهم وأمهاتهم فقط وبموجب  18و 16ماً بالزواج. األشخاص بين سن الـعا 16ال ُيسمح لألطفل دون سن الـ 

 قرار من محكمة أسترالية صادر من قاٍض أو إذن قضائي. 

 الزواج المدبَّر قانوني في أستراليا. ويجب أن يوافق عليه الطرفان.  

وكيف يمكنك حماية نفسك واآلخرين عند البحث عن المساعدة، قم بزيارة الموقع اإللكتروني  الزواج القسريلمعرفة المزيد عن 

www.ag.gov.au/forcedmarriage  

http://www.childabuseprevention.com.au/reporting-abuse.html
http://www.childabuseprevention.com.au/reporting-abuse.html
http://www.communityservices.act.gov.au/ocyfs
http://www.communityservices.act.gov.au/ocyfs
http://www.community.nsw.gov.au/preventing-child-abuse-and-neglect
http://www.community.nsw.gov.au/preventing-child-abuse-and-neglect
https://nt.gov.au/law/crime/report-child-abuse
https://nt.gov.au/law/crime/report-child-abuse
http://www.communities.qld.gov.au/childsafety/child-safety-services
http://www.communities.qld.gov.au/childsafety/child-safety-services
http://www.families.sa.gov.au/pages/protectingchildren/HowToNotify/?reFlag=1
http://www.families.sa.gov.au/pages/protectingchildren/HowToNotify/?reFlag=1
http://www.dhhs.tas.gov.au/children/child_protection_services
http://www.dhhs.tas.gov.au/children/child_protection_services
http://www.dhs.vic.gov.au/for-individuals/children,-families-and-young-people/child-protection
http://www.dhs.vic.gov.au/for-individuals/children,-families-and-young-people/child-protection
http://www.dcp.wa.gov.au/pages/home.aspx
http://www.dcp.wa.gov.au/pages/home.aspx
http://www.ag.gov.au/forcedmarriage
http://www.ag.gov.au/forcedmarriage
http://www.ag.gov.au/forcedmarriage
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( ورقة معلومات عن الزواج القسري pack-safety-www.dss.gov.au/family) Family Safety Packتضم حزمة 

 والزواج المبكر. 

 لخطر الزواج القسري، قم باإلتصال بـالشرطة الفدرالية األسترالية إذا كنت تعتقد أن هناك شخص في خطر أو معرض 

Australian Federal Police  237 131على الرقم. 

 قد يكون بإمكان المنظمات التالية مساعدتك: 

 الهاتف المنظمة والموقع اإللكتروني المنطقة

National Sexual Assault, Domestic and Family Violence  National
Counselling Service 

www.1800respect.org.au 

1800 737 732 

National Law InformationFamily   
http://www.familycourt.gov.au/wps/wcm/connect/fcoaweb/family-

law-matters/getting-help/migrants-refugees-language-support  

1300 352 000 

 

National / 

NSW 

Slavery Australia-Anti 
www.antislavery.org.au 

02 9514 9662 

National / 

NSW 

My Blue Sky 
www.mybluesky.org.au 

 أو8815 9515 02 

0481 070 844 

(text) 

Vic. Centre for Human RightsAustralian Muslim Women’s  
www.ausmuslimwomenscentre.org.au 

03 9481 3000 

 صحة وحقوق المرأة اإلنجابية 
 إن ممارسة الختان أو القطع )ختان اإلناث( مخالف للقانون في أستراليا. 

يشمل ختان اإلناث أي عملية تتضمن إزالة جزئية أو كلية للجزء الخارجي من األعضاء التناسلية للمرأة أو جرح أو إصابة أخرى 

 ألعضاء األنثى التناسلية إذا أجريت دون أسباب طبية. 

صولك على شخص آخر ومن المخالف للقانون أيضاً أخذ شخص إلى خارج البالد من أجل إجراء عملية ختان اإلناث عليه أو ح

 بذلك.  للقيام

قد يسبب ختان اإلناث أضراراً خطيرة تدوم لفترة طويلة. قد يكون للنساء والبنات الالئي وصلن إلى أستراليا مشكالت صحية بسبب 

 ممارسة الختان عليهن. 

 بإمكان الخدمات المتخصصة المدرجة أدناه أن تساعدك:

 الهاتف لحقوق والصحة اإلنجابية للمرأة المنطقة

 National Education Toolkit for FGM/C in Australia قومي
www.netfa.com.au 

 

 

 

ACT Sexual Health and Family Planning 
www.shfpact.org.au 

02 6247 3077 

https://www.dss.gov.au/family-safety-pack
http://www.dss.gov.au/family-safety-pack
http://www.1800respect.org.au/
http://www.1800respect.org.au/
http://www.familycourt.gov.au/wps/wcm/connect/fcoaweb/family-law-matters/getting-help/migrants-refugees-language-support
http://www.familycourt.gov.au/wps/wcm/connect/fcoaweb/family-law-matters/getting-help/migrants-refugees-language-support
http://www.antislavery.org.au/
http://www.antislavery.org.au/
http://www.mybluesky.org.au/
http://www.mybluesky.org.au/
http://www.ausmuslimwomenscentre.org.au/
http://www.ausmuslimwomenscentre.org.au/
http://www.netfa.com.au/
http://www.netfa.com.au/
http://www.shfpact.org.au/
http://www.shfpact.org.au/
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 الهاتف لحقوق والصحة اإلنجابية للمرأة المنطقة

 Women’s Health Service 
www.health.act.gov.au/our-services/women-youth-and-

children/womens-health-service 

02 6205 1078 

NSW Women’s Information and Referral Service 
www.women.nsw.gov.au 

1800 817 227 

 Education Program on FGM 
http://www.dhi.health.nsw.gov.au/NSW-Education-Program-on-

Female-Genital-Mutilation/NSW-Education-Program-on-

Female-Genital-Mutilation/default.aspx 

02 9840 3877 

NT Sexual Assault Referral Centre  
www.health.nt.gov.au/sexual_assault_services 

Darwin 
Alice Springs 

 

 

08 8922 6472 
08 8955 4500 

 Family Planning Welfare Association 
www.fpwnt.com.au 

08 8948 0144 

Qld Family Planning Queensland (True) 
www.fpq.com.au or 

www.true.org.au 
 

07 3250 0240 

 

 FGM –Multicultural Women’s Health  
www.true.org.au/resources/resources-overview/multicultural-

womens-health-female-genital-mutilation-fgm 

07 3250 0240 

SA Women’s Information Service 
www.wis.sa.gov.au 

1800 188 158 

 Women’s Health Service 
www.whs.sa.gov.au 

 

08 8444 0700 

Tas. Bicultural Community Health Program -Red Cross  
www.redcross.org.au/bi-cultural-health.aspx 

-  

-  

 

 

 

 Child protection service 
www.dhhs.tas.gov.au/children/child_protection_services  

1300 737 639 

 
 Tasmania police 

www.police.tas.gov.au 

 

131 444 

 
 Crime stoppers 

http://crimestopperstas.com.au/ 
1800 333 000 

Vic. Royal Women's Hospital 
https://www.thewomens.org.au/health-information/ 

 مكالمة مجانية من األرياف

03 8345 3058 

1800 442 007 

http://www.health.act.gov.au/our-services/women-youth-and-children/womens-health-service
http://www.health.act.gov.au/our-services/women-youth-and-children/womens-health-service
http://www.women.nsw.gov.au/
http://www.women.nsw.gov.au/
http://www.dhi.health.nsw.gov.au/NSW-Education-Program-on-Female-Genital-Mutilation/NSW-Education-Program-on-Female-Genital-Mutilation/default.aspx
http://www.dhi.health.nsw.gov.au/NSW-Education-Program-on-Female-Genital-Mutilation/NSW-Education-Program-on-Female-Genital-Mutilation/default.aspx
http://www.health.nt.gov.au/sexual_assault_services/
http://www.health.nt.gov.au/sexual_assault_services/
http://www.fpwnt.com.au/
http://www.fpwnt.com.au/
http://www.fpq.com.au/
http://www.fpq.com.au/
http://www.true.org.au/resources/resources-overview/multicultural-womens-health-female-genital-mutilation-fgm
http://www.true.org.au/resources/resources-overview/multicultural-womens-health-female-genital-mutilation-fgm
http://www.wis.sa.gov.au/
http://www.wis.sa.gov.au/
http://www.whs.sa.gov.au/
http://www.whs.sa.gov.au/
http://www.redcross.org.au/bi-cultural-health.aspx
http://www.redcross.org.au/bi-cultural-health.aspx
http://www.dhhs.tas.gov.au/children/child_protection_services
http://www.dhhs.tas.gov.au/children/child_protection_services
http://www.police.tas.gov.au/
http://www.police.tas.gov.au/
http://crimestopperstas.com.au/
http://crimestopperstas.com.au/
https://www.thewomens.org.au/health-information/
https://www.thewomens.org.au/health-information/
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 الهاتف لحقوق والصحة اإلنجابية للمرأة المنطقة

 Against Sexual AssaultSouth Eastern Centre  
www.secasa.com.au 

 ساعة 24هاتف األزمات على مدار  –إتصال مجاني 

 

1800 806 292 
03 9594 2289 

 Centre for Human Rights Australian Muslim Women’s 
http://ausmuslimwomenscentre.org.au/2014/a-guide-for-

responsible-reporting-on-female-genital-cutting 

03 9481 3000 

WA Women’s Information Service 
www.communities.wa.gov.au/communities-in-

focus/women/womens-information-service/Pages/default.aspx 
 مساءً  4صباحاً حتى  9، األثنين حتى الجمعة، انيةمكالمة مج

 

1800 199 174 

 WA Health, FGM Program 
www.kemh.health.wa.gov.au/health_professionals/WHCSP/gb

v.php 

08 9340 1557 

 النارية والسكاكين األسلحة 
من المخالف للقانون حمل األسلحة النارية مثل السكاكين واألسلحة النارية في أستراليا. يجب أن يكون لديك رخصة لتتمكن من حمل 

 أو إمتالك األسلحة. 

بشأن إستخدام وحمل هناك قيود بشأن إستخدام وبيع األسلحة أو السكاكين للقُّصر. كل والية ومقاطعة لديها ترتيبات وقوانين 

 األسلحة.  وإمتالك

 الحيوانات والحياة البريّة
 ال ُيسمح بصيد الحيوانات الوطنية وأي حيوان في الحديقة الوطنية أو المحميات الطبيعية األخرى بشكل عام. 

لتي تنطبق عليك في تختلف قوانين صيد الحيوانات واألسماك من والية أو مقاطعة إلى آخرى ويجب عليك التحقق من القوانين ا

منطقتك. قد  يكون بإمكانك صيد الحيوانات المفترسة في بعض المناطق. وقد يتوجب عليك الحصول على رخصة أو تصريح أو دفع 

 رسوم لكي تتمكن من الصيد، ويجب أن يكون أي سالح تستخدمه مرخصاً. 

ادة بتصريح أو رخصة صيد، وعموماً هناك حد لكمية وعدد قد ُيسمح بالصيد من أجل الترفيه على المحيط أو األنهار، يكون ذلك ع

 األسماك التي ُيسمح لك بصيدها. 

الذين ُيسيؤون معاملة   قد ُتفَرض غرامة على األشخاصلدى أستراليا قوانين لحماية الحيوانات من األعمال الوحشية واإلهمال. 

المحلية باإلحتفاظ بالحيوانات ولكن تحتاج عموماً إلى رخصة خاصة  تسمح القوانينالحيوانات والطيور أو سجنهم أو األثنين معاً. و

 . لإلحتفاظ بحيوانات أسترالية وطنية

 ممنوع قتل الحيوانات في حديقة المنزل الخلفية. 

 . ( ,Civic ParticipationChapter 12) المشاركة المدنية، 12فصل إطلع على 

http://www.secasa.com.au/
http://www.secasa.com.au/
http://ausmuslimwomenscentre.org.au/2014/a-guide-for-responsible-reporting-on-female-genital-cutting
http://ausmuslimwomenscentre.org.au/2014/a-guide-for-responsible-reporting-on-female-genital-cutting
http://www.communities.wa.gov.au/communities-in-focus/women/womens-information-service/Pages/default.aspx
http://www.communities.wa.gov.au/communities-in-focus/women/womens-information-service/Pages/default.aspx
http://www.kemh.health.wa.gov.au/health_professionals/WHCSP/gbv.php
http://www.kemh.health.wa.gov.au/health_professionals/WHCSP/gbv.php
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 التدخين وشرب الكحول والمخدرات 
 التدخين هو من المخاطر الصحية، وهو من أهم األسباب التي تؤدي إلى الوفاة والمرض في أستراليا. 

من قبل إختصاصي صحة مثل األطباء والصيادلة. وتتوفر المعلومات ايضاً  وكيفية اإلقالع عن التدخينتتوفر معلومات عن التبغ  

  www.quitnow.gov.au(، أو عبرالموقع اإللكتروني Quit 13) 7848 13على الرقم  Quitlineعبر خدمات مثل 

العمل ومراكز التسوق  التدخين ممنوع في السيارات حيث يتواجد االطفال وفي معظم االماكن العامة بما في ذلك المكاتب وأماكن

 والمستشفيات والعيادات الصحية واماكن الترفيه والمطاعم. 

 عاماً بالمنتجات التبغية.  18ومن المخالف للقانون أيضاً بيع أو تزويد األشخاص دون سن 

الكحول بعدم شرب ال يمنع القانون شرب الكحول في أستراليا، ولكن فقط في أماكن معينة في أوقات معينة. توصي إرشادات شرب 

 في اليوم.  الكحول أكثر من كأسين في يوم واحد

عاماً  18من المخالف للقانون ألي شخص أن يقوم ببيع أو تزويد القاصرين بالكحول. من المخالف للقانون أن يقوم من هم دون سن 

 ي العديد من األماكن العامة. بشرب الكحول إالّ في األماكن الخاصة مثل المنازل الخاصة. وُيمنع شرب الكحول أيضاً ف

أستراليا لديها قوانين بشأن تعاطي أو بيع أو إستخدام بعض األشخاص لبعض أنواع العقاقير/ المخدرات. يمكن أن تؤدي مخالفة 

يستخدمون قوانين المخدرات/ العقاقير إلى عقوبة رادعة، بما في ذلك الغرامات والسجن. تفّرق قوانين العقاقير/ المخدرات بين الذين 

 العقاقير/ المخدرات غير القانونية والذين يقومون بأعمال تجارية جراء بيعها أو إنتاجها أو تزويد اآلخرين بها. 

 تخسر فقد الكحول، شرب أو للمخدرات تعاطيك بعد بالقيادة قمت إذا الكحول. أو المخدرات تأثير تحت القيادة للقانون المخالف من

النقل  ،8الفصل  أيضاً  راجع مجتمعة. العقوبات هذه لكل تتعرض أو سجنك، أو يمكتغر يتمّ  أو قيادتك رخصة

)Transport 8, Chapter(. 

إذا كانت لديك أنت أو شخص تعرفه مشكالت مع المخدرات/ العقاقير غير القانونية أو شرب الكحول تحدث إلى طبيبك أو خدمة 

 مجتمعك الصحية المحلية أو خط اإلتصال للمساعدة على مشكالت المخدرات/ العقاقير والكحول في واليتك أو مقاطعتك: 

 ومات عن المخدرات/ العقاقير والكحولهاتف للحصول على معل الوالية أو المقاطعة

ACT 02 6207 9977 

NSW 
02 9361 8000 (Sydney) 

 )مقاطعة نيوساوث ويلز(  599 422 1800

NT 
08 8922 8399 (Darwin)  

 )أستراليا الوسطى(  7580 8951 08
 )على إتساع المقاطعة(  350 131 1800

Qld 1800 177 833 

SA 1300 131 340 

Vic. 1800 888 236 

Tas. 1800 811 994 

WA 
08 9442 5000 (Perth) 

 )مقاطعة غرب أستراليا(  024 198 1800

 

http://www.quitnow.gov.au/
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 لمزيد من المعومات: 

 الموقع اإللكتروني الوكالة أو الحملة

National Tobacco Campaign 
www.quitnow.gov.au   

Department of Health www.alcohol.gov.au/ 

National Drugs Campaign 
www.drugs.health.gov.au/ 

Australian Drug Information Network 
www.adin.com.au/content.asp?Document_ID=38 

 

 قيود تتعلق بإستيراد النباتات أو الحيوانات 
تتعلق بنوع النباتات والحيوانات التي بإمكانك  قواعدإذا قمت بشراء النباتات عبر اإلنترنت، أو السفر من وإلى أستراليا، فهناك 

 شراؤها أو إحضارها معك. قم بزيارة الموقع الإللكتروني 

www.environment.gov.au/biodiversity/wildlife-trade/travellers-shoppers 

لموقع اإللكتروني ، قم بزيارة االحياة البريةمن أجل التحقق عّما إذا كانت أمتعتك تخالف قانون 

www.environment.gov.au/biodiversity/wildlife-trade/travellers-shoppers/tourist-souvenirs 

. إذا كنت تخطط للسفر داخل أستراليا، قم بجلبها إلى أستراليايمكنك أن تقوم  والحيوانات التيالنباتات هناك أيضاً قوانين تتعلق بنوع 

جل التحقق من متطلبات حمل األغراض إلى وجهتك من أ /www.quarantinedomestic.gov.auبزيارة الموقع اإللكتروني 

 التي تقصدها. 

 قوانين أخرى 
 في أستراليا.  ليس هناك عقوبة إعدام

 هناك قوانين بشأن إلقاء النفايات والتسبب في التلوث أو التخلص من المخلفات من دون إذن أو التسبب في الضوضاء الشديدة.  

 الخالفات مع الجيران 
هناك العديد من مواضع الخالف بين الجيران يتم التحكم فيها من قبل القانون. هناك خدمات حلول وتوسط لحل الخالف قد تساعد في  

 حل هذه المشكالت كبدائل عن الذهاب إلى المحكمة. 

 لمزيد من المعلومات: 

الوالية أو 
 اإلقيلم

 الموقع اإللكتروني الخدمة

ACT Conflict Resolution Service 
www.crs.org.au/pdf/Healthy_neighbourhoods

_brochure.pdf 

NSW the law in NSWInformation about  
www.legalanswers.sl.nsw.gov.au/guides/neig

hbours/ 

NT Community Justice Centre 
www.cjc.nt.gov.au/ 

Qld Queensland Government 
www.qld.gov.au/law/housing-and-neighbours/ 

http://www.quitnow.gov.au/
http://www.quitnow.gov.au/
http://www.alcohol.gov.au/
http://www.alcohol.gov.au/
http://www.drugs.health.gov.au/
http://www.drugs.health.gov.au/
http://www.adin.com.au/content.asp?Document_ID=38
http://www.adin.com.au/content.asp?Document_ID=38
http://www.environment.gov.au/biodiversity/wildlife-trade/travellers-shoppers
http://www.environment.gov.au/biodiversity/wildlife-trade/travellers-shoppers/tourist-souvenirs
http://www.environment.gov.au/biodiversity/wildlife-trade/travellers-shoppers/tourist-souvenirs
http://www.environment.gov.au/biodiversity/wildlife-trade/travellers-shoppers/tourist-souvenirs
http://www.quarantinedomestic.gov.au/
http://www.quarantinedomestic.gov.au/
http://www.crs.org.au/pdf/Healthy_neighbourhoods_brochure.pdf
http://www.crs.org.au/pdf/Healthy_neighbourhoods_brochure.pdf
http://www.legalanswers.sl.nsw.gov.au/guides/neighbours/
http://www.legalanswers.sl.nsw.gov.au/guides/neighbours/
http://www.cjc.nt.gov.au/
http://www.cjc.nt.gov.au/
https://www.qld.gov.au/law/housing-and-neighbours/
https://www.qld.gov.au/law/housing-and-neighbours/
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الوالية أو 
 اإلقيلم

 الموقع اإللكتروني الخدمة

SA Legal Services Commission of SA 
www.lawhandbook.sa.gov.au/ch31s01.php 

Tas. Hobart Community Legal Service  

www.hobartlegal.org.au/tasmanian-law-

handbook/community-and-

environment/neighbourhood-

disputes/introduction 

Vic. Victoria Legal Aid 
www.legalaid.vic.gov.au/find-legal-

answers/disputes-with-neighbours 

WA Legal Aid WA 

www.legalaid.wa.gov.au/InformationAboutThe

Law/Homes/neighbours/Pages/NeighboursCo

mmonProblems.aspx 

 

  ( ,Civic ParticipationChapter 12) المشاركة المدنية، 12الفصل إطلع على 

 المساعدة القانونية 
 جميع الواليات واألقاليم لديها منظمات تقوم بإعالم الناس بحقوقهم وإلتزاماتهم القانونية، وتحسين ُسبل الوصول إلى النظام العدلي. 

( مشورة قانونية تساعد العمالء المؤهلين في المسائل الجنائية ومشكالت التفكك Legal Aidالمساعدة القانونية )تقدم وكاالت 

 األسري والعنف األسري والهجرة والصحة النفسية والضمان االجتماعي ومخالفات الديون والمرور: 

الوالية أو 
 المقاطعة

 اإللكترونيالموقع  الهاتف وكالة المساعدة القانونية

ACT Legal Aid ACT 1300 654 314 
www.legalaidact.org.au/ 

NSW Legal Aid NSW 1300 888 529 
www.legalaid.nsw.gov.au/ 

NT 
Northern Territory Legal Aid 

Commission 
1800 019 343 

www.nt.gov.au/ntlac 

Qld Legal Aid Queensland 1300 651 188 
www.legalaid.qld.gov.au/ 

SA 
Legal Services Commission of 

South Australia 
1300 366 424 

www.lsc.sa.gov.au/ 

Tas. 
Legal Aid Commission of 

Tasmania 
1300 366 611 

www.legalaid.tas.gov.au/ 

Vic. Victoria Legal Aid 1300 792 387 
www.legalaid.vic.gov.au/ 

WA Legal Aid Western Australia 1300 650 579 
www.legalaid.wa.gov.au/ 

 

  

http://www.lawhandbook.sa.gov.au/ch31s01.php
http://www.lawhandbook.sa.gov.au/ch31s01.php
http://www.hobartlegal.org.au/tasmanian-law-handbook/community-and-environment/neighbourhood-disputes/introduction
http://www.hobartlegal.org.au/tasmanian-law-handbook/community-and-environment/neighbourhood-disputes/introduction
https://www.legalaid.vic.gov.au/find-legal-answers/disputes-with-neighbours
https://www.legalaid.vic.gov.au/find-legal-answers/disputes-with-neighbours
http://www.legalaid.wa.gov.au/InformationAboutTheLaw/Homes/neighbours/Pages/NeighboursCommonProblems.aspx
http://www.legalaid.wa.gov.au/InformationAboutTheLaw/Homes/neighbours/Pages/NeighboursCommonProblems.aspx
http://www.legalaidact.org.au/
http://www.legalaidact.org.au/
http://www.legalaid.nsw.gov.au/
http://www.legalaid.nsw.gov.au/
http://www.nt.gov.au/ntlac
http://www.nt.gov.au/ntlac
http://www.legalaid.qld.gov.au/
http://www.legalaid.qld.gov.au/
http://www.lsc.sa.gov.au/
http://www.lsc.sa.gov.au/
http://www.legalaid.tas.gov.au/
http://www.legalaid.tas.gov.au/
http://www.legalaid.vic.gov.au/
http://www.legalaid.vic.gov.au/
http://www.legalaid.wa.gov.au/
http://www.legalaid.wa.gov.au/
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تقدم المراكز الجتمعية القانونية المشورة القانونية في عدة مسائل. يقدم بعضها دروس تثقيف مجتمعي حيث يمكنك تعلم المزيد عن 

 حقوقك ومسؤولياتك القانونية. 

 الموقع اإللكتروني  منظمات قانونية وطنية 

Community Legal CentresNational Association of  
www.naclc.org.au/  

Children’s and Youth Law Centre 
www.lawstuff.org.au/  

Women’s Legal Services 
www.wlsa.org.au/  

 

  

http://www.naclc.org.au/
http://www.naclc.org.au/
http://www.lawstuff.org.au/
http://www.lawstuff.org.au/
http://www.wlsa.org.au/
http://www.wlsa.org.au/
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 اإلسكان  7

 في هذا القسم 
يمكن أن يكون الحصول على السكن صعباً في أستراليا واإليجار مرتفع التكلفة. قد يكون صعباً تحديداً على األسر الكبيرة الحصول 

 على مسكن دائم يناسب جميع إحتياجاتهم. قد يتوجب عليك التنازل والقبول بالخيارات المتوفرة. 

 مسكن مؤقت  •

  إستئجار منزل خاص أو شقة •

  المساعدة في اإلسكان •

  حقوق ومسؤوليات المستأجر •

  شراء منزل أو شقة •

  الخدمات المنزلية المهمة •

  جمع وإعادة تدوير القمامة المنزلية •

  البريد •

 السكن المؤقت 
 خيارات السكن المؤقت التي قد ترغب في التفكير فيها عند وصولك ألول مرة: 

 في األسعار. نزل والفنادق التي تقّدم خصمال •

إذا كنت تدرس في أستراليا، فقد تكون قادراً على السكن في مسكن الطالب المؤقت بينما تقوم بإجراءآت إستقرارك. تحدث  •

مع موظفي مؤسسة الدعم الدولي الخاص بك أو قم بزيارة الموقع اإللكتروني للحصول على التفاصيل. من أجل الحصول 

، قم بزيارة الموقع اإللكتروني خيارات السكن للطالب األجانبعلى معلومات عن 

www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia/accommodation 

في أستراليا، قم بزيارة الموقع اإللكتروني  تكاليف المعيشة بالنسبة للطالبللحصول على فكرة عن  •

www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia/living-costs 

 إستئجار منزل خاص أو شقة 
يتّم إستئجار شقة أو منزل عادة عبر وكالء عقاريين الذين يتصرفون بالنيابة عن مالك العقار. ويمكنك أيضاً اإلستئجار بشكل مباشر 

 " وTo letخاص. يتم اإلعالن عن الملكيات المعروضة لإليجار عبر اإلنترنت والصحف في قسمّي "من مالك عقار 

Accommodation vacant ويمكنك أيضاً زيارة مكتب الوكيل العقاري وطلب إلقاء نظرة على زل والشقق .

 لإليجار.  المعروضة

لمستأجر والمالك. ويكون عادة لمدة ثابتة تصل ما بين ستة أو إثنى "عقد اإليجار" أو "إتفاق عقد اإليجار السكني" هو عقد خطي بين ا

عشر شهراً، مع أنه يمكنك التفاوض بشان المدة قبل التوقيع على العقد. قد يكون بإمكانك تجديد عقد اإليجار في نهاية الفترة. وجود 

سداد ومن المسؤول عن دفع قيمة الخدمات )مثل عقد خطي يعني أن شروط العقد ُمتفق عليها مسبقاً، مثل تكلفة اإليجار ووقت ال

الكهرباء والماء والغاز وجمع النفايات والخدمات األخرى(، وعدد مرات التفتيش/ الفحص، وإذا ما كان مسموحاً بوجود الحيونات 

 األليفة في المنزل أم ال والمدة التي يمكنك أن تمكث فيها في المنزل. 

متد لفترة أكثر من الفترة التي تستطيع البقاء فيها في المنزل، بما أنه يمكن أن تنطبق تكلفة مرتفعة إذا ال تقم بالتوقيع على عقد إيجار ي

 قمت بالمغادرة قبل نهاية المدة المتفق عليها )كما ُتعرف بـ"اإلخالل بعقد اإليجار"(. 

هي وديعة يتّم دفعها إلى صاحب الملكية، وتختلف تقوم عادًة في بداية عقد اإليجار بدفع قيمة شهر مقدماً ووديعة ضمان إيجارية، و

قيمتها من والية إلى أخرى ومن مقاطعة إلى آخرى. يجب أن يقوم المالك أو وكيل العقار بعمل صك التأمين عبر السلطة المعنية 

لة أنه ليس لديك بعقود اإليجار في واليتك أو مقاطعتك. وعند حصولك على الملكية، سوف يتّم إعادة صك التأمين إليك في حا

 متأخرات إيجار والمليكة نظيفة وغير متضررة. 

http://www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia/accommodation
http://www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia/accommodation
http://www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia/accommodation
http://www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia/living-costs
http://www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia/living-costs
http://www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia/living-costs
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ذلك قبل إنتقالك إلى الملكية، يتم تسجيل حالة الملكية الفعلية وأية أضرار موجودة فيها مسبقاً ويسمى ذلك بـ"تقرير الحالة". يتّم إنجاز 

الك من الملكية. يجب عليك اإلبالغ عن أية أضرار عن طريقك أنت والمالك أو وكيل عقاره ويساعد في تجنب نشوب خالف عند إنتق

 إلى المالك، والحصول على موافقته قبل القيام بأية تغييرات في الملكية. مالك العقار هو المسؤول عن أعمال الصيانة. 

إلزامًا قانونيًا بعد ال تقم بالتوقيع على عقد اإليجار حتى تقوم بفحص الملكية وتفهم شروط العقد بشكل كامل، بما أنه يصبح 

  عليه. توقيعك

ال ُيسمح لك بتأجير العقار من الباطن )وهذا يعني، تأجيرها إلى شخص آخر غير مدرج في العقد( وال إستقبال زوار لفترة زمنية 

 طويلة، بما أن ذلك قد يتجاوز الحد القانوني لعدد سكان العقار. ُيسمح بالزوار لفترة زمنية قصيرة. 

ى مغادرة الملكية، يجب عليك تقديم إشعار بفترة زمنية كافية إلى مالك العقار )تبلغ أقل فترة عادًة اربعة أسابيع أو كما إذا عزمت عل

 هو موضح في عقد اإليجار(. 

 المساعدة في اإلسكان 
ن أجل المساعدة قد يكون أصحاب الدخل المحدود أو المنخفض مؤهلين للحصول على مسكن مؤقت أو مساعدة مالية من الحكومة م

 في دفع وديعة ضمان إيجارية وأول شهر من اإليجار مقدماً. 

( هي دفعة من الحكومة لمساعدة أصحاب الدخل المحدود في دفع إيجارهم Rent Assistance) المساعدة االيجارية

(www.humanservices.gov.au/rentassistance .) 

 اإلسكان الحكومي 
 أو صاحب دخل محدود فيمكنك تقديم طلب إلستئجار مسكن حكومي مملوك للحكومة.  Centrelinkإذا كنت تتلقى دفعات من 

 إذا كنت تعيش في مسكن حكومي فسوف تقوم بدفع قيمة إيجار مدعوم، وهي أقل من تكلفة اإليجار الخاص. 

تختلف مدة اإلنتظار في نظام اإلسكان الحكومي وفقاً للمكان الذي ترغب في العيش فيه ومساحة المسكن وإذا كانت حاجتك للسكن 

 جداً.  ملِّحة ومستعجلة. يمكن أن تكون مدة اإلنتظار طويلة

 لمزيد من المعلومات: 

الوالية أو 
 المقاطعة

 الموقع اإللكتروني  الهاتف سلطات اإلسكان

ACT 
Housing and 

Community Services 
133 427 

www.communityservices.act.gov.au/hcs  

NSW Housing NSW 1300 468 746 
www.housing.nsw.gov.au 

NT 
Department of 

Housing 
08 8999 8814 

https://nt.gov.au/property/public-housing 

Qld 
Department of 

Housing and Public 
Works 

13 74 68 
www.qld.gov.au/housing/public-community-

housing 

SA Housing SA 131 299 
www.housing.sa.gov.au 

Tas. Housing Tasmania 1300 135 513 
www.dhhs.tas.gov.au/housing 

Vic. Office of Housing 1300 650 172 
www.housing.vic.gov.au/public-housing 

http://www.humanservices.gov.au/rentassistance
http://www.humanservices.gov.au/rentassistance
http://www.communityservices.act.gov.au/hcs
http://www.communityservices.act.gov.au/hcs
http://www.housing.nsw.gov.au/
http://www.housing.nsw.gov.au/
https://nt.gov.au/property/public-housing
https://nt.gov.au/property/public-housing
http://www.qld.gov.au/housing/public-community-housing
http://www.qld.gov.au/housing/public-community-housing
http://www.qld.gov.au/housing/public-community-housing
http://www.qld.gov.au/housing/public-community-housing
http://www.housing.sa.gov.au/
http://www.housing.sa.gov.au/
http://www.dhhs.tas.gov.au/housing
http://www.dhhs.tas.gov.au/housing
http://www.housing.vic.gov.au/public-housing
http://www.housing.vic.gov.au/public-housing
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الوالية أو 
 المقاطعة

 الموقع اإللكتروني  الهاتف سلطات اإلسكان

WA 
Department of 

Housing 
1800 093 325 

www.housing.wa.gov.au 

 دعم اإلسكان للمشردين 
إذا كنت مشرداً ومن دون مأوى أو معرض لخطر التشرد، يمكن أن تساعدك الخدمات المدرجة في القائمة أدناه فيما يتعلق بالسكن 

 الطارئ أو اإلحاالت. 

 الهاتف الخدمة والموقع اإللكتروني المنطقة

National 
Homelessness Australia 

www.homelessnessaustralia.org.au/index.php/are-you-homeless 02 6247 7744 

ACT 
FirstPoint 

www.firstpoint.org.au 1800 176 468 

NSW 
Link2Home 

www.facs.nsw.gov.au/about_us/news/link2home 
1800 152 152 

NT 
ShelterMe 

www.shelterme.org.au 08 8999 8814 

Qld 
Homeless Hotline 

www.qld.gov.au/housing/emergency-temporary-
accommodation/homeless-persons-information-qld/ 

1800 474 753 

SA 

Help in Crisis Situations 
www.sa.gov.au/topics/housing-property-and-

land/housing/emergency-shelter-and-homelessness/accessing-

services 

1800 003 308 

Tas. 
Housing Connect 

www.dhhs.tas.gov.au/housing/housing_connect 1800 800 588 

Vic. 
Crisis and emergency accommodation 

www.housing.vic.gov.au/crisis-and-emergency-accommodation 1800 825 955 

WA 
Homelessness Advisory Service 

www.housing.wa.gov.au/housingoptions/homelessadvisoryservice 1800 065 892 

 

 حقوق ومسؤوليات المستأجر 
 جميع الواليات والمقاطعتين لديها سلطات حكومية تعطي المستأجر مشورة بشأن حقوقه ومسؤولياته، ويكون ذلك عادًة بعدة لغات: 

الوالية أو 
 المقاطعة

 الهاتف التجارة العادلةاإلسكان وهيئة 

ACT 

Access Canberra 
www.accesscanberra.act.gov.au/app/answers/service/images/favi

con.ico 
13 22 81 

http://www.housing.wa.gov.au/
http://www.housing.wa.gov.au/
http://www.homelessnessaustralia.org.au/index.php/are-you-homeless
http://www.homelessnessaustralia.org.au/index.php/are-you-homeless
http://www.firstpoint.org.au/
http://www.firstpoint.org.au/
http://www.facs.nsw.gov.au/about_us/news/link2home
http://www.facs.nsw.gov.au/about_us/news/link2home
http://www.shelterme.org.au/
http://www.shelterme.org.au/
http://www.qld.gov.au/housing/emergency-temporary-accommodation/homeless-persons-information-qld/
http://www.qld.gov.au/housing/emergency-temporary-accommodation/homeless-persons-information-qld/
http://www.sa.gov.au/topics/housing-property-and-land/housing/emergency-shelter-and-homelessness/accessing-services
http://www.sa.gov.au/topics/housing-property-and-land/housing/emergency-shelter-and-homelessness/accessing-services
http://www.dhhs.tas.gov.au/housing/housing_connect
http://www.dhhs.tas.gov.au/housing/housing_connect
http://www.housing.vic.gov.au/crisis-and-emergency-accommodation
http://www.housing.vic.gov.au/crisis-and-emergency-accommodation
http://www.housing.wa.gov.au/housingoptions/homelessadvisoryservice
http://www.housing.wa.gov.au/housingoptions/homelessadvisoryservice
http://www.accesscanberra.act.gov.au/app/answers/service/images/favicon.ico
http://www.accesscanberra.act.gov.au/app/answers/service/images/favicon.ico
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الوالية أو 
 المقاطعة

 الهاتف التجارة العادلةاإلسكان وهيئة 

NSW 

NSW Fair Trading 
www.fairtrading.nsw.gov.au/ftw/Tenants_and_home_owners/Renti

ng_a_home.page 
13 32 20 

NT 

Consumer Affairs 
www.consumeraffairs.nt.gov.au/ForConsumers/ResidentialTenen

cies 
1800 019 319 

Qld 
AuthorityResidential Tenancies  

www.rta.qld.gov.au/ 1300 366 311 

SA 

Consumer and Business Services 
www.sa.gov.au/topics/housing-property-and-land/housing/renting-

and-letting/renting-privately 
131 882 

Tas. 
Consumer Affairs and Fair Trading 
www.consumer.tas.gov.au/renting 1300 654 499 

Vic. 

Consumer Affairs Victoria 
www.consumer.vic.gov.au/housing-and-

accommodation/renting/during-a-lease-or-residency/rent-and-

other-payments/rent-receipts 

1300 558 181 

WA 

Department of Commerce 
www.commerce.wa.gov.au/publications/tenant-guide-renting-

home-wa 
1300 304 054 

 

 هناك أيضاً منظمات غير حكومية تقدم المشورة للمستأجر: 

الوالية أو 
 المقاطعة

 الموقع اإللكتروني الهاتف الموقع اإللكتروني لهيئة المستأجرين

ACT Tenants’ Union ACT 02 6247 2011 
www.tenantsact.org.au/contactUs

/Tenants-Advice-Service 

NSW Tenants NSW  
www.tenants.org.au 

NT NT Tenants’ Advice Service 1800 812 953 
www.dcls.org.au/legal-and-

advocacy-services/tenants-advice 

Qld Tenants Queensland 1300 744 263 
http://www.tenantsqld.org.au/info-

for-tenants 

SA 
Tenants Information and 

Advisory Service 
1800 060 462 

www.syc.net.au/tias/overview 

http://www.fairtrading.nsw.gov.au/ftw/Tenants_and_home_owners/Renting_a_home.page
http://www.fairtrading.nsw.gov.au/ftw/Tenants_and_home_owners/Renting_a_home.page
http://www.consumeraffairs.nt.gov.au/ForConsumers/ResidentialTenencies
http://www.consumeraffairs.nt.gov.au/ForConsumers/ResidentialTenencies
https://www.rta.qld.gov.au/
https://www.rta.qld.gov.au/
http://www.sa.gov.au/topics/housing-property-and-land/housing/renting-and-letting/renting-privately
http://www.sa.gov.au/topics/housing-property-and-land/housing/renting-and-letting/renting-privately
http://www.consumer.tas.gov.au/renting
http://www.consumer.tas.gov.au/renting
https://www.consumer.vic.gov.au/housing-and-accommodation/renting/during-a-lease-or-residency/rent-and-other-payments/rent-receipts
https://www.consumer.vic.gov.au/housing-and-accommodation/renting/during-a-lease-or-residency/rent-and-other-payments/rent-receipts
http://www.commerce.wa.gov.au/publications/tenant-guide-renting-home-wa
http://www.commerce.wa.gov.au/publications/tenant-guide-renting-home-wa
http://www.tenantsact.org.au/contactUs/Tenants-Advice-Service
http://www.tenantsact.org.au/contactUs/Tenants-Advice-Service
http://www.tenants.org.au/
http://www.tenants.org.au/
http://www.dcls.org.au/legal-and-advocacy-services/tenants-advice
http://www.dcls.org.au/legal-and-advocacy-services/tenants-advice
http://www.tenantsqld.org.au/info-for-tenants
http://www.tenantsqld.org.au/info-for-tenants
http://www.syc.net.au/tias/overview
http://www.syc.net.au/tias/overview
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الوالية أو 
 المقاطعة

 الموقع اإللكتروني الهاتف الموقع اإللكتروني لهيئة المستأجرين

Tas. Tenants Union of Tasmania 1300 652 641 
http://tutas.org.au/ 

Vic. Tenants Union of Victoria 03 9416 2577 
www.tuv.org.au 

WA 
Tenancy WA 

 إتصال هاتفي مجاني من األرياف
08 9221 0088 
1800 621 888 

www.tenancywa.org.au 

National 
Real Estate Institute of 

Australia  
 

https://reia.asn.au/consumers/ren
ting-or-leasing-a-property/ 

 شراء منزل أو شقة 
يتّم عادًة اإلعالن عن الشقق والمنازل المعروضة للبيع في الصحف وعبر اإلنترنت. إذا كنت تشتري منزالً ألول مرة في أستراليا فقد 

وقع اإللكتروني )إطلع على الم منحة تمليك منزلك األول وهيالوالية أو المقاطعة تكون مؤهالً لتلقي خدمة حكومة 

www.firsthome.gov.au .) 

لتتمكن من شراء منزل )إطلع على الموقع  تصريح لإلستثمار األجنبي، فقد تكون بحاجة إلى  إذا لم تكن لديك إقامة دائمة في أستراليا

 (. www.firb.gov.au/real-estateاإللكتروني 

إذا كنت بحاجة إلى إقتراض المال من أجل شراء ملكية، قم باإلتصال بمصرفك أو أي مؤسسة مالية أخرى. في أستراليا، عند شراء 

من أجل إدارة الصفقة. ال تقم بالتوقيع على أية عقود حتى تفهم اصي بنقل األمالك اختصملكية، يستعين الناس عادًة بمحام الملكيات أو 

 بشكل كامل جميع شروطها وبنودها. 

 ، قم بزيارة الموقع اإللكتروني شراء عقارلمزيد من المعلومات عن 

www.australia.gov.au/information-and-services/family-and-community/housing-and-property 

 خدمات منزلية أساسية 
كنت تستأجر أو تشتري منزالً، فإنك بحاجة إلى الحصول على خدمات منزلية مثل الماء والكهرباء والغاز ليتّم وصلها جميعاً  سواءً 

 . فدليل الهاتتحقق من  –بالملكية. قد يكون مقدم الخدمة وكاالت الحكومة أو شركات خاصة، يعتمد ذلك على موقعك 

 سيتوجب عليك إشعار مقدم الخدمة قبل بضعة أيام من إنتقالك إلى الملكية الجديدة. 

قبل التوقيع على العقد من أجل الحصول على الخدمات المنزلية، تأكد من حاجتك إلى الخدمة فعالً. مثالً، ال تقم بالتوقيع على عقد 

يحتوي على إمداد كهربائي لمدة ثالثة سنوات إذا كنت ستقيم في منزل مؤقت. من المهم فهم شروط اإلتفاق مع مزود الخدمات قبل 

في خدمات إدارة الطاقة على الموقع اإللكتروني  دليل لمساعدتكتوفر التوقيع على العقد. ي

www.accc.gov.au/publications/managing-energy-services-at-home  تقدم خدمة .

Regulator Energy Australian  أيضاً مزيداً من المعلومات على الموقع اإللكتروني

www.aer.gov.au/consumers/aer-resources  

سوف تقوم الشركة بإرسال فاتورة بشكل منتظم بتكلفة خدمتها. قم باإلتصال بهم فوراً إذا كنت غير قادر على دفع الفاتورة في الوقت 

 المحدد، أو إذا كنت ترغب في تغيير ترتيباتك. 

 يمكن لمزود خدمتك مساعدتك إذا كنت تواجه صعوبات في دفع فواتيرك وتجنب إنقطاع خدماتك. 

 والغاز  الكهرباء
للحصول على معلومات، بما في ذلك مقاطع الفيديو، لمساعدتك في إختيار مزود كهرباء وغاز ومعرفة حقوقك، قم بزيارة موقع 

  /www.energymadeeasy.gov.auعلى  Energy Made Easyالحكومة األسترالية اإللكتروني 

http://www.tutas.org.au/
http://www.tutas.org.au/
http://www.tuv.org.au/
http://www.tuv.org.au/
http://www.tenancywa.org.au/
http://www.tenancywa.org.au/
https://reia.asn.au/consumers/renting-or-leasing-a-property/
https://reia.asn.au/consumers/renting-or-leasing-a-property/
http://www.firsthome.gov.au/
http://www.firsthome.gov.au/
http://www.firsthome.gov.au/
http://www.firb.gov.au/real-estate
http://www.firb.gov.au/real-estate
ttp://www.australia.gov.au/information-and-services/family-and-community/housing-and-property
http://www.australia.gov.au/information-and-services/family-and-community/housing-and-property
http://www.australia.gov.au/information-and-services/family-and-community/housing-and-property
http://www.accc.gov.au/publications/managing-energy-services-at-home
http://www.aer.gov.au/consumers/aer-resources
http://www.aer.gov.au/consumers/aer-resources
http://www.aer.gov.au/consumers/aer-resources
http://www.aer.gov.au/consumers/aer-resources
http://www.energymadeeasy.gov.au/
http://www.energymadeeasy.gov.au/
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 عند إختيارك لمزود خدمات ال تنسى التحقق من: 

 مدة العقد  •

 مبكراً  تركك العقدوجود رسوم على توصيل الخدمات أو في حالة  •

 علم مزود الخدمة إذا كنت تتلقى تخفيض أو دعم دخل. •

 بعدة لغاتاإللكتروني على ورقة معلومات  Energy Made Easyيحتوي موقع 

(www.energymadeeasy.gov.au/publications-0 وقائمة من )أمناء مظالم الطاقة 

(www.energymadeeasy.gov.au/useful-contacts لإلتصال بهم إذا كنت غير قادر على حّل مشكلة ما مع مزود )

 خدمة الغاز أو الكهرباء الخاص بك. 

Centrepay 
Centrepay  هي خدمة طوعية لدفع الفواتير وهي مجانية ُمقدمة لعمالءCentrelink  قم بزيارة الموقع اإللكتروني(

www.humanservices.gov.au/customer/services/centrelink/centrepay يمكنك إستخدام خدمة .)

Centrepay  لترتيب خصومات منتظمة من دفعاتCentrelink تكاليف المنزلية، مثل الخاصة بك لدفع فواتيرك، ونفقاتك وال

اإليجار والغاز والكهرباء والماء والهاتف. يمكنك البدء أو تغيير نظام الخصم في أي وقت. أسرع طريقة لفعل ذلك هي عبر اإلنترنت 

  www.my.gov.auاإللكتروني على  myGovعلى اإلنترنت عبر موقع  Centrelink بإستخدام حسابك في

 الهاتف واإلنترنت 
 في أستراليا، ُتعرف الهواتف الخلوية بـ"الهواتف الجوالة" والهواتف الثابتة في المنازل بـ"الهواتف األرضية" أو "الخطوط األرضية". 

ات الهاتف واإلنترنت، يمكنك البحث عبر اإلنترنت التعاقد للحصول على هذه الخدمات ُيسمى "الخطة". إلجراء مقارنة بين خدم

 بإدخال عبارات مثل "خطة الهاتف الجوال" و"خطة الخط األرضي" و"خطة اإلنترنت". 

 قم بالتحقق من الشروط جيداً مع الشركة وقراءة وثيقة مختصرة للشركة ُتسمى ملخص المعلومات المهمة قبل التوقيع على العقد. 

 ائعة لعقود الهاتف واإلنترنت األسترالية: هناك بعض الصفات الش

 تتطلب الخدمات عادًة رسوم توصيل  •

 لمدة سنة أو سنتين.  يجب عليك اإللتزام بعقد •

خدمات الهاتف الجوال حداً مسموحاً به من المكالمات الهاتفية واإلنترنت للهاتف كل شهر وقد يتوجب عليك دفع  تضم معظم •

 قيمة مقابلها إذا تجاوزت حدود العرض. 

 %85أو  %50رسالة قصيرة أو بريد إلكتروني إلعالمك إذا تجاوزت  –تضم الكثير من الخدمات منبهاً إلدارة اإلستخدام  •

 من المكالمات الشهرية المسموح بها.  %100أو 

 )سوف يقوم مزود الخدمة بإرسال فاتورة  يمكنك اإلختيار من ُنظم الدفع المقدم )ادفع قبل اإلستخدام( أو خدمات الدفع اآلجل •

 منتظمة لك(. 

 إذا تلقيت فاتورة هاتف أو إنترنت وال يمكنك سدادها في الوقت المحدد، يجب عليك اإلتصال بالشركة. 

تكون المكالمات الهاتفية للدول األخرى عادًة غير مشمولة في المكالمات المسموح بها. يمكن أن تكون هذه المكالمات مرتفعة التكلفة. 

 )متوفرة في المتاجر(. تدفع سعرها مقّدماً قد يتوجب عليك مراقبة مكالماتك إلى خارج البالد بحذر أو إستخدام بطاقة 

(، فسيتوجب عليك إبرام wirelessوصل اإلنترنت إلى منزلك أو إستخدامه عبر مصدر جهاز ال سلكي ) إذا كنت ترغب في أن يتمّ 

عقد مع مزود خدمة إنترنت. قبل التوقيع على أي عقد، تأكد من إمكانية دفعك لقاء الخدمات التي تناسب إحتياجاتك. يمكنك أيضاً شراء 

 (. wirelessنظام الدفع المقدم لإلنترنت الالسلكي )

http://www.energymadeeasy.gov.au/publications-0
http://www.energymadeeasy.gov.au/publications-0
http://www.energymadeeasy.gov.au/useful-contacts
http://www.energymadeeasy.gov.au/useful-contacts
http://www.humanservices.gov.au/customer/services/centrelink/centrepay
http://www.humanservices.gov.au/customer/services/centrelink/centrepay
http://www.humanservices.gov.au/customer/services/centrelink/centrepay
http://www.humanservices.gov.au/customer/services/centrelink/centrepay
http://www.my.gov.au/
http://www.my.gov.au/
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هناك عدد من البرامج التي تقدم خدمة إنترنت مجانية أو منخفضة التكلفة وتدريب. مثالً، قد تقدم المكتبات العامة والمجالس المحلية 

 خدمة إنترنت مجانية. 

يجب عليك إستخدام شركات الهاتف واإلنترنت األعضاء في مشروع 

)(TIO) Ombudsman Industry Telecommunications(  المدرجة على الموقع اإللكتروني(

www.tio.com.au/members/members-listing .) 

باإلتصال  TIOمجانية إلى  شكوىإذا حدثت مشكلة ما في خدمات هاتفك أو اإلنترنت وكانت الشركة عاجزة عن حلها، يمكنك تقديم 

  www.tio.com.au/making-a-complaintأو زيارة الموقع اإللكتروني  058 062 1800بالرقم 

 جمع وإعادة تدوير القمامة المنزلية
قناني تقوم الحكومة عادًة بإدارة عملية جمع القمامة. توجد عادًة صناديق منفصلة للقمامة المنزلية العادية والمواد القابلة للتدوير مثل ال

 والعلب المعدنية والورق والورق المقوى. 

المشاركة ، 12الفصل أيضاً على  من اجل التحقق من أيام جمع القمامة، قم باإلتصال بمجلسك المحلي أو أستفسر من جيرانك. اطلع

 . ( ,Civic ParticipationChapter 12) المدنية

 البريد 
. تكلفة طوابع البريد إلى خارج البالد أكبر من تكلفة Australia Post يمكنك إرسال البريد والبرقيات عبرمكتب صندوق بريد

أيضاً خدمات أخرى مفيدة، مثل دفع الفواتير وإلتقاط صور جواز السفر )إطلع  Australia Postة. تقدم طوابع البريد األسترالي

  (.www.auspost.com.auعلى الموقع اإللكتروني 

إلى عنوانك الجديد )قم بزيارة الموقع اإللكتروني  تحويل بريدكإذا قمت باإلنتقال من منزلك، يمكن أن يتم 

www.auspost.com.au/parcels-mail/redirecting-your-mail.html.)  قد تكون مؤهالً للحصول على خصم في

 أيضاً إرسال عنوانك الجديد إلى المنظمات األخرى.  Australia Post التكلفة. يمكن لخدمة

  

http://www.tio.com.au/members/members-listing
http://www.tio.com.au/members/members-listing
http://www.tio.com.au/members/members-listing
http://www.tio.com.au/making-a-complaint
http://www.tio.com.au/making-a-complaint
http://auspost.com.au/
http://www.auspost.com.au/
http://auspost.com.au/parcels-mail/redirecting-your-mail.html
http://www.auspost.com.au/parcels-mail/redirecting-your-mail.html
http://www.auspost.com.au/parcels-mail/redirecting-your-mail.html
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 النقل 8

 في هذا القسم 
تمتد لمسافات بعيدة. هناك العديد من خيارات النقل للسفر عبر المدن أو أستراليا بلد كبيرة جداً وتفصل مدنها مساحات شاسعة 

 البالد.  عبر

  النقل العام •

  خدمات سيارات األجرة •

  قيادة الدراجة •

 المشي •

  المركبات الخاصة •

 النقل العام 
يشمل النقل العام في أستراليا الحافالت والقطارات وعربات الترام والعّبارات. يجب عليك دفع قيمة التعريفة أو شراء تذكرة لقاء 

. تكون التذاكر الشهرية واالسبوعية أقل تكلفة Health Care Cardحاملي بطاقة الخدمة. تتوفر خصومات للطالب وكبار السن و

 عادًة من التذاكر اليومية والُمبتاعة لرحلة واحدة. 

تتوفر معلومات وجداول زمنية من قبل العديد من المجالس الحكومية المحلية ومراكز الزوار وعبر اإلنترنت ومحطات السكة الحديد 

 والمكتبات ومراكز المعلومات العامة. 

الوالية أو 
 المقاطعة

 الموقع اإللكتروني   وكالة النقل العام

ACT ACTION  
www.action.act.gov.au  

NSW Transport NSW  
www.transport.nsw.gov.au/  

NT TransportDepartment of   
https://nt.gov.au/driving/public-transport-cycling 

Qld Translink  
www.translink.com.au 

SA Transport SA  
www.sa.gov.au/topics/transport-travel-and-

motoring/public-transport-and-travel 

Tas. Metro Tasmania  
www.metrotas.com.au 

Vic. Metlink  
www.metlinkmelbourne.com.au 

WA Public Transport Authority  www.pta.wa.gov.au 

 خدمات سيارات األجرة 
ساعة في اليوم في معظم أنحاء أستراليا. يوجد عداد على لوحة القيادة يوضح قيمة األجرة.  24تعمل سيارات األجرة على مدار 

ي معظم على قائمة سيارات األجرة. تتوفر سيارات أجرة ف Yellow Pagesشركات سيارات األجرة مدرجة على اإلنترنت على 

المدن لألشخاص الذين يستخدمون الكرسي المدولب أو ذوي اإلعاقة. إذا كنت تسافر بصحبة أطفال صغار، قم بإخبار سائق سيارة 

 االجرة بذلك لكي يقوم بتحضير مقعد األطفال. 

 عض المواقع.  ، متوفرًة في بUber ، مثل إستخدام سيارات غير رسمية أو سيارات  قد تكون هناك بدائل لسيارة األجرة

http://www.action.act.gov.au/
http://www.action.act.gov.au/
http://www.transport.nsw.gov.au/
http://www.transport.nsw.gov.au/
https://nt.gov.au/driving/public-transport-cycling
https://nt.gov.au/driving/public-transport-cycling
http://www.translink.com.au/
http://www.translink.com.au/
http://www.sa.gov.au/topics/transport-travel-and-motoring/public-transport-and-travel
http://www.sa.gov.au/topics/transport-travel-and-motoring/public-transport-and-travel
http://www.metrotas.com.au/
http://www.metrotas.com.au/
http://www.metlinkmelbourne.com.au/
http://www.metlinkmelbourne.com.au/
http://www.pta.wa.gov.au/
http://www.pta.wa.gov.au/
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 ركوب الدراجات الهوائية 
يجب أن يلتزم جميع راكبي الدراجات الهوائية بقوانين المرور والعالمات، ويجب أن تحتوي دراجتك الهوائية على مكابح صالحة 

يل، يجب أن تحتوي وجرس. إذا قمت بقيادة دراجة هوائية، يجب عليك أنت أو الركاب إرتداء خوذة. عند قيادة الدراجة الهوائية في الل

 دراجتك على مصباح أمامي وخلفي. قم بإقفال دراجتك دائماً عند تركها. 

قد يكون في منطقتك المحلية أو مدينتك ترتيبات خاصة تّم وضعها للتشجيع على قيادة الدراجة الهوائية، مثل المسارات الخاصة 

اصة بالدراجات الهوائية تربط سائقي الدراجات الهوائية بوسائل بالدراجات الهوائية )داخل أو خارج الطريق(، أو منطقة تخزين خ

 النقل العام. 

يجب عليك قيادة الدراجة الهوائية في المسار المخصص لها إذا توفر أحدها، بما أن ذلك أكثر أمناً، وتطلب بعض الواليات واألقاليم 

يادة نحو جهة اليسار من الطريق بما أن ذلك أكثر أمناً. ذلك. إذا لم يكن هناك مسار مخصص للدراجات الهوائية، يجب عليك الق

 عموماً، يجب أال يكون هناك أكثر من دراجتين بمحاذاة بعضهما بعضاً. 

 المشي 
 المشي هو أكثر أنواع الترفيه شعبيًة في أستراليا. 

واليسار لتفقد حركة السير. ال تمِش على قم بعبور الطريق عند اإلشارة الضوئية أو إشارة عبور المشاة. أنظر بتمعن ناحية اليمين 

 الطريق أو على خطوط السكة الحديدية. 

إذا كنت تخطط للمشي في الغابة، تأكد من وجود جميع األدوات التي تحتاجها معك وأخبر شخصاً بالمكان الذي ترغب في 

 إليه.  الذهاب

 المركبات الخاصة
النقل الخاص هو وسيلة النقل التي تملكها وتستخدمها بالطريقة التي تحلو لك. يستخدم معظم األستراليون السيارات أو الدراجات 

النارية كوسيلة للنقل الخاص. من المريح إمتالك سيارة ولكنها باهظة الثمن. هناك العديد من المسؤوليات تنطبق عليك عند إمتالكك 

  لسيارة في أستراليا.

 هو التنقل مجاناً مع غرباء في سياراتهم أو شاحناتهم، إن ذلك غير آمن وال ُينصح به. "األوتوستوب" 

 رخص القيادة 
لكي تتمكن من قيادة سيارة أو دراجة نارية في أستراليا، يجب عليك الحصول على رخصة قيادة. قم باإلحتفاظ بها دائماً معك 

 القيادة.  عند

للحصول على  Driver Knowledge Testقيادة من دولة أخرى فسوف يتوجب عليك الخضوع إلختبار  إذا لم تكن تملك رخصة

Learner's Permit يسمح لك .Learner's Permit  بتعلم القيادة إذا كنت بصحبة معلم قيادة مرخص. يجب أن يكون لديك

 على لوحة سيارتك عند قيادتها.  ”L“حرف 

 Provisional Licenceرخصة قيادة. للحصول على   Provisionalلوبة، يمكنك التقديم لـبمجرد حصولك على المهارات المط

لمدة ستة أشهر على األقل أو حاصل على رخصة  على األقل أو تكون حامالً رخصة المتدِرب على القيادة 17يجب عليك أن تبلغ 

 عند القيادة.   على سيارتك Pقيادة من والية أخرى أو من الخارج. يجب ان تعرَض لوحتي 

، يمكنك التقديم للرخصة المفتوحة. إذا كانت هناك شروط بشأن رخصتك، فيجب عليك Provisionalإذا قمت بإجتياز فترة 

 بها.  اإللتزام

 ( ,What to do soon after arrivalChapter 1) ما يجب فعله بعد الوصول، 1الفصل إطلع على 
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 انين المنطبقة على القيادةالقو
 يجب أن تدرك وتطبق القوانين التي تنطبق على القيادة. مثالً:

 لسيارة التي تقودها مسجلة في الحكومة. ايجب أن تكون  •

 أي شخص في سيارتك يجب أن يضع حزام األمان أو كرسي تثبيت األطفال المناسب.   •

 القيادة.من المخالف للقانون إستخدام الهاتف الجوال أثناء  •

 إذا حدث لك حادث مروري يجب عليك إبالغ الشرطة فوراً.  •

طاعة أو إنتهاك قوانين  ويؤدي عدم في أستراليا، قوانين المرور صارمة جداً. تختلف قوانين وانظمة القيادة من والية إلى أخرى. 

ة باهظة على ركن السيارة المخالف المرور إلى غرامة باهظة أو خسارة رخصة قيادتك أو حتى السجن. يمكن أن تترتب غرام

 للقانون. ُتفرض حدود للسرعة ويمكن إستخدام الكاميرات لإلمساك بالذين يتجاوزون السرعة المسموح بها. 

. تختلف مستويات الكحول المسموح بها في الدم، يعتمد ذلك على الوالية تحت تأثير الكحول أو المخدراتمن المخالف للقانون القيادة 

اطعة ونوع رخصة القيادة. قد تقوم الشرطة بعمل فحص عشوائي لسائقي السيارات لمعرفة إذا ما كانوا تحت تأثير الكحول أو المق

 ( ,Australian LawChapter 6) األسترالي القانون، 6الفصل فوق المستوى المسموح به. إطلع على 

 لمزيد من المعلومات: 

الوالية أو 
 المقاطعة

 الموقع اإللكتروني  الهاتف سلطة النقل والمرور

ACT Road Transport Authority 13 22 81 
www.rego.act.gov.au 

NSW 
Roads and Maritime 

Services   
13 22 13 

www.rms.nsw.gov.au 

NT Department of Transport 1300 654 628 
https://nt.gov.au/driving 

Qld 
Department of Transport 

and Main Roads 
13 23 80 

www.tmr.qld.gov.au/ 

SA Transport 13 10 84 
www.transport.sa.gov.au 

Tas. Transport Tasmania 1300 135 513 
www.transport.tas.gov.au 

Vic. VicRoads 13 11 71 
www.vicroads.vic.gov.au 

WA Department of Transport 13 11 56 
www.transport.wa.gov.au/index.a

sp 

 حزام األمان ومقعد تثبيت األطفال 
يجب أن يستخدم أي شخص في سيارتك حزام األمان ومقعد تثبيت مناسب لألطفال. يتّم فرض غرامات على القيادة من دون وضع 

 حزام األمان، وقد تفقد رخصة قيادتك. توجد أحزمة أمان في جميع أنواع السيارات للكبار واألطفال الكبار. 

للُرضع واألطفال الصغار حتى سن السابعة. يجب أن يتوافق مقعد األطفال  إنك بحاجة إلى حزام ومقعد خاص مجاز من قبل الحكومة

  :مع المعايير األسترالية، ويناسب المركبة بشكل جيد ويتناسب مع الطفل وفقاً لسنه

أي عكس اتجاه على مقعد تثبيت األطفال في وضعية خلفية مواجهاً لمقعد التثبيت يجب وضع األطفال حتى سن ستة أشهر •

 ، مثالً كبسولة الرضيع.  السائق

http://www.rego.act.gov.au/
http://www.rego.act.gov.au/
http://www.rms.nsw.gov.au/
http://www.rms.nsw.gov.au/
https://nt.gov.au/driving
https://nt.gov.au/driving
http://www.tmr.qld.gov.au/
http://www.tmr.qld.gov.au/
http://www.transport.sa.gov.au/
http://www.transport.sa.gov.au/
http://www.transport.tas.gov.au/
http://www.transport.tas.gov.au/
http://www.vicroads.vic.gov.au/
http://www.vicroads.vic.gov.au/
http://www.transport.wa.gov.au/index.asp
http://www.transport.wa.gov.au/index.asp
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سواًء في وضعية خلفية أو أمامية مواجهاً مقعد تثبيت األطفال  يجب تثبيت األطفال من سن ستة أشهر حتى سن الرابعة •

 نفسه، مثالً مقعد أمان الطفل.  

ال أو كرسي أطفال من سن الرابعة حتى السابعة، يجب أن يكون الطفل مثبتاً مواجهاً األمام أو الخلف في مقعد تثبيت األطف •

 مناسب مثبت بحزام األمان أو حزام أمان األطفال بطريقة صحيحة.  مقعد داعمأو 

ال ُيسمح بجلوس األطفال في المقعد األمامي للعربة. ال ُيسمح بجلوس األطفال من سن الرابعة وحتى السابعة في المقعد األمامي إالّ 

 ل أقل من سن سبعة سنوات. في حالة أن جميع المقاعد الخلفية ممتلئة بأطفا

 www.kidsafe.com.auقم بزيارة الموقع اإللكتروني  إستخدام مقعد تثبيت االطفالللحصول على معلومات عن 

 شراء سيارة 
يتّم اإلعالن عن السيارات الجديدة والمستعملة في الصحف وعبر اإلنترنت. وتتوفر أيضاً في معارض السيارات الجديدة وساحات 

 عرض السيارات المستعملة. 

 ال يشمل سعر شراء السيارة تكلفة التسجيل وضريبة الدمغة )وهي مثل ضريبة المبيعات( والتأمين اإللزامي. يتم دفع هذه التكاليف

 عادًة بشكل منفصل. 

للحصول على معلومات عن إقتراض المال من أجل شراء مركبة، قم باإلتصال بمصرفك أو شركة تمويل. ال تنسى التأكد من فهمك 

 لجميع البنود والشروط قبل التوقيع على أية عقود للتمويل. 

فقد يتّم إسترجاع السيارة أو أخذها بشكل قانوني من قبل  إذا قمت بشراء سيارة من مالك سابق لديه ديون لم يتّم دفعها على المركبة،

 الشركة المستحقة للدين. للتحقق من وجود أية ديون على المركبة من قبل المالك السابق، قم باإلتصال بـ 

(PPSR) Personal Property Securities Register  . 

عّما إذا كان هناك بالغ للشرطة بشأن المركبة على أنها مسروقة أو غير مسجلة بسبب عدم دفع  PPSRف تخبرك خدمة سو

غرامات المخالفات المرورية أو مسجلة كمركبة غير صالحة أو إذا ما كانت المركبة مسجلة لدى 

Commissioner for Fair Trading  بسبب إحتمال تالعب في عّداد المسافات )العبث بعّداد عرض المسافات(. لمزيد من

 www.ppsr.gov.au/Pages/ppsr.aspxأو قم بزيارة الموقع اإللكتروني  777 007 1300المعلومات، اتصل بالرقم 

جميع الواليات والمقاطعتين تقدم خدمات مثل فحص المركبات للمشترين المحتملين للسيارات  توجد جمعيات سائقي سيارات في

المستعملة ومعلومات أثناء التجول السياحي والتأمين وخدمات الطريق )في حالة تعطل مركبتك(. تتوفر خدمات عديدة لألعضاء 

 وغير األعضاء. 

 لكتروني الموقع اإل الهاتف جمعية سائقي السيارات  المنطقة

National Australian Automobile Association 02 6247 7311 www.aaa.asn.au 

ACT National Road Motorists Association (NRMA) 132 132 www.nrma.com.au 

NSW National Road Motorists Association (NRMA) 132 132 www.nrma.com.au 

NT Automobile Association of Northern Territory 

(AANT) 
08 8925 5901 www.aant.com.au 

Qld Royal Automobile Club of Queensland (RACQ) 13 1905 www.racq.com.au 

http://www.kidsafe.com.au/
http://www.kidsafe.com.au/
http://www.ppsr.gov.au/Pages/ppsr.aspx
http://www.ppsr.gov.au/Pages/ppsr.aspx
http://www.aaa.asn.au/
http://www.nrma.com.au/
http://www.nrma.com.au/
http://www.aant.com.au/
http://www.racq.com.au/
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 لكتروني الموقع اإل الهاتف جمعية سائقي السيارات  المنطقة

SA Royal Automobile Association (RAA) 08 8202 4600 www.raa.net 

Tas. Royal Automobile Club of Tasmania (RACT) 132 722 www.ract.com.au 

Vic. Royal Automobile Club of Victoria (RACV) 137 228 www.racv.com.au 

WA Royal Automobile Club (RAC) 131 703 www.rac.com.au 

 

  

http://www.raa.net/
http://www.ract.com.au/
http://www.racv.com.au/
http://www.rac.com.au/
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 الصحة والسالمة  9

 في هذا القسم 
  مقدمة •

 ( (Medicareميديكير •

 (Health Care Cardبطاقة الرعاية الصحية ) •

  التأمين الصحي الخاص •

  مساعدة طبية •

 تكلفة سيارة األسعاف  •

 األدوية  •

 الوالية والمقاطعةالخدمات الصحية في  •

  خدمات اإلعاقة •

  خدمات الصحة النفسية •

  إستشارات متعلقة بالتعذيب والصدمات •

  والحماية من الحوادثسالمة الطفل  •

  التحصين •

  خدمات طب األسنان •

  خدمات الرعاية بكبار السن في أستراليا •

  أو الخدمات الصحية الشكاوى المتعلقة بكبار السن •

 بعد الموت •

 مقدمة 
هو أول شخص لتتواصل معه من أجل أي خدمة صحية، إالّ في حالة الطوارئ.  general practitioner (GP)في أستراليا، 

( في إحتياجاتك المتعلقة بالرعاية الصحية وتحديد نظام للعالج. قد يشمل ذلك وصف األدوية GPسوف يساعدك الطبيب العمومي )

أو مركز تشخيص األمراض أو اإلحالة إلى طبيب متخصص مثل األمراض والتحاليل أو اإلحالة إلى  طبيب متخصص في علم 

لم األمراض أو فحوصات أخرى، وقد يقرر دخولك الجراح أو طبيب إستشاري. قد يطلب منك الطبيب المتخصص المزيد من نتائج ع

 إلى المستشفى. 

 إستاداً إلى ترتيبات الدفع  Medicareعبر خدمة  GPالخاص بك وسوف تقوم بتسديد جميع أو جزء من رسوم  GPيمكنك إختيار 

 . GPالخاصة بـ

 (Medicare)ميديكير 
، يكون Medicare. بموجب Medicareاليف المستشفى عبر تساعدك الحكومة األسترالية في دفع بعض التكاليف الطبية وتك

العالج واإلقامة في المستشفى مجاناً إذا كنت مريضاً عاماً في مستشفى عام، ويتّم عالجك من قبل طبيب تّم تعيينه من قبل المستشفى. 

ي بعض الظروف طبيب في تكلفة زياراتك لألطباء )مثل الطبيب العمومي والمتخصص وطبيب العيون وف Medicareتساعد 

األسنان وأخصائيين صحيين آخرين(. إذا كنت تقابل طبيباً بشكل متكرر، أو تقوم بإجراء فحوصات بشكل منتظم، فقد تكون تكلفتك 

 . Medicare Safety Netالطبية مرتفعة. قد تقل تكلفة زيارة طبيب أو إجراء فحوصات بمجرد وصولك إلى بداية 

، وذلك Medicareإلعتبارات إنسانية فوراً على الرعاية الصحية عبر برنامج  الالجئون والقادمونعموماً، يحصل المهاجرون و

 . لتأمين صحي خاصإعتماداً على تأشيراتهم. أما المهاجرين المؤقتين اآلخرين فيجب أن يكونوا حاملين 
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الصحية يقبلون إمتيازات ميديكير. للزيارات عبر إمتيازات ميديكير، سوف يقوم الطبيب بالدفع بعض األطباء ومتخصصي الرعاية 

ولن تقوم بدفع أية تكاليف من محفظتك. قد يقوم أطباء ومتخصصي صحة اخرين بفرض تكلفة لقاء الخدمات.   Medicareمباشرة لـ

، قم بزيارة Medicareللمطالبة بإمتيازات  لمزيد من المعلوماتإذا كان األمر كذلك، تحدث إلى طبيبك أو متخصص الصحة أو 

 Medicareيجب عليك إحضار بطاقة  . www.humanservices.gov.au/medicareالموقع إللكتروني 

 إذا كانت لديك أحدها( عند زيارتك لألخصائي الصحي.  Health Care Card )و

. إذا PBS Pharmaceutical Benefits Scheme))تساعد الحكومة األسترالية في تكلفة بعض األدوية بموجب مشروع 

 PBSفي تكلفة الدواء الموصوف لك. إذا بلغت كمية  PBS Safety Net كنت بحاجة إلى الكثير من األدوية، فقد تساعدك

Safety Net  وقام الصيدالني بإعطائكPBS Safety Net Card فسوف يكون دواء ،PBS  .أقل تكلفة أو مجاني لبقية العام

المزيد. يمكنك الحصول على  إذا قمت بإختيار نوع دواء أكثر تكلفة، أو قام طبيبك بوصفه لك، فقد تكون ال زلت في حاجة إلى دفع

 www.pbs.gov.au/pbs/homeالمزيد من المعلومات على الموقع اإللكتروني 

بدفع تكلفة سيارة اإلسعاف ومعظم تكاليف خدمات طب األسنان وما يتعلق بها أو النظارات أو اإلقامة في  Medicareتقوم  ال

 المستشفى للمرضى التابعين للنظام الخاص. 

وخذ معك جواز سفرك أو  Medicare Service Centre، اذهب إلى Medicareلمعرفة إذا ما كنت مؤهالً للتسجيل في خدمة 

Immicard فة إلى وثيقة تثبت اهليتك، مثل خطاب منح التأشيرة من باإلضاDepartment of Immigration and Border 

Protection  أو دليل منVisa Entitlement Verification Online إذا كنت مؤهالً، فسوف يتّم إعطاؤك رقم .

Medicareف يتم إرسال بطاقة ، الذي يمكنك إستخدامه للحصول فوراً على خدمات الرعاية الصحية. سوMedicare  الخاصة

 الخاص بك وأسمك وأسماء أفراد األسرة اآلخرين إذا كانوا مسجلين في ذات البطاقة عبر البريد.  Medicareبك، مع رقم 

  www.humanservices.gov.au/medicareي قم بزيارة الموقع اإللكترون Medicareلمزيد من المعلومات عن 

، الذي يمكنك أن تجده على local Department of Human Services مركز الخدمات المحلي لـأو قم بزيارة 

http://findus.humanservices.gov.au/ 

 . ( ,What to do soon after arrivalChapter 1) ما يجب فعله مباشرة بعد وصولك، 1الفصل إطلع أيضاً على 

 (Health Care Card)بطاقة الرعاية الصحية 
 دود، فقد تكون مؤهالً للحصول على بطاقة الرعاية الصحية أو كنت صاحب دخل مح Centrelinkإذا تلقيت دفعات من 

Health Care Card  إطلع على الموقع اإللكتروني(essioncardswww.humanservices.gov.au/conc سوف )

 تؤهلك البطاقة للحصول على تخفيضات للخدمات الصحية، بما في ذلك تكلفة الدواء واألطباء وأطباء األسنان وسيارات اإلسعاف. 

في جميع  Health Care Cardمع  Medicare، يتعين عليك إحضار بطاقة Health Care Cardحتى لوكانت لديك 

 الحاالت العالجية. 

 . (Chapter 10, Your Family) أسرتك، 11إطلع على الفصل  لمزيد من المعلومات 

 التأمين الصحي الخاص 
يختار الكثير من األستراليين الدفع لقاء التأمين الصحي الخاص، الذي يغطي كل تكلفة العالج أو جزًء منها للمرضى التابعين لنظام 

بتغطيتها،  Medicareمين الصحي الخاص في المستشفيات الخاصة والعامة. قد يغطي التأمين الصحي الخاص خدمات ال تقوم التأ

 مثل معظم الرعاية الصحية لألسنان ومعظم الرعاية الصحية للعيون وسيارات اإلسعاف. 

المختلفة للتمويل  صناديق التأمينتختلف تكلفة ونوع التغطية، لذلك إذا قررت الحصول على تأمين صحي خاص، من المهم مقارنة 

 والتحقق من التفاصيل بشكل جيد قبل شراء البوليصة. 

http://www.humanservices.gov.au/medicare
http://www.humanservices.gov.au/medicare
http://www.pbs.gov.au/pbs/home
http://www.pbs.gov.au/pbs/home
http://www.humanservices.gov.au/medicare
http://www.humanservices.gov.au/medicare
http://findus.humanservices.gov.au/
http://www.humanservices.gov.au/concessioncards
http://www.humanservices.gov.au/concessioncards
http://www.humanservices.gov.au/concessioncards


 

 
 اتصل450 131 

77 

 الحوافز 
ص. إذا كنت تفكر في الحصول على تقدم الحكومة األسترالية حوافزاً مالية لتشجيع الناس على الحصول على التأمين الصحي الخا

 التأمين الصحي الخاص فيجب أن تدرك: 

• Private Health Insurance Rebate – بـ يكون بمقدورك المطالبة قد 

Private Health Insurance Rebate  إذا كنت مؤهالً للحصول علىMedicare  بوليصة تأمين صحي ولديك

  عاماً )"خدمات ملحقة" أو "خدمات إضافية"( أو كليهما.مرنة تقدم عالجاً في المستشفى أو عالجاً 

• Medicare Levy Surcharge – Medicare Levy Surcharge  هي ضريبة إضافية بنسبة واحد في المئة

  يتّم دفعها لالشخاص الذين ليس لديهم تأمين صحي خاص ودخلهم أعلى من مستوى معين )"مستوى بداية دفع الضريبة"(.

• Lifetime Health Cover –  يشجع هذا المشروع الناس على الحصول على تغطية المستشفيات في سن مبكرة. وقت

  للمهاجرين الجدد إلى أستراليا هو آخر هذين التاريخين: Lifetime Health Coverإنتهاء 

o 1  أو31الذي يتبع عيد ميالدك الـ يوليو/ تموز ، 

o  السنة األولى من تسجيلك كشخص مؤهل للحصول على إمتيازات 31إذا كنت فوق سن ،Medicare  .الكاملة 

لكل  %2فعليه دفع نسبة تبلغ  Lifetime Health Cover إذا حصل شخص على تغطية عالج في المستشفى بعد الموعد النهائي لـ

عاماً عند شراء تغطية المستشفيات. مثالً، إذا قام شخص بشراء تامين صحي خاص لتغطية المستشفيات  31سنة يزيد فيها سنه عن 

، يجب Lifetime Health Coverإضافية لتغطية عالج مستشفياتهم. لتجنب دفع أعباء  %30، فعليه دفع 45ألول مرة في سن 

 Lifetime Health Coverمن التأمين الصحي األسترالي المسجل قبل الوقت النهائي لـ عليك شراء تغطية عالج مستشفيات 

 الخاص بك. 

 لمزيد من المعلومات: 

 الموقع اإللكتروني ن التأمين الصحي الخاصمعلومات ع

  لصحي الخاصالتأمين ا
www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/conte

nt/private-1 

Cover Health Lifetime 
www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Conte

nt/health-privatehealth-lhc-providers-general.htm 

Ombudsman Insurance Health Private www.phio.org.au 

 www.privatehealth.gov.au الصحية ومقارنة البوليصةالتمويالت 

 المساعدة الطبية 

 الحصول على طبيب أسرة 
طبيب يزورونه للمسائل الطبية العامة،  –ال يجب أن تكون مسجالً مع طبيب في أستراليا. ولكن، لدى الكثير من الناس طبيب أسرة 

 والوصفات العالجية والشهادات الطبية والفحص الصحي ورعاية الصحة النفسية والمشورة الصحية. التحصينيشمل ذلك 

(. قد يزاولون عملهم في عيادة خاصة صغيرة أو General Practitioners (GPs)ُيسمى هؤالء األطباء باألطباء العموميين )

ب والمركز الصحي الذي ترغب فيه. قائمة األطباء العموميين في مركز طبي خاص أو عام مع أطباء آخرين. يمكنك أن تختار الطبي

(GP مدرجة على اإلنترنت وفي )تحت عنوان "الممارسون الطبيون". يمكنك أن تقرر إذا ما كنت ترغب في رؤية ذات  دليل الهاتف

 الجك من قبل طبيب آخر في ذات المركز الصحي. الطبيب في كل مرة، أو إذا كنت ترغب في أن يتّم ع

http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/content/private-1
http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/health-privatehealth-lhc-providers-general.htm
http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/health-privatehealth-lhc-providers-general.htm
http://www.phio.org.au/
http://www.phio.org.au/
http://www.privatehealth.gov.au/
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 قد يجب عليك زيارة أكثر من عيادة واحدة لكي تجد طبيب أسرة مفضل بالنسبة لك. قد ترفض بعض العيادات المرضى الجدد. 

 General Practiceعلى نظام للبحث عن  www.healthdirect.gov.auاإللكتروني على  healthdirectموقع  يحتوي

 إليك.  General Practiceللعثور على أقرب خدمات 

 المشكالت الصحية الروتينية
وجب عليك اإلنتظار قبل رؤية إذا كانت لديك مشكلة صحية وليست حالة طارئة، قم بالذهاب إلى مركز طبيب أسرتك. قد يت

 األطباء.  أحد

 يتوجب عليك عادًة تحديد موعد عبر الهاتف أو اإلنترنت قبل وصولك. تأكد من حضورك في الوقت المحدد. 

 مرض الُسل 
الشرقية فمن المرجح أن تكون معرضاً  أميركا أو أوروباإذا كنت من دولة تقع في قارة آسيا أو إفريقيا أو شبه القارة الهندية أو جنوب 

 لإلصابة بمرض السل وفي خطر كبير من إنتقال العدوى إليك واإلصابة به. 

على الرغم من تلقيك لفحص مرض السل قبل الوصول إلى أستراليا، من المحتمل أن يكون لديك عدوى سل كامنة أو صامتة ال يمكن 

 إكتشافها في الصدر عن طريق األشعة السينية. 

مع  أو متخّوفاً من خطر تحّول السّل إلى مرض فاعل وليس فقط مجرد فيروس موجود في جسمك، تحدثإذا شعرت بأنك مريض 

 طبيب أسرتك أو اتصل بأحد هواتف اإلستعالم وخدمات المشورة المدرجة أدناه. 

 الطبيب المتخصص 
أسرة( أوالً. يمكن أن يقوم الطبيب العمومي بإحالتك  ال يمكنك إستشارة طبيب متخصص من دون المرور عبر طبيب عمومي )طبيب

 إلى طبيب متخصص لتلقي مزيد من العالج. 

 خط أولوية الترجمة الشفهية لألطباء 
( إذا لزم األمر. هذه خدمة مجانية TIS Nationalقد يقوم األطباء بإستخدام مترجم شفهي من خدمة الترجمة الشفهية والتحريرية )

. يمكن لطبيبك أن يحجز لك مترجماً ليكون Medicareائماً أو مواطناً أسترالياً، واإلستشارات الطبية مغطاة من قبل إذا كنت مقيماً د

 .( ,English LanguageChapter 3) اللغة اإلنجليزية، 3الفصل حاضراً إذا تطلّب االمر. اطلع على 

 الحاالت الطبية الطارئة 
ساعة في اليوم، سبعة أيام في األسبوع في قسم الطوارئ للمستشفيات العامة. المستشفيات  24تتوفر خدمة الطوارئ الطبية على مدار 

توفر خدمة العالج الطارئ أيضاً في بعض المراكز الطبية وبعض . قد تWhite Pagesالعامة مدرجة تحت اسم "مستشفيات" في 

 المستشفيات الخاصة. 

)االسعاف(. عند الذهاب  ”Ambulance“فوراً وأطلب  000إذا كنت انت أو شخص آخر مريض مرضاً خطيراً، قم باإلتصال بـ 

أو بطاقة  Health Careخاص أو أو عضوية تأمينك الصحي ال Medicareإلى المستشفى، قم بإحضار أي دواء وبطاقة 

Pension Concession . 

 إذا لم تكن الحالة طارئة، قم باإلتصال بطبيب أسرتك. 

 اإلستعالمات الصحية الهاتفية وخدمات المشورة 
ساعة في اليوم، سبعة أيام في األسبوع. تقدم هذه الخدمة  24كل الواليات واألقاليم لديها خدمات صحية هاتفية تعمل على مدار 

 توجيهاً مجانياً ويمكن أن ترشدك إلى الخدمات الصحية المحلية. 

الطبيب غير متوفر، فإن خدمات الهاتف  يجب عليك دائما اإلتصال بطبيب األسرة أوالً إذا كانت لديك مشكلة صحية. ولكن إذا كان

 هذه تقدم ممرضات مؤهالت يمكنهن إعطاؤك مشورة إحترافية فورية. 

http://www.healthdirect.gov.au/
http://www.healthdirect.gov.au/
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 الوالية أو المقاطعة
الخدمات الصحية 

 الهاتفية
 الموقع اإللكتروني الهاتف

ACT, NSW,  
 NT, Tas., SA 

 WA و 
healthdirect 1800 022 222 

www.healthdirect.gov.au  

Qld 13 HEALTH 13 43 25 84 
www.health.qld.gov.au/13health/default.asp 

Vic. 
-ON-NURSE

CALL 
1300 606 024 

www.health.vic.gov.au/nurseoncall 

 

 تكلفة اإلسعاف 
 تكلفة النقل عبر سيارات اإلسعاف. تختلف تكلفة سيارات اإلسعاف إعتماداً على الوالية أو المقاطعة التي  Medicareال تغطي بطاقة 

 تعيش فيه. 

يتّم تقديم خدمات اإلسعاف مجاناً في كوينزالند وتسمانيا للسكان المحليين. في جميع الواليات واألقاليم األخرى، قد يتّم فرض رسوم 

على الخدمة. تختلف الرسوم إعتماداً على المسافة المقطوعة بسيارة اإلسعاف وطبيعة مرضك وإذا ما كنت مؤهالً للحصول على 

 تخفيض أم ال. 

تكون تكلفة اإلسعاف مرتفعة جداً حتى ولو كانت المسافة المقطوعة بسيارة اإلسعاف قصيرة إذا لم يكن لديك تأمين. وقد  يمكن أن

ترغب في شراء تامين إذا كنت تعيش خارج كوينزالند أو تسمانيا. ويمكن أن تقوم بذلك عبر مشروع العضوية الُمقدم من قبل خدمة 

 صحي خاص. سيارات اإلسعاف أو صندوق تأمين 

 ( ,Getting HelpChapter 2) الحصول على المساعدة، 2الفصل لمزيد من المعلومات إطلع على 

 األدوية 
دواء، مثل المضادات إذا كنت بحاجة إلي الدواء، قد يقوم طبيبك بإعطائك وصفة دواء لتأخذها إلى الصيدلية. الكثير من انواع ال

مقدمة من قبل  Pension Concession Cardأو  Health CareCardالحيوية تتوفر فقط عبر وصفة طبية. إذا كانت لديك 

Centrelink  فسوف تكون مؤهالً للحصول على تخفيض في أنواع معينة من الدواء. يجب عليك أيضاً إحضار بطاقةMedicare 

 معك إلى الصيدالني. 

م أن تقرأ ملصق وإرشادات الدواء جيداً وأطرح األسئلة على طبيبك أو الصيدالني إذا كنت غير واثق من شيء ما. للحصول من المه

 . 424 633 1300على الرقم  Medicine Line  على المساعدة والمعلومات عن الدواء، تحدث إلى الصيدالني أو اتصل هاتفياً بـ

 يمكن أن يستخدم الصيدالني أيضاً خدمة المترجم الشفهي عبر الهاتف، وهي خدمة مجانية تقّدمها الحكومة. 

 اإللكتروني الموقع الهاتف األدوية والوصفات الطبية

NPS MedicineWise 

Medicine Line –  معلومات

 عن الدواء والوصفة الطبية

من يوم  424 633 1300
األثنين حتى الجمعة، من 

صباحاً حتى  9الساعة 
 مساءً  5

www.nps.org.au/contact-us/medicines-line  

MedicareAustralia – 

معلومات عن المطالبة ببرنامج 

تلفزيوني تثقيفي عن الوصفات 

 الطبية 

 
www.medicareaustralia.gov.au/public/services/

scripts/index.jsp  

http://www.healthdirect.gov.au/
http://www.healthdirect.gov.au/
http://www.health.qld.gov.au/13health/default.asp
http://www.health.qld.gov.au/13health/default.asp
http://www.health.vic.gov.au/nurseoncall/
http://www.health.vic.gov.au/nurseoncall/
http://www.nps.org.au/contact-us/medicines-line
http://www.nps.org.au/contact-us/medicines-line
http://www.medicareaustralia.gov.au/public/services/scripts/index.jsp
http://www.medicareaustralia.gov.au/public/services/scripts/index.jsp
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 الخدمات الصحية في الواليات واألقاليم 
 تقدم حكومات الواليات واألقاليم خدمات المستشفيات والخدمات الصحية المجتمعية ورعاية تسكين األلم. 

 المراكز الصحية المجتمعية 
تقدم المراكز الصحية المجتمعية الخدمات لجميع الناس من جميع األعمار بتكلفة منخفضة. ال تقدم جميع المراكز ذات الخدمات. قد 

ريض والتثقيف والترقية الصحية والعالج الطبيعي والرعاية باألسنان والرعاية الطبية واإلستشارة والخدمات تشمل الخدمات التم

 اإلجتماعية. 

 الخدمات الصحية لألسر التي لديها أطفال صغار 
ه الخدمات إلى سن دخول المدرسة. تقدم هذسن الوالدة تكون خدمات األمومة وخدمات رعاية الطفل مجانية عادًة لألسر من  

 معلومات صحية وتحصين ونصائح عن نمو الطفل واألمومة واألبوة وتغذية األطفال. 

 خدمات صحية للنساء 
صحة المرأة اإلنجابية ومسحة عنق الرحم والكشف عن سرطان الثدي ومشكالت الكحول  تقدم خدمات صحة المرأة المساعدة بشأن

لجنسي والعنف المنزلي، بما في ذلك قطع األعضاء التناسلية للبنات أو الختان. إطلع والمخدرات ومشكالت الصحة النفسية واإلعتداء ا

 . ( ,Australian LawChapter 6) القانون األسترالي، 6الفصل على 

 من خلفيات متنوعة  خدمات لألشخاص المنحدرين
لدى الكثير من المستشفيات والمراكز الصحية إختصاصي صحة يقدمون خدمات للمجتمعات المحلية للمهاجرين. تشمل خدمات 

 اإلستشارة والنصائح واإلحالة والمعلومات الصحية. 

هناك  قم باإلتصال بالمستشفى المحلي الخاص بمنطقتك أو المركز الصحي المجتمعي لترى إذا ما كان

Multicultural Health Worker  .لمجموعتك اللغوية 

 للعثور على خدمة صحية: 

الوالية أو 
 المقاطعة 

 لموقع اإللكتروني وكاالت صحية

ACT ACT Health 
http://health.act.gov.au/our-services/which-health-

service-suits-you-best 

NSW NSW Ministry of Health www.health.nsw.gov.au/hospitals/pages/default.aspx  

NT Department of Health www.health.nt.gov.au/Service_Locator/index.aspx  

Qld Queensland Health www.health.qld.gov.au  

SA SA Health www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/Public+C

ontent/SA+Health+Internet/  

Tas. Department of Health and 

Human Services 
www.dhhs.tas.gov.au   

Vic. Department of Health and 

Human Services 
https://www2.health.vic.gov.au/ 

WA Department of Health http://ww2.health.wa.gov.au/ 

 

http://health.act.gov.au/our-services/which-health-service-suits-you-best
http://health.act.gov.au/our-services/which-health-service-suits-you-best
http://www.health.nsw.gov.au/hospitals/pages/default.aspx
http://www.health.nsw.gov.au/hospitals/pages/default.aspx
http://www.health.nt.gov.au/Service_Locator/index.aspx
http://www.health.nt.gov.au/Service_Locator/index.aspx
http://www.health.qld.gov.au/13health/default.asp
http://www.health.qld.gov.au/13health/default.asp
http://www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/Public+Content/SA+Health+Internet/
http://www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/Public+Content/SA+Health+Internet/
http://www.dhhs.tas.gov.au/
http://www.dhhs.tas.gov.au/
https://www2.health.vic.gov.au/
https://www2.health.vic.gov.au/
http://ww2.health.wa.gov.au/
http://ww2.health.wa.gov.au/
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 خدمات اإلعاقة 
دعماً فردياً لألشخاص المؤهلين ذوي اإلعاقة الدائمة و الكبيرة،  National Disability Insurance Scheme (NDIS)يقدم 

 لذوي اإلعاقة أو دفعات مقدمي الرعاية.  على دعم الدخل مثل االدخار التقاعدي NDISوألسرهم ومقدمي الرعاية. ال تؤثر خدمة 

. تتوفر معلومات عن NDISفي هذا الوقت، يجب عليك أن تستوفي متطلبات السن والموقع لكي تتمكن من الحصول على خدمة 

  requirements-disability/access-www.ndis.gov.au/people( على الموقع اإللكتروني eligibility) األهلية

الحصول على خدمات موجودة مسبقاً لذوي اإلعاقة. للحصول على معلومات عن هذه ، فقد تتمكن من NDISإذا لم تكن في موقع 

 www.ndis.gov.au/people-disability/other-services، قم بزيارة الموقع اإللكتروني الخدمات

 تقدم الخدمات الصحية في الوالية أو المقاطعة مجموعة متنوعة من الدعم وخدمات متوفرة لذوي اإلعاقة، وأسرهم ومقدمي الرعاية.

الوالية أو 
 المقاطعة

 الموقع اإللكتروني  الهاتف وكالة اإلعاقة

ACT Disability ACT 133 427 www.communityservices.act.gov.au/disabi

lity_act 

NSW 

Department of Family 

and Community 

Services (Ageing, 

Disability and Home 

Care) 

 www.adhc.nsw.gov.au/individuals/support 

NT 

Northern Territory 

Government Office of 

Disability 

1800 139 656 
http://health.nt.gov.au/Aged_and_Disabilit

y/Office_of_Disability/index.aspx 

Qld 

Department of 

Communities, Child 

Safety and Disability 

Services 

13 QGOV 
 أو

13 74 68 

www.communities.qld.gov.au/ndis 

SA Disability Information 

Service 
1300 786 117 www.sa.gov.au/topics/community-

support/disability 

Tas. 

Tasmanian 

Government 

Disability and 

Community Services 

1300 135 513 www.dhhs.tas.gov.au/disability 

Vic. 
Department of Health 

and Human Services 
1300 650 172 www.dhhs.vic.gov.au 

WA 
Disability Services 

Commission 

(08)9426 9200 
 مكالمات مجانية 

1800 998 214 
www.disability.wa.gov.au 

 

  

http://www.ndis.gov.au/people-disability/access-requirements
http://www.ndis.gov.au/people-disability/access-requirements
http://www.ndis.gov.au/people-disability/access-requirements
http://www.ndis.gov.au/people-disability/access-requirements
http://www.ndis.gov.au/people-disability/other-services
http://www.ndis.gov.au/people-disability/other-services
http://www.ndis.gov.au/people-disability/other-services
http://www.communityservices.act.gov.au/disability_act
http://www.adhc.nsw.gov.au/individuals/support
http://www.adhc.nsw.gov.au/individuals/support
http://www.adhc.nsw.gov.au/individuals/support
http://health.nt.gov.au/Aged_and_Disability/Office_of_Disability/index.aspx
http://health.nt.gov.au/Aged_and_Disability/Office_of_Disability/index.aspx
http://health.nt.gov.au/Aged_and_Disability/Office_of_Disability/index.aspx
http://www.communities.qld.gov.au/ndis/
http://www.communities.qld.gov.au/ndis/
http://www.communities.qld.gov.au/ndis/
http://www.communities.qld.gov.au/ndis/
http://www.sa.gov.au/topics/community-support/disability
http://www.sa.gov.au/topics/community-support/disability
http://www.dhhs.tas.gov.au/disability
http://www.dhhs.tas.gov.au/disability
http://www.dhhs.tas.gov.au/disability
http://www.dhhs.tas.gov.au/disability
http://www.dhhs.vic.gov.au/
http://www.dhhs.vic.gov.au/
http://www.disability.wa.gov.au/
http://www.disability.wa.gov.au/
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 لمزيد من المعلومات عن خدمات اإلعاقة: 

 الموقع اإللكتروني منظمة قومية

Department of Social Services  -  البرامج

 والخدمات 

www.dss.gov.au/our-responsibilities/disability-and-

carers/programmes-services  

Department of Human Services –  مساعدة

 ذوي اإلعاقة 
www.humanservices.gov.au/disability  

-www.dss.gov.au/our-responsibilities/disability-and  ومواقع متعلقة باإلعاقة وكاالت

carers/related-agencies-sites  

لذوي  الحكومةدعم وإمتيازات ودفعات معلومات عن 

 اإلعاقة ومقدمي الرعاية لهم

 

www.australia.gov.au/information-and-

services/benefits-and-payments/people-with-disability  

 خدمات الصحة النفسية 
 إذا كنت بحاجة إلى مساعدة بشأن مشكالت صحة نفسية أو مرض، قم باإلتصال بطبيب أسرتك أو مركز صحي مجتمعي. 

 إذا كنت بحاجة طارئة للمساعدة، قم باإلتصال بفريق األطباء النفسيين في أقرب مستشفى بالنسبة لك أو بخطوط المساعدة أدناه: 

 الموقع اإللكتروني  الهاتف مساعدة الصحة النفسية

Lifeline -  1114 13  ساعة 24خط مساعدة على مدار www.lifeline.org.au/  

KidsHelpline -  1800 55 1800 ساعة 24خط مساعدة على مدار www.kidshelp.com.au/   

MensHelplineAustralia -  خط األزمات على مدار

 ساعة  24
1300 789 978 www.mensline.org.au/   

Suicide Call Back Service -  خط إستشارة مجانية

 قومية
1300 659 467 www.suicidecallbackservice.org.au 

 

 ( الُمقدمة من قبلsservices and programلمزيد من المعلومات عن الخدمات والبرامج )

Department of Social Services  :لدعم الصحة النفسية على مستوى المجتمع، بما في ذلك 

• Family Mental Health Support Service (FMHSS) 

• Personal Helpers and Mentors (PHaMs) 

• Mental Health Respite: Carers Supports 

 www.dss.gov.au/mental-healthقم بزيارة الموقع اإللكتروني 

  

http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/disability-and-carers/programmes-services
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/disability-and-carers/programmes-services
http://www.humanservices.gov.au/disability
http://www.humanservices.gov.au/disability
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/disability-and-carers/related-agencies-sites
http://www.australia.gov.au/information-and-services/benefits-and-payments/people-with-disability
https://www.lifeline.org.au/
https://www.lifeline.org.au/
http://www.kidshelp.com.au/
http://www.kidshelp.com.au/
https://www.mensline.org.au/
https://www.mensline.org.au/
http://www.suicidecallbackservice.org.au/
http://www.suicidecallbackservice.org.au/
https://www.dss.gov.au/mental-health
http://www.dss.gov.au/mental-health
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 مشورة للناجين من التعذيب والصدمات 
 خدمات مساعدة متخصصة لألشخاص الذين تعرضوا لتجارب التعذيب والصدمات: 

الوالية أو 
 المقاطعة

 الموقع اإللكتروني  الهاتف خدمة إستشارة للمارين بالتعذيب والصدمات

ACT 
House Companion-  مساعدة الناجين من

 التعذيب والصدمات
02 6251 4550 

www.companionhouse.org.

au 

NSW 
خدمة عالج وإعادة تأهيل الناجين من التعذيب 

 (STARTTS)والصدمات 
02 9794 1-900 

www.startts.org.au 

NT 
Centre Refugee Melaleuca–  خدمة دعم

 للناجين من التعذيب والصدمات
08 8985 3311

  
www.melaleuca.org.au 

Qld 
Queensland Program of Assistance 
to Survivors of Torture and Trauma 

(QPASTT) 

07 3391 6677
  

www.qpastt.org.au 

SA 
Survivors of Torture and Trauma 

Assistance and Rehabilitation Service 
(STTARS) 

08 8206 8900
  

www.sttars.org.au 

Tas. 
PhoenixCentre–  خدمة دعم للناجين من

 التعذيب والصدمات
03 6234 9138

  

http://mrchobart.org.au/pho

enix-centre/ 

Vic.  
Foundation House – Victorian 

Foundation for Survivors of Torture 
(VFST) 

03 9388 0022
  

www.foundationhouse.org.

au 

WA 
Association for Services to Torture 

and Trauma Survivors (ASeTTS) 
08 9227 2700 

www.asetts.org.au 

 

 سالمة الطفل والوقاية من الحوادث 
Kidsafe مؤسسة أسترالية لمنع حدوث حوادث األطفال، هي منظمة غير حكومية تقدم خدمات تعليمية عن سالمة الطفل ومنع ،

. تتوفر بعض أوراق المعلومات المترجمة www.kidsafe.com.auالحوادث لآلباء واألمهات والمجتمع على الموقع اإلكتروني 

 في أقسام والية غرب أستراليا وفكتوريا على الموقع اإللكتروني. 

 التحصين 
يحمي التحصين األطفال والراشدين من العدوى الضارة واألمراض. التحصين غير إلزامي ولكن ُيوصى به بشدة لجميع األطفال 

 السجل التحصيني للطفل قبل إلتحاق الطفل برعاية الطفل أو المدرسة. والراشدين. تطلب بعض الواليات واألقاليم 

يتم تلقي معظم التحصينات من قبل طبيب األسرة أو المركز الصحي المجتمعي. ولكن، يتم تلقي بعض التحصينات في المدارس. قم 

 لمعرفة المزيد.  مركز صحة مجتمعيأو  بطبيب أسرتكباإلتصال 

Australian Childhood Immunisation Register (ACIR)  على الموقع اإللكتروني

www.humanservices.gov.au/acir  عاماً.  21هو سجل تلقيح قومي ُيعطى لألطفال والشباب دون سن 

. أحضر سجل ACIRسوف يتّم تسجيلهم تلقائياً في خدمة  Medicareعاماً المسجلين في خدمة  21األطفال والشباب دون سن 

 التلقيح معك للطبيب، لكي يستطيع تسجيل أية تفاصيل بشأن التلقيح خارج البالد في السجل. 

http://www.companionhouse.org.au/
http://www.companionhouse.org.au/
http://www.startts.org.au/
http://www.startts.org.au/
http://www.melaleuca.org.au/
http://www.melaleuca.org.au/
http://www.qpastt.org.au/
http://www.qpastt.org.au/
http://www.sttars.org.au/
http://www.sttars.org.au/
http://mrchobart.org.au/phoenix-centre/
http://mrchobart.org.au/phoenix-centre/
http://www.foundationhouse.org.au/
http://www.asetts.org.au/
http://www.asetts.org.au/
http://www.kidsafe.com.au/
http://www.kidsafe.com.au/
http://www.kidsafe.com.au/
http://www.humanservices.gov.au/acir
http://www.humanservices.gov.au/acir
http://www.humanservices.gov.au/acir
http://www.humanservices.gov.au/acir
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(. ال يتّم اإلعفاء www.humanservices.gov.au/immunisation) دفعات الحكومةيلزم وجود سجل لقاحي لتلقي بعض 

 من التلقيح إال ألسباب طبية. 

 الموقع اإللكتروني  الهاتف معلومات عن التحصين

Immunisation Information LineNational  1800 671 811  www.immunise.health.gov.au 

Australian Childhood Immunisation Register  1800 653 809 www.humanservices.gov.au/acir  

 خدمات طب األسنان 
صحة الفم مهمة للصحة والسالمة العامة. أطباء األسنان الخاصين هم المقدمون االساسيون لرعاية طب األسنان. يتقاضى أطباء 

لمساعدة في . قد ترغب في الحصول على تأمين صحي خاص لدليل الهاتفاألسنان الخاصون اجراً لقاء خدماتهم. إنهم مدرجين في 

 تغطية تكلفة خدمات طب األسنان. 

)على الموقع اإللكتروني  Child Dental Benefits Scheduleتسمح خدمة 

www.humanservices.gov.au/childdental عاماً بالحصول على أمتيازات بقيمة  17( لألطفال المؤهلين بين عامين إلى

دوالر لتلقي الخدمات األساسية لألسنان. هذه اإلمتيازات تمتد لمدة عامين ميالديين متتاليين. إذا كنت مؤهالً، سوف تتصل  1,111

 وزارة الخدمات اإلنسانية. بك 

م حكومة الوالية والمقاطعة بعضاً من الرعاية الصحية للفم )بما في ذلك أطقم األسنان ومسكنات األلم( لحاملي بطاقة تخفيض تقد

Centrelink قم باإلتصال بأقرب مركز صحي أو مستشفى للحصول على تفاصيل الخدمات في منطقتك. قم باإلتصال .

 لمعرفة إذا ما كنت مؤهالً.  trelinkCenبـ

 خدمات رعاية المسنين في أستراليا
عند تقّدمك في السن، لديك خيارات بشأن من يمكنه أن يعتني بك، وإذا ما كنت ترغب في البقاء في منزلك أو اإلنتقال إلى دار رعاية. 

 يارات بشأن رعايتك. تّم وضع خدمات رعاية المسنين لمساعدتك في العيش بإستقاللية، وإعطائك خ

تقوم الحكومة بدعم مجموعة من أنواع خدمات رعاية المسنين. إذا كانت ظروفك الشخصية تسمح، فمن المتوقع أن تقوم باإلسهام في 

 تكلفة رعايتك. 

على معلومات عن خياراتك، وكيفية  www.myagedcare.gov.auاإللكتروني على  My Aged Careيحتوي موقع 

الحصول على خدمات رعاية المسنين. سوف يساعدك على فهم نظام رعاية كبار السن، وكيفية الحصول على الدعم والخدمات. تتوفر 

أو عبر  422 200 1800على الرقم  My Aged Care معلومات مترجمة على الموقع اإللكتروني. يمكنك أيضاً اإلتصال بـ 

 ( لمناقشة إحتياجات رعاية المسنين الخاصة بك. TIS Nationalخدمة الترجمة الشفهية والتحريرية )

 يوجد خيارين لخدمات رعاية المسنين وهما: 

إذا كنت ترغب في اإلستمرار في العيش في المنزل، يمكنك الحصول على المساعدة في الواجبات اليومية التي لم تعد قادراً  •

مثل تغيير المصابيح الكهربائية أو اإلعتناء بالحديقة أو اإلستحمام أو إرتداء المالبس أو شراء على إنجازها بنفسك، 

 لمساعدتك على المشي. أدوات مثل إطار المشي على مستلزمات المنزل. يمكنك أيضاً الحصول 

 يمكنك اإلنتقال إلى دار رعاية المسنين إذا شعرت أنك غير قادر على اإلستمرار بالعيش في منزلك.  •

إحتياجاتك وترتيب تقييم للحديث عن المزيد من التفاصيل عن وضعك ومعرفة إذا ما  My Aged Careيمكن أن تناقش خدمة  

ي قم بزيارة الموقع اإللكترون لمزيد من المعلومات –كنت مؤهالً للحصول على خدمات الحكومة المدعومة لرعاية كبار السن 

www.myagedcare.gov.au/eligibility-and-assessment  422 200 1800أو قم باإلتصال هاتفياً على الرقم . 

http://www.humanservices.gov.au/immunisation
http://www.humanservices.gov.au/immunisation
http://www.immunise.health.gov.au/
http://www.immunise.health.gov.au/
http://www.humanservices.gov.au/acir
http://www.humanservices.gov.au/acir
http://www.humanservices.gov.au/childdental
http://www.humanservices.gov.au/childdental
http://www.humanservices.gov.au/childdental
http://www.myagedcare.gov.au/
http://www.myagedcare.gov.au/
http://www.myagedcare.gov.au/eligibility-and-assessment
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 شكاوى متعلقة بخدمات رعاية المسنين أو خدمات الرعاية الصحية 
 ، أو حزم الرعاية المنزلية أو خدماتAged Careإي شخص يرغب في تقديم شكوى عن دور رعاية 

Commonwealth Home Support Programme لديه الحق باإلتصال بـ 

Commissioner Complaints Care Agedهذه خدمة مجانية، ومكنك اإلتصال بـ . Aged Care Commissioner : 

 /www.agedcarecomplaints.gov.au - ترنتعبر اإلن •

 552 550 1800قم باإلتصال على الرقم  –الهاتف  •

 قم بتوجيه شكواك الكتابية إلى: –كتابياً  •

Aged Care Complaints Commissioner 

GPO Box 9848  )عاصمتك وواليتك/ مقاطعتك( 

 

على  اإللكتروني MyAgedCareموقع أو عبر  422 200 1800على الرقم  My Aged Careيمكنك اإلتصال بخدمة 

www.myagedcare.gov.au/  .إذا كانت لديك أية مخاوف عن تجرية خدمة رعاية المسنين الخاصة بك 

لك أو لشخص آخر، يمكنك أن تقدم شكوى إلى مفوض شكاوى صحة مستقل في واليتك  إذا كنت متخوفاً بشأن رعاية صحية ُمقدمة

 مقاطعتك.  أو

الوالية أو 
 اإلقايم

 الموقع اإللكتروني هاتف وكالة تقديم شكاوى الرعاية الصحية

ACT Human Rights Commission 02 6205 2222 
http://hrc.act.gov.au/olderpeopl

e/ 

NSW Health Care Complaints 1800 043 159 
www.hccc.nsw.gov.au 

NT 
Health and Community 

Complaints Services 
Commission 

1800 004 474 
www.hcscc.nt.gov.au 

Qld 
Office of the Health 

Ombudsman 
133 646 

www.oho.qld.gov.au  

SA 
Health and Community 

Complaints  Services
Commissioner 

1800 232 007 
www.hcscc.sa.gov.au 

Tas. 
Complaints Office of the Health 

Commissioner 
1800 001 170 

www.healthcomplaints.tas.gov.

au 

Vic. 
 ServicesOffice of the Health 

Commissioner 
1800 136 066

  
www.health.vic.gov.au/hsc 

WA 
Health and Disability Services 

Complaints Office 
1800 813 583 

www.hadsco.wa.gov.au 

  الوفاةبعد 
شخص في أستراليا، يجب أن يقوم طبيب بالتوقيع على شهادة تؤكد وفاته. ال يمكن إجراء ترتيبات الجنازة حتى يتم  يتوفىعندما 

 إصدار هذه الشهادة. 

حياناً في دفع أمين أدوالراً. وقد تساعد بوالص الت 15111 و 4111إن كلفة دفن الموتى في أستراليا قد تكون باهظة وتتراوح ما بين 

. أحياناً يكون الشخص المتوفي قد اتخذ ترتيبات مسبقة لدفع تكاليف الدفن، أو كتابة ما يفضله الوفاةوتكاليف أخرى تعقب تكلفة الدفن 

 (. Willفي وصيته )

https://www.agedcarecomplaints.gov.au/
https://www.agedcarecomplaints.gov.au/
http://www.agedcarecomplaints.gov.au/
http://www.myagedcare.gov.au/
http://www.myagedcare.gov.au/
http://www.myagedcare.gov.au/
http://hrc.act.gov.au/olderpeople/
http://hrc.act.gov.au/olderpeople/
http://www.hccc.nsw.gov.au/
http://www.hccc.nsw.gov.au/
http://www.hcscc.nt.gov.au/
http://www.hcscc.nt.gov.au/
http://www.hcscc.nt.gov.au/
http://www.hcscc.nt.gov.au/
http://www.oho.qld.gov.au/
http://www.oho.qld.gov.au/
http://www.hcscc.sa.gov.au/
http://www.hcscc.sa.gov.au/
http://www.hcscc.sa.gov.au/
http://www.hcscc.sa.gov.au/
http://www.healthcomplaints.tas.gov.au/
http://www.healthcomplaints.tas.gov.au/
http://www.health.vic.gov.au/hsc
http://www.health.vic.gov.au/hsc
http://www.hadsco.wa.gov.au/
http://www.hadsco.wa.gov.au/
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( هي وثيقة خطية قانونية توضح كيفية توزيع متعلقات الشخص المتوفى بعد موته ومن سوف يقوم باإلهتمام بأطفاله Willالوصية )

أخرى مثل العطايا للجمعيات الخيرية والتبرع باألعضاء. لكي تكون الوصية قانونية، يجب أن يشهد شخصان غير وتوجيهات 

 (. Executor) ( شخصاً منفِّذاً لهاWill(. وعموماً يعيَّن في الوصية )Willمستفيدين من الوصية على الوصية )

(، Willص المتوفى إلى األشخاص الواردة أسمائهم في الوصية )( هو شخص مسؤول من توزيع ممتلكات الشخWillُمنّفذ الوصية )

 Publicوإدارة شؤون الضرائب لممتلكات الشخص المتوفى والتأكد من تنفيذ إرشادات الوصية. يوجد في كل والية ومقاطعة 

Trustee ( يمكنهم العمل كُمنّفذينExecutor .)مقابل رسوم بشكل عام( ) 

بين تتم مشاركة الممتلكات وفقاً لصيغة قانونية. إذا لم يكن للمتوفى أقرباء إذا لم يترك المتوفى وصية،  فيمكن أن يتم دفع الممتلكات مقرَّ

 إلى حكومة الوالية أو المقاطعة. 

 تتوفر مساعدة للتعامل مع الحزن جراء فقدان األحبة. 

 لمزيد من المعلومات: 

 الموقع اإللكتروني المشورة 
 www.humanservices.gov.au/customer/subjects/what-do-following-death  ما تفعله بعد الموت

-www.moneysmart.gov.au/life-events-and-you/over-55s/wills-and-power (Willكتابة وصية )
of-attorney 

-www.moneysmart.gov.au/life-events-and-you/over-55s/paying-for-your  الدفع لقاء الدفن
funeral 

Public Trustees www.australia.gov.au/information-and-services/family-and-
community/wills-and-powers-of-attorney/wills 

Organ Donation 
Register 

www.humanservices.gov.au/customer/services/medicare/australian-
organ-donor-register 

المساعدة في حالة فقدان 
 األحبة 

http://www.australia.gov.au/information-and-services/family-and-
community/death-and-bereavement 

 

  

http://www.humanservices.gov.au/customer/subjects/what-do-following-death
http://www.humanservices.gov.au/customer/subjects/what-do-following-death
https://www.moneysmart.gov.au/life-events-and-you/over-55s/wills-and-power-of-attorney
http://www.moneysmart.gov.au/life-events-and-you/over-55s/paying-for-your-funeral
http://www.moneysmart.gov.au/life-events-and-you/over-55s/paying-for-your-funeral
http://www.australia.gov.au/information-and-services/family-and-community/wills-and-powers-of-attorney/wills
http://www.australia.gov.au/information-and-services/family-and-community/wills-and-powers-of-attorney/wills
https://www.humanservices.gov.au/customer/services/medicare/australian-organ-donor-register
https://www.humanservices.gov.au/customer/services/medicare/australian-organ-donor-register
http://www.australia.gov.au/information-and-services/family-and-community/death-and-bereavement
http://www.australia.gov.au/information-and-services/family-and-community/death-and-bereavement
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 أسرتك  10

 هذا القسم في 
 الزواج وعالقات أخرى  •

 خدمات للشباب  •

 اآلباء واالمهات  •

 دعم الطفل  •

 كبار السن  •

  العثور على األقرباء •

 Centrelinkأسرتك و •

في أستراليا، قد تكون أدوار أفراد األسرة مختلفًة عن التي إعتدت عليها. الرجال والنساء لديهم ذات الحقوق والمسؤوليات. الذهاب 

رجال والنساء. ويتشارك الرجال والنساء أيضاً في مسؤولية المهام المنزلية، مثل اإلعتناء باالطفال والطبخ إلى العمل مقبول عند ال

 والتنظيف. 

يتأقلم بعض أفراد األسرة على حياتهم الجديدة في أستراليا بطريقة أسرع من اآلخرين. مثالً، يتعلم االطفال عادًة اللغة اإلنجليزية 

 ت. أسرع من اآلباء واألمها

من المهم التأقلم على الحياة الجديدة بالعمل سوياً كأسرة. قد تكون بحاجة للحصول على المساعدة ويقدم هذا الفصل معلومات عن 

الخدمات المتوفرة. في أستراليا، الحصول على مساعدة من أجل دعم أسرتك أمر طبيعي ومقبول. قم بزيارة الموقع اإللكتروني 

www.humanservices.gov.au/servicefinder  الدعم الحكومي والمجتمعيللحصول على روابط توصلك إلى.  

 الزواج وعالقات أخرى 
خدمات المشورة واإلستعالم واإلحالة لألشخاص الباحثين عن المساعدة أو المعلومات عن العنف المنزلي  1800RESPECTيقدم 

ايضاً  ساعة في اليوم، سبعة أيام في االسبوع. يمكنهم 24أو األسري واإلعتداء الجنسي. يتوفر مستشارون محترفون على مدار 

أو قم  732 737 1800مساعدة أي شخص يهتم ألمر صديق أو أحد األقرباء أو زميل أو عميل. قم باإلتصال هاتفياً على الرقم 

  www.1800respect.org.auبزيارة الموقع اإللكتروني 

المعلومات عن مشكالت العالقات األسرية والمشورة بشأن ترتيبات العالقة  Family Relationship Advice Lineيقدم خط 

سر في بناء عالقة افضل أو التعامل مع اإلنفصال. يعمل بين األب واألم بعد اإلنفصال وإحالة المتصلين إلى خدمات محلية تساعد األ

مساًء في يوم  4.00صباحاً حتى  10.00مساًء، من يوم األثنين حتى الجمعة، ومن  8.00صباحاً حتى  8.00خط المشورة من 

أو قم بزيارة الموقع )إتصال مجاني(  321 050 1800السبت، بإستثناء العطالت القومية العامة. قم باإلتصال هاتفياً على الرقم 

 اإللكتروني 

www.familyrelationships.gov.au/BrochuresandPublications/Pages/family-relationships-

advice-line.aspx 

معلومات عن العالقات األسرية واإلنفصال. يمكن لألسر معرفة معلومات عن  Family Relationships Onlineقدم خدمة ت

الخدمات للمساعدة في إدارة مشكالت العالقات وترتيبات وضع األطفال بعد اإلنفصال. قم بزيارة الموقع اإللكتروني 

www.familyrelationships.gov.au 

خدمات المشورة واإلستعالم واإلحالة لمساعدة الرجال الذين لديهم مشكالت في حياتهم  MensLine Australiaتقدم خدمة 

اجهم أو آبائهم. تعمل األسرية أو عالقاتهم األساسية. وتقدم أيضاً معلومات للنساء وأفراد األسرة الذين يهتمون ألمر شركائهم أو أزو

أو قم بزيارة الموقع  978 789 1300ساعة في اليوم، سبعة أيام في االسبوع. قم باإلتصال هاتفياً على الرقم  24الخدمة على مدار 

 www.mensline.org.auاإللكتروني 

http://www.humanservices.gov.au/servicefinder
http://www.humanservices.gov.au/servicefinder
http://www.humanservices.gov.au/servicefinder
http://www.1800respect.org.au/
http://www.1800respect.org.au/
http://www.familyrelationships.gov.au/BrochuresandPublications/Pages/family-relationships-advice-line.aspx
http://www.familyrelationships.gov.au/BrochuresandPublications/Pages/family-relationships-advice-line.aspx
http://www.familyrelationships.gov.au/BrochuresandPublications/Pages/family-relationships-advice-line.aspx
http://www.familyrelationships.gov.au/
http://www.familyrelationships.gov.au/
http://www.familyrelationships.gov.au/
http://www.mensline.org.au/
http://www.mensline.org.au/
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 خدمات للشباب 
وذوو خبرة ويقدمون للشباب معلومات  إن موظفي خدمات الشباب مؤهلونعاماً.  25شباب دون سن تقدم وكاالت مجتمعية برامج لل

 ومساعدة وأنشطة في بيئة آمنة، عادة في مركز للشباب أو مجلس محلي. 

 للحصول على مزيد من المساعدة: 

 لموقع اإللكتروني الهاتف خدمات شباب قومية

KidsHelpline-  24إستشارة على مدار 

 عاما 25ساعة من سن خمسة أعوام حتى 
1800 551 800 www.kidshelpline.com.au 

Headspace-  خدمات التدخل المبكر من سن

 عاماً  25عاماً حتى  12
1800 650 890 http://headspace.org.au/ 

YouthBeyondBlue –  خدمة مساعدة على

الذين يعانون من  ساعة للشباب 24مدار 

  اإلكتئاب والمرض النفسي

1300 22 4636  www.youthbeyondblue.com  

Department of Education and  

Training 
 https://education.gov.au/youth 

Generation Success –  مصادر

 لمساعدة العّمال الشباب
 www.employment.gov.au/generation-success-

youth-employment-initiative 

Youth Employment  www.employment.gov.au/job-seekers-0  

Australian Institute of روابط من  

Family Studies 
 

https://aifs.gov.au/cfca/publications/helplines-

and-telephone-counselling-services-children-y  

Reconnect  مساعدة اإلطفال المشردين أو

حتى  12المعرضين لخطر التشرد في سن 

 عاماً 18

 

www.dss.gov.au/our-responsibilities/housing-

support/programmes-

services/homelessness/reconnect/reconnect-

services 

Office of the Children’s eSafety 

Commissioner –  لإلبالغ عن المضايقات

 18عبر اإلنترنت التي تستهدف من هم دون 

 عاماً 

 www.esafety.gov.au/reportcyberbullying 

 

 تقدم الوالية او المقاطعة أيضاً خدمات للشباب: 

الوالية أو 
 المقاطعة

 الموقع اإللكتروني  خدمات الشباب

ACT Youth InterACT  www.youth.act.gov.au 

NSW Youth NSW  www.youth.nsw.gov.au  

NT Office of Youth Affairs  www.youth.nt.gov.au 

Qld Queensland Youth www.communityservices.qld.gov.au/youth 

http://www.kidshelpline.com.au/
http://www.kidshelpline.com.au/
http://headspace.org.au/
http://headspace.org.au/
http://www.youthbeyondblue.com/
http://www.youthbeyondblue.com/
https://www.youthbeyondblue.com/help-someone-you-know/what-to-do-in-an-emergency/get-immediate-support
https://www.youthbeyondblue.com/help-someone-you-know/what-to-do-in-an-emergency/get-immediate-support
https://education.gov.au/youth
https://education.gov.au/youth
http://www.employment.gov.au/generation-success-youth-employment-initiative
http://www.employment.gov.au/generation-success-youth-employment-initiative
http://www.employment.gov.au/job-seekers-0
http://www.employment.gov.au/job-seekers-0
https://aifs.gov.au/cfca/publications/helplines-and-telephone-counselling-services-children-y
https://aifs.gov.au/cfca/publications/helplines-and-telephone-counselling-services-children-y
https://aifs.gov.au/cfca/publications/helplines-and-telephone-counselling-services-children-y
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/housing-support/programmes-services/homelessness/reconnect/reconnect-services
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/housing-support/programmes-services/homelessness/reconnect/reconnect-services
http://www.esafety.gov.au/reportcyberbullying
http://www.esafety.gov.au/reportcyberbullying
http://www.youth.act.gov.au/
http://www.youth.act.gov.au/
http://www.youth.nsw.gov.au/
http://www.youth.nsw.gov.au/
http://www.youth.nt.gov.au/
http://www.youth.nt.gov.au/
http://www.communityservices.qld.gov.au/youth
http://www.communityservices.qld.gov.au/youth
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الوالية أو 
 المقاطعة

 الموقع اإللكتروني  خدمات الشباب

SA South Australia Youth Site http://www.officeforyouth.sa.gov.au/ 

Tas. Office of Children and Youth Affairs http://www.linkzone.tas.gov.au/ 

Vic. Youth Central http://www.youthcentral.vic.gov.au/ 

WA Office for Youth 
https://www.wa.gov.au/information-

about/your-community/youth 

 

 من أجل البرامج الترفيهية وبرامج أخرى للشباب.  بمجلسك المحليقم باإلتصال 

 اآلباء واألمهات 
تقدر أستراليا األبوة واألمومة، ولكن يجب أن تدرك أنه ليس من السهل أن تكون أباً أو أماً "صالح/ صالحة". تتوفر المعلومات 

 والمساعدة من العديد من المنظمات. 

ك كأب أو أم، ولكن العقوبة الجسدية مخالفة للقانون في أستراليا. يمكنك إستخدام أشكال أخرى من تأديب االطفال جزء مهم من دور

 أو أخذ الطفل إلى غرفته. كافئ أطفالك على السلوك الحميد وكن قدوًة حسنًة لهم.  العقاب، مثل الحرمان من بعض األشياء التي يحبها

 الحصول على المساعدة من خدمات اإلستشارات األسرية ودعم األبوة واألمومة: إذا كنت تواجه مشكالت في تأديب اطفالك، يمكنك 

 الموقع اإللكتروني معلومات عن األبوة واألمومة

Advice Line Relationship Family and 
 (321 050 1800رقم  )هاتف

http://www.familyrelationships.gov.au/ 

MyChild http://www.mychild.gov.au/ 

Network Children Raising www.raisingchildren.net.au 

Foundation Childhood Australian-  يشمل

 معلومات مترجمة 
http://www.kidscount.com.au/en 

 /http://www.abcdparenting.org األبوة واألمومة للمراهقين

Kidsafe www.kidsafe.com.au 

  روابط الحكومة األسترالية

http://www.australia.gov.au/information-

and-services/family-and-community/caring-

for-children 

 

  

http://www.officeforyouth.sa.gov.au/
http://www.officeforyouth.sa.gov.au/
http://www.linkzone.tas.gov.au/
http://www.linkzone.tas.gov.au/
http://www.youthcentral.vic.gov.au/
http://www.youthcentral.vic.gov.au/
http://www.wa.gov.au/information-about/your-community/youth
http://www.wa.gov.au/information-about/your-community/youth
http://www.familyrelationships.gov.au/
http://www.familyrelationships.gov.au/
http://www.mychild.gov.au/
http://www.mychild.gov.au/
http://www.raisingchildren.net.au/
http://www.raisingchildren.net.au/
http://www.kidscount.com.au/en
http://www.kidscount.com.au/en
http://www.abcdparenting.org/
http://www.abcdparenting.org/
http://www.kidsafe.com.au/
http://www.kidsafe.com.au/
http://www.australia.gov.au/information-and-services/family-and-community/caring-for-children
http://www.australia.gov.au/information-and-services/family-and-community/caring-for-children
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 دعم الطفل 
، اآلباء واالمهات Department of Human Services، الذي تتم إدارته من قبل Child Supportيساعد مشروع 

 المنفصلين في الحصول على دعم دفعات الطفل من أجل فائدة طفلهم. قم باإلتصال بالوزارة لمناقشة خيارات دعم طفلك. 

 تفاصيل اإلتصال دعم الطفل

  Child Supportالموقع اإللكتروني لـ
https://www.humanservices.gov.au/customer/dhs/child-

support 

 Child Support 131 272هاتف 

-https://www.humanservices.gov.au/customer/information معلومات بلغات أخرى 

in-your-language 

https://www.humanservices.gov.au/customer/themes/migr للمهاجرين والزوار والالجئينمعلومات 

ants-refugees-and-visitors 

 كبار السن
 عاماً.  51هناك العديد من المنظمات الحكومية والمجتمعية الخاصة تقدم خدمات لألشخاص فوق سن 

 تقدم الحكومة األسترالية: 

• Age Pension-  دعم دخل وإمكانية الحصول على التخفيضات لكبار السن األستراليين المؤهلين على الموقع

 www.humanservices.gov.au/agepensionاإللكتروني 

• My Aged Care-  معلومات عن خياراتك وكيفية الحصول على الخدمات على الموقع اإللكتروني

www.myagedcare.gov.au 

  (,Health and Wellbeing Chapter 9) الصحة والسالمة، 9الفصل إطلع أيضاً على 

(. البطاقة مجانية وتخّول حاملها الحصول على تخفيضات Seniors Cardجميع الواليات واألقاليم لديها مشروع بطاقات المسنين )

 وخصم في الشركات المشاركة في المشروع. 

 لمزيد من المعلوات: 

 الموقع اإللكتروني  الهاتف معلومات عن المسنين
Centrelink 132 300 www.humanservices.gov.au/olderaustralians 

My Aged Care 1800 200 422 www.myagedcare.gov.au 

-Seniors Card   www.australia.gov.au/information-andمشاريع

services/benefits-and-payments/older-

australians/seniors-card 

AusGov  كبار السن
 األستراليين

 

 http://www.australia.gov.au/information-and-

services/benefits-and-payments/older-

australians 

https://www.humanservices.gov.au/customer/dhs/child-support
https://www.humanservices.gov.au/customer/information-in-your-language
https://www.humanservices.gov.au/customer/information-in-your-language
https://www.humanservices.gov.au/customer/themes/migrants-refugees-and-visitors
http://www.humanservices.gov.au/agepension
http://www.humanservices.gov.au/agepension
http://www.humanservices.gov.au/agepension
http://www.myagedcare.gov.au/
http://www.myagedcare.gov.au/
http://www.myagedcare.gov.au/
http://www.myagedcare.gov.au/
http://www.humanservices.gov.au/olderaustralians
http://www.humanservices.gov.au/olderaustralians
http://www.myagedcare.gov.au/
http://www.myagedcare.gov.au/
http://www.australia.gov.au/information-and-services/benefits-and-payments/older-australians/seniors-card
http://www.australia.gov.au/information-and-services/benefits-and-payments/older-australians
http://www.australia.gov.au/information-and-services/benefits-and-payments/older-australians
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 العثور على األقرباء 
الصليب األحمر األسترالية خدمات الرسائل والبحث عن األقرباء الذين أنفصلوا عن بعضهم جراء الحرب واإلضطرابات تقدم منظمة 

والكوارث الطبيعية. تساعد الشبكة العالمية لجمعيات الصليب األحمرالتي تمتد في جميع أنحاء العالم الناس على العثور  األمنية األهلية

خارج البالد. وتساعد أيضاً من هم خارج البالد على العثور على األشخاص الذين يعيشون اآلن في  على أفراد األسرة المفقودين

 أستراليا. 

 للتواصل مع منظمة الصليب األحمر للبحث الدولي وخدمات الالجئين: 

 تفاصيل اإلتصال منظمة الصليب األحمر األسترالي

 natinfo@redcross.org.au بريد إلكتروني 

الموقع اإللكتروني لمنظمة الصليب 

 األحمر

www.redcross.org.au 

National 03 9345 1800 

ACT 02 6234 7600 

NSW  02 9229 4111 ً028 812 1800 أو إتصل مجانا  

NT 08 8924 3900 

Qld 07 3367 7222   419 554 1300 مجاناً  إتصل أو 

SA 08 8100 4500 

Tas. 03 6235 6077 

Vic. 03 8327 7700   ً701 131 1800أو إتصل مجانا  

WA 08 9225 8888   ً710 810 1800أو إتصل مجانا 

 

  

mailto:natinfo@redcross.org.au
mailto:natinfo@redcross.org.au
http://www.redcross.org.au/
http://www.redcross.org.au/
http://www.redcross.org.au/
http://www.redcross.org.au/
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 Centrelinkأسرتك و 
 و Centrelinkخدمات صحية وإجتماعية وخدمات دفع أخرى عبر  Department of Human Servicesتقدم 

Medicare سوف تختلف هذه الخدمات إعتماداً على إحتياجات كل شخص وأسرة. قم بالتواصل مع .Centrelink  فوراً للحصول

 ، مثالً، إذا أنجبت طفالً أو خسرت وظيفتك أو أُصبت بالمرض. ظروفكعلى المساعدة إذا تغيرت 

الناس على أن يصبحوا مكتفين ذاتياً ومساعدتهم على الحصول على العمل، بجانب مساعدة المحتاجين. تدعم  Centrelinkتساعد 

Centrelink  أيضاً من هم بحاجة إلى مساعدة خاصة خالل فترات حياتهم المختلفة، مثل التخطيط للتقاعد أو المرور بتجربة مرض

 أو أزمة.

 في هذا القسم 
 تأكيد هويتك  •

 المساعدة في لغات أخرى  •

 Centrelinkالمساعدة على التعامل مع  •

 Centrelinkفترة إنتظار  •

 Centrelinkالمطالبة بدفعات  •

 دفعات األسر  •

 مواطنو نيوزيالندا )الذين هم ليسوا مواطنين استراليين(  •

 لالجئين والقادمين إلعتبارات إنسانية Crisis Paymentدفعات  •

 Centrelink خدمات أخرى لـ •

  تخفيضات ألصحاب الدخل المنخفض •

 تغّير الظروف  •

 تعريف الشريك  •

 إعادة النظر واإلستئناف  •

 خصوصية معلوماتك  •

 الشباب •

 ضمان الدعم  •

 تأكيد هويتك 
 تأكيد هويتكسوف يتوجب عليك تقديم وثائق من أجل  Centrelinkفي 

(www.humanservices.gov.au/customer/enablers/confirmation-identity)-  مثالً، جواز سفر أو وثيقة سفر

 أو تفاصيل حساب مصرفي أو تفاصيل إقامة. 

 المساعدة بلغات أخرى 

 معلومات بلغات أخرى 
Centrelink  على الموقع اإللكتروني  المعلومات المترجمةلديها مجموعة من

www.humanservices.gov.au/customer/information-in-your-language  عن الدفعات وخدمات يمكنك

 قراءتها أو مشاهدتها أو اإلستماع لها. 

Centrelink  إلى أستراليا بعشرة لغات تغطي مواضيع مثل الدفعات  للقادمين الجددلديها مجموعة من مقاطع الفيديو المناسبة

عبر الموقع اإللكتروني هذه  مقاطع الفيديو. يمكنك الوصول إلى Health Care Card و Medicareوالبحث عن العمل وبطاقة 

www.humanservices.gov.au/yourlanguage. 

  

https://www.humanservices.gov.au/customer/enablers/confirmation-identity
https://www.humanservices.gov.au/customer/information-in-your-language
http://www.humanservices.gov.au/yourlanguage
http://www.humanservices.gov.au/yourlanguage
http://www.humanservices.gov.au/yourlanguage
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 خدمة هاتفية متعددة اللغات
 5 –صباحاً حتى  8) 202 131إذا كنت تتحدث لغة غير اللغة اإلنجليزية يمكنك اإلتصال بخدمة هاتفنا متعددة اللغات على الرقم 

 .Centrelinkمساًء بالتوقيت المحلي( وتحدث إلى شخص ما بلغتك عن دفعات وخدمات 

 المترجمون الشفهيون 
بتوفير مترجم شفهي من أجل موعدك، مجاناً. من أجل الترتيب  Centrelinkإذا لم تكن تتحدث اللغة اإلنجليزية، يمكن أن تقوم 

المحلي  Centrelinkأو اسأل في مركز  202 131على الرقم للحصول على مترجم قم باإلتصال 

(Centrelink Service Centre) . 

 ترجمة وثائقك 
بالترتيب لترجمة وثائقك التي تحتاجها من أجل المطالبة بخدماتك ودفعاتك مجاناً. قم باإلتصال بالرقم  Centrelinkيمكن أن تقوم 

 (. Centrelink Service Centreالمحلي ) Centrelinkأو اسأل في مركز  202 131

 موظفو خدمة التعددية الثقافية 
معلومات عن ( www.humanservices.gov.au/mso)إطلع على الموقع اإللكتروني  موظفو خدمة التعددية الثقافيةيقدم 

 للمهاجرين والالجئين، واإلستشارة على نطاق واسع من أجل المساعدة في تحسين الخدمات.  Centrelinkخدمات برامج 

 Centrelinkرسائل 
إذا  202 131والرد عليها إذا لزم األمر. قم باإلتصال بالرقم  Centrelinkيجب عليك أن تقوم بقراءة جميع الخطابات التي ترسلها 

 كنت بحاجة إلى أن يتم شرح خطابك بلغتك. 

 Centrelinkالمساعدة في التعامل مع 
"(، للتصرف بالنيابة عنك. إطلع على الموقع اإللكتروني مرشحيمكنك ترشيح شخص آخر أو منظمة )"

www.humanservices.gov.au/nominees 

Centrelink  تفاصيل اإلتصال 

Centrelink 
www.humanservices.gov.au/customer/dhs/centrelink 

 للمهاجرين والالجئين والزوارمعلومات 
www.humanservices.gov.au/customer/themes/migrants-

refugees-and-visitors 

  معلومات بلغات أخرى
www.humanservices.gov.au/customer/information-in-your-

language 

 202 131 للحصول على معلومات بلغات أخرى 

 www.humanservices.gov.au/customer/enablers/intent-claim  الرغبة في المطالبة بالخدمات

  تأكيد هويتك
www.humanservices.gov.au/customer/enablers/confirmation-

identity 

 /http://findus.humanservices.gov.au  زيارة مركز خدمة

 

http://www.humanservices.gov.au/mso
http://www.humanservices.gov.au/mso
http://www.humanservices.gov.au/nominees
http://www.humanservices.gov.au/nominees
http://www.humanservices.gov.au/nominees
https://www.humanservices.gov.au/customer/dhs/centrelink
https://www.humanservices.gov.au/customer/dhs/centrelink
https://www.humanservices.gov.au/customer/themes/migrants-refugees-and-visitors
https://www.humanservices.gov.au/customer/information-in-your-language
https://www.humanservices.gov.au/customer/information-in-your-language
https://www.humanservices.gov.au/customer/enablers/intent-claim
https://www.humanservices.gov.au/customer/enablers/intent-claim
https://www.humanservices.gov.au/customer/enablers/confirmation-identity
https://www.humanservices.gov.au/customer/enablers/confirmation-identity
http://findus.humanservices.gov.au/
http://findus.humanservices.gov.au/
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 Centrelinkفترات إنتظار 
 أسابيع  114يجب أن ينتظر جميع الواصلين حديثاً أو المهاجرين بشكل مؤقت )بإستثناء الالجئين والقادمين إلعتبارات إنسانية( لمدة 

(Newly Arrived Resident's Waiting Period قبل تلقيهم لمعظم الدفعات واإلمتيازات. ال تنطبق فترة اإلنتظار على )

إطلع على الموقع اإللكتروني  لمزيد من المعلومات(. على دفعات األسرةع دفعات المساعدة األسرية )إطل

www.humanservices.gov.au/families 

لنوع اإلعانة وتاريخ الوصول إلى أستراليا. تتم إضافة أية فترة  تختلف فترة اإلنتظار واألشخاص الذين تنبطق عليهم هذه الفترة وفقاً 

 قضيتها في أسترليا من حياتك كمقيم أسترالي في فترة اإلنتظار. 

للحصول على المساعدة في الحصول على عمل. يمكنك أيضاً إستخدام  jobactiveخالل فترة اإلنتظار، يمكنك التسجيل في 

 . Centrelink Service Centresالمساعدة الذاتية للحصول على عمل، المتوافرة عبر خدمة 

ت من فترة اإلنتظار للمقيمين الواصلين حديثاً اإعفاء

(Newly Arrived Resident's Waiting Period) 
 ( على:Newly Arrived Resident'sWaitingPeriodاإلنتظار للمقيمين الواصلين حديثاً ) تنطبق اإلعفاءآت من فترة

 المواطنين األستراليين  •

 أفراد أسرة لمواطن أسترالي أو مقيم دائم.  •

 شخص أو أسرة شخص وصل/وصلوا بموجب برنامج اإلعتبارات اإلنسانية •

 حاملي أنواع معينة من التأشيرات الفرعية.  •

أو عدم عادًة، ال ُتَعّد خسارة بصعوبة بسبب تغير كبير في الظروف، فقد تكون مؤهالً للحصول على إعانة بشكل فوري.  إذا كنت تمر

 لمعرفة إذا ما كنت مؤهالً. Centrelink . قدم طلباً إلى  العمل تغيراً جوهرياً في الظروف المقدرة على

 مطلب اإلقامة المؤهل 
 العالوات األخرى فترة إنتظار، ولكن لديها فترات إنتظار "إقامة مؤهلة":ال تتطلب معاشات السن وبعض 

• Parenting Payment and Widow Allowance :114  أسابيع 

• Age Pension and Disability Support Pension :11  .سنوات 

أرمالً أو ذو إعاقة أو عائالً  نية أو أصبحتهناك بعض اإلستثناءآت، مثالً، إذا كنت الجئاً أو قادم بموجب برنامج اإلعتبارات اإلنسا

 منفرد بعد أن أصبحت مقيماً في أستراليا. 

مع أستراليا تغطي الدفعات التي  إتفاقية ضمان إجتماعي دوليقد تكون مؤهالً للحصول على معاش تقاعد إذا عشت في دولة لديها 

دولة، مدرجة على الموقع اإللكتروني  29بها. أستراليا لديها إتفاقية ضمان إجتماعي دولي مع تطالب 

www.humanservices.gov.au/issa 

، بما في ذلك المطالبة بمعاشات السن من دول أخرى أو المطالبة بمعاش السن األسترالي معاشات السنلمزيد من المعلومات عن 

 www.humanservices.gov.au/internationalخالل فترة إقامتك خارج أستراليا، قم بزيارة الموقع اإللكتروني 

 Centrelink البة بدفعاتالمط
بأنك ترغب في التقديم  Centrelink. وهذه إفادة إلى Intent to Claim"للمطالبة بدفعات ضمان إجتماعي، يجب عليك تسجيل "

 لدفعات. يمكن إجراء ذلك عبر اإلنترنت، بشكل شخصي أو يمكن أن يقوم شخص بذلك بالنيابة عنك. 

 Intent to Claimأ دفعتك أو سريان بطاقة التخفيضات من يوم تسجيلك لـ "النية في المطالبة" إذا تمت الموافقة على طلبك، تبدأ تبد

 يوم(. 14)إذا كنت مؤهالً للحصول على الدفعة أو بطاقة التخفيض في ذلك التاريخ وقمت بإعادة إستمارة المطالبة مكتملًة خالل 

http://www.humanservices.gov.au/families
http://www.humanservices.gov.au/issa
http://www.humanservices.gov.au/issa
http://www.humanservices.gov.au/issa
http://www.humanservices.gov.au/international
http://www.humanservices.gov.au/international
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)قم بزيارة الموقع اإللكتروني  مقيمين أسترالييني أستراليا وهم متوفرة فقط للناس الذين يعيشون ف Centrelinkمعظم دفعات 

www.humanservices.gov.au/customer/enablers/residence-descriptions .) 

التأشيرات المؤقتة مؤهلين، إعتماداً على نوع الدفعة. قد يتوجب عليك إستيفاء شرط فترة المقيم المؤهل أو  قد يكون بعض حاملي

Newly Arrived Resident's Waiting Periodعلىد تنطبق فترات إنتظار أخرى. إطلع ، إال إذا كنت مستثناً من ذلك. ق 

 .Centrelinkفترات إنتظار 

 ( لكي تتمكن من تلقي دفعات دعم الدخل. TFNيجب أن يكون لديك رقم ملف ضريبي )

 الجدول أدناه يوضح أي من أنواع الدفعات قد تكون مؤهالً لتلقيها، إستناداً على حالتك: 

 تساعد هذه الدفعة في Centrelinkدفعات  هاتف حالتك

 Newstart 850 132 ابحث عن عمل 

Allowance و/أو 

Youth Allowance 

إذا كنت تبحث عن عمل بأجر أو مشارك في تدريب أو أنشطة 

 تحسن فرصك في العثور على عمل.أخرى قد 

انشطة مجازة. انا ادرس 

 أو اتدرب

132 490 Youth Allowance  عاماً أو تدرس بدوام كامل أو شبه كامل 24-16إذا كنت تبلغ- 

 تدريب مهني أسترالي أو غير ذلك

  Austudy  عاماً وتدرس بدوام كامل أو شبه كامل تدريب في  25إذا كنت تبلغ

 المهني األسترالي.التدريب 

أحتاج إلى المساعدة في  •

 األزمة 

132 850 Crisis Payment :هذه أحد الدفعات إذا كنت 

 وصلت حديثاً إلى أستراليا •
ال يمكنك العيش في منزلك بسبب تضرر المنزل جراء  •

 النيران أو الفيضان. 
 غادرت منزلك بسبب العنف المنزلي  •

 خرجت لتوك من السجن.

  Special Benefit  إذا كنت في حاجة شديدة إلى المال بسبب ظروف خارجة عن

 سيطرتك.

إذا كنت مقدم رعاية أو ال تستطيع دعم نفسك عبر عمل بأجر بسبب  Carer Payment 717 132 انا أعتني بشخٍص ما 

 متطلبات عملك كمقدم رعاية.

•   Carer Allowance 

 دعم الدخل((

 إذا كنت أحد اآلباء أو االمهات يقدم رعاية يومية إضافية وإهتمام لـ: 

 شخص راشد أو طفل ذو إعاقة أو حالة مرضية.  -
 شخص راشد ضعيف أو طاعن في السن.

http://www.humanservices.gov.au/customer/enablers/residence-descriptions
http://www.humanservices.gov.au/customer/enablers/residence-descriptions
http://www.humanservices.gov.au/customer/enablers/residence-descriptions
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 تساعد هذه الدفعة في Centrelinkدفعات  هاتف حالتك

 Disability Support 2717 13 أنا مصاب مصاب بإعاقة

Pension 

إذا كنت تعاني من ضعف جسدي أو عقلي أو نفسي يمنعك من 

 لمدة العامين القادمين على األقل، أو مصاب بالعمى الدائم.العمل 

  Sickness 

Allowance 

إذا كنت تعمل بدوام كامل ولكنك غير قادر بشكل مؤقت على العمل 

أو الدراسة ألسباب صحية ولديك عمل أو دراسة لتعود إليها عند 

 تحسن حالتك. 

 
أنا متقاعد أو على وشك 

 التقاعد

13 2300 Age Pension .إذا لم يكن لديك دخل كافي لدعم نفسك عند التقاعد 

أنا بحاجة إلى المساعدة 

 بعد وفاة شخص ما

13 2300 Bereavement 

Payment 

إذا توفي شريكك أو طفلك أو شخص تهتم ألمره وتتلقى دفعات من 

Centrelink. 

  Bereavement 

Allowance 

 .Centrelinkإذا توفي شريكك حديثاً وال تتلقى دفعات من 

 

 www.humanservices.gov.au/centrelinkعلى الموقع اإللكتروني  Centrelinkقائمة مكتملة لدفعات 

 دفعات للعائالت
 بتقديم مجموعة من الدفعات لدعم األسر في عملهم ومسؤوليات أسرهم.  Centrelinkإذا كان لديك أطفال يعتمدون عليك، تقوم 

 لمزيد من المعلومات: 

 سوف تعتمد المساعدة التي تكون مؤهالً لها على ظروف أسرتك وسن وعدد األطفال ودخل أسرتك. 

لكي تكون مؤهالً لتلقي دفعات الدعم المساعدة العائلية، ولكن هناك عموماً، يجب أن تكون حامالً لتأشيرة دائمة وتعيش في أستراليا 

 بعض اإلستثناءآت.

  

 تفاصيل اإلتصال  Centrelink معلومات 

 www.humanservices.gov.au/families  صفحة الموقع اإللكتروني لألسر

  www.humanservices.gov.au/yourlanguage  معلومات بلغات أخرى

  202 131 للحصول على مساعدة بلغات أخرى 

 /http://findus.humanservices.gov.au مراكز الخدمة زيارة أحد

http://www.humanservices.gov.au/centrelink
http://www.humanservices.gov.au/families
http://www.humanservices.gov.au/families
http://www.humanservices.gov.au/families
http://www.humanservices.gov.au/families
http://www.humanservices.gov.au/yourlanguage
http://www.humanservices.gov.au/yourlanguage
http://findus.humanservices.gov.au/
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 تساعد هذه الدفعة في... دفعة المساعدة العائلية 

Family Tax Benefit Part A  في تكلفة تربية األطفال 

Family Tax Benefit Part B  ،عبر تقديم مساعدة إضافية لألسرة، بمن في ذلك اآلباء واألمهات المنفردين/ العزاب

واألسر التي لديها مصدر دخل رئيسي واحد حيث يختار أحد اآلباء أو األمهات البقاء 

 في المنزل والموازنة بين اإلهتمام باالطفال والعمل. 

Single Income Family Supplement  اآلباء أو األمهات المنفردين/ العزاب، وبعض األسر التي لديها مصدر دخل رئيسي

 واحد. 

Child Care Benefit  .في تكلفة رعاية الطفل المعتمدة 

Child Care Rebate   .األسر المؤهلة في تكلفة رعاية الطفل المعتمدة 

Parental Leave Pay  األسر المؤهلة للحصول على وقت مستقطع من عملهم من أجل اإلهتمام بطفلهم

 الرضيع أو الُمتبنى حديثاً. 

Newborn Upfront Payment and 

Newborn Supplement

( من أجل Family Tax Benefit Part Aعبر زيادة الفوائد الضريبية األسرية )

 على طفل رضيع أو متبنى. مساعدة اآلباء واألمهات المؤهلين عند حصولهم

Dad and Partner Pay  .اآلباء واالمهات على رعاية أطفالهم حديثي الوالدة أو حديثي التبني 

Parenting Payment .إذا كنت انت الراعي الرئيسي الوحيد لطفل أو مجموعة من األطفال الصغار

Double Orphan Pensionيتامى األب واألم.

 

 (الذين هم ليسوا مواطنين أستراليين)مواطنو نيوزيلندا 
لألشخاص الواصلين من نيوزيالندا إلى أستراليا بجوازات نيوزيلندية  Special Category Visa (SCV)يتّم إصدار تأشيرة 

الذين كانوا في أستراليا في  SCVعند وصولهم. من أجل أهداف الضمان اإلجتماعي األسترالي، ُيعتبر األشخاص الحاملين لتأشيرة 

فبراير/  26"المحميين". أما األشخاص الذين وصلوا إلى أسترليا بعد   SCV بشكل عام من حاملي تأشيرة 2111فبراير/ شباط  26

 فُيعتبرون غير "محميين".   2111شباط 

، إذا كانوا Centrelinkفعات "المحميين" هم من السكان األستراليين ويمكنهم الحصول على جميع د SCVحاملو تأشيرة  •

 حالياً من سكان أستراليا ومستوفين لجميع معايير األهلية، بما في ذلك فترة اإلنتظار. 

 الغير "محميين" هم ليسوا من سكان أستراليا. ال يمكنهم بشكل عام الحصول على دفعات دعم الدخل.  SCVحاملو تأشيرة  •

بطاقات المساعدة األسرية والتخفيض إذا كانوا متبيعن للقواعد وتنطبق عليهم الحصول على  SCVبإمكان جميع حاملي تأشيرة 

 فترات إنتظار.

 2111فبراير/ شباط  26سنوات منذ  11الغير "محميين" ولكنهم عاشوا في أستراليا بشكل مستمر لمدة أقلها  SCVحاملي تأشيرة 

أو  Sickness Allowanceأو  Newstart Allowanceقد يكون بإمكانهم الحصول على دفعات لمرة واحدة من 

Youth Allowance .تكون الدفعات للمتلقي المؤهل لفترة مستمرة أقصاها ستة أشهر . 

أو  Age Pensionالحصول على  SCVقد تخول إتفاقية الضمان اإلجتماعي بين نيوزيالندا وأستراليا بعضاً من حاملي تأشيرة 

Disability Support Pension  أوCarer Payment  .بغض النظر عّما إذا كانوا "محميين" أم ال 
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على الموقع اإللكتروني  مواطني نيوزيلندا الجدديتوفر المزيد من المعلومات عن 

www.humanservices.gov.au/paymentsfornewzealanders 

 لآلجئين والقادمين إلعتبارات إنسانية( Crisis Payment)دفعات االزمات 
Crisis Payment  هي دفعة واحدة لألشخاص الذين مروا بظروف صعبة. يجب عليك المطالبة بها خالل سبعة أيام من وصولك

يوماً من  14خالل سبعة أيام من وصولك وتقديم طلب خالل  ‘’Intent to Claimعبر  Centrelinkإلى أستراليا أو التواصل مع 

 إتصالك.  

على الموقع اإللكتروني  Crisis Payment  ورقة معلوماتلمزيد من المعلومات إطلع على 

www.humanservices.gov.au/crisispayment 

 Centrelink خدمات أخرى لـ 
 عدة خدمات، بما في ذلك:  Centrelinkتقدم 

Centrelink service المساعدة المتاحة  الهاتف 

Self Service 136 240 الخدمة الذاتية، 1طلع على الفصل إ  

Online Services Support 132 307  الحصول على المساعدة من خدماتCentrelink عبر اإلنترنت 

Centrelink International 

Services 
131 673 

إستفسارات عن اإلنتقال أو السفر أو المطالبة بدفعات خالل وجودك 

 أستراليا أو تلقي الدفعات من الخارج خارج

 حجز خدمة 

Financial Information 

Service (FIS) 

 Financial Information Serviceحجز ندوة  300 132

 لتقديم اإلطراء أو الشكاوى أو اإلقتراحات  468 132 1800 الشكاوى والمقترحات 

 تخفيضات ألصحاب الدخل المحدود 
تخفيضات من ، قد يكون أصحاب الدخل المحدود مؤهلين للحصول على kMilsMfniCإستناداً إلى الدخل أو العمل أو العمر أو دفعة 

باإلضافة إلى الشركات قبل الحكومة الفدرالية، وحكومة الوالية أو المقاطعتين والحكومات المحلية، إضافة إلى الشركات الخاصة 

قم بزيارة الموقع اإللكتروني  المعلوماتالخاصة. قد تغطي التخفيضات الصحة وتكلفة المستلزمات المنزلية والتعليم والنقل. لمزيد من 

www.humanservices.gov.au  ."وابحث عن "الدخل المحدود 

 تّغير الظروف 
بأسرع وقت  Centrelinkإذا كانت هناك تغييرات في ظروف أسرتك أو العمل أو نمط الحياة أو في الوضع العام فيجب عليك إعالم 

ب عليك سداد بعض أو جميع ممكن للتأكد من أنك تتلقى الدفعات المناسبة. إذا كان ُيدفع لك أكثر من ما أنت مؤهل له، فقد يتوج

 دفعاتك. 

 تكون عبارة عن:  Centrelinkبعض التغييرات التي يجب أن تخبر بها 

 التفاصيل الشخصية وتفاصيل اإلتصال  •

 تفاصيل المصرف  •

 حالة العالقة  •

 ، ويشمل ذلك أطفالك. ترتيبات الرعاية لمن هم تحت رعايتك •

http://www.humanservices.gov.au/paymentsfornewzealanders
http://www.humanservices.gov.au/crisispayment
http://www.humanservices.gov.au/crisispayment
http://www.humanservices.gov.au/crisispayment
http://www.humanservices.gov.au/
http://www.humanservices.gov.au/
http://www.humanservices.gov.au/
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 حالة العمل  •

 مغادرة البالد، بشكل مؤقت أو دائم  •

 الحصول على دفعة مجملة  •

 زيادة أو نقصان الممتلكات أو الدخل، بما في ذلك دخل شريكك وممتلكاته •

 بداية الدراسة أو اإلنتهاء منها.  •

 تعريف الشريك 
عّما إذا كنت عازباً أو لديك شريك. يسمى ذلك أحياناً بأن تكون "أحد أعضاء الزوجين". سوف تعتمد  Centrelinkمن المهم إخبار 

معظم الدفعات على الدخل والممتلكات المشتركة لكل من الزوجين. بعض الدفعات لديها معدالت أخرى، وتعتمد على كونك عازباً أو 

 م شريك. لديك شريك. بعض الدفعات ال تتوفر إال لمن ليس لديه

 المراجعات واالستئنافات 
عته على الموقع اإللكتروني لكي يتم مراج Centrelinkمع  بالتواصلإذا كنت غير راٍض عن قرار ما، قم 

www.humanservices.gov.au/customer/reviews-and-appeals هناك عمليات للتعامل مع .

 والطعون.  المراجعات

 خصوصية معلوماتك 
 فقط إذا سمح القانون بذلك، أو إذا تّم إعطاؤك إذن.  Centrelinkيمكن أن يتم إطالق معلوماتك الشخصية عن طريق 

 الشباب 
 أو  Youth Allowanceعام، فقد يكونون مؤهلين للحصول على دفعات مثل  16إذا كان لديك أطفاالً أكبر من 

Family Tax Benefit خدمات للشباب. إطلع أيضاً على . 

 ضمان الكفالة 
 )إطلع على الموقع اإللكتروني  ضمان الكفالة

www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/34aos هو إلتزام قانوني بين مقيم أسترالي )

عم للمهاجر )"المكفول"( في أستراليا لكي ال يضطر أو منظمة )الضامن/الكفيل( والحكومة األسترالية. يوافق الضامن على تقديم الد

 المؤّمن عليه إلى اإلعتماد على دفعات الحكومة. 

أعوام، إعتماداً على نوع التأشيرة الممنوحة. إذا طالبت أنت أو األشخاص الذين  11يمكن أن يدوم ضمان الدعم لمدة عامين إلى 

 ضمان الدعم فيجب أن يسدد  الكفيل المبلغ الكامل للحكومة. يعتمدون عليك بدفعات رفاهة معينة تغطيها إتفاقية 

  

https://www.humanservices.gov.au/customer/reviews-and-appeals
https://www.humanservices.gov.au/customer/reviews-and-appeals
http://www.humanservices.gov.au/customer/reviews-and-appeals
http://www.humanservices.gov.au/customer/reviews-and-appeals
http://www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/34aos
http://www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/34aos
http://www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/34aos
http://www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/34aos
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 المال  11

 في هذا القسم 
 خدمات مالية  •

 فهم المال  •

 األعمال المصرفية  •

 جباية الضرائب  •

 الشركات الصغيرة  •

 القروض والتسليف  •

 التأمين  •

 الحصول على مشورة مالية  •

 المساعدة في المشكالت المالية  •

 حماية المستهلك  •

 خدمات مالية 
يجب أن يتّم ترخيص  في أستراليا، هناك العديد من المنتجات والخدمات المصرفية، والتأمين، واإلّدخارات التقاعدية واإلستثمار

 لمنتجات المالية والخدمات. من المخالف للقانون فعل ذلك من دون رخصة. الشركات من قبل الحكومة لبيع ا

 فهم المال 
وروابط لحاسبات وأدوات، قم بزيارة الموقع اإللكتروني  إدارة شؤونك المالية الشخصية،لمزيد من المعلومات عن 

www.australia.gov.au/information-and-services/money-and-tax/personal-finance 

  MoneysmartAustralian Securities and Investment Commission يحتوي الموقع اإللكتروني لـ

(www.moneysmart.gov.auعلى معلومات مفيدة عن إدارة وإستثمار المال، بما في ذلك ميزانيات المستلزمات المنزلية ) 

 والمعامالت المصرفية والتأمين والدين. 

بشأن إيداع المال، أو قروض الشركات أو  شكوىقد يحاول األشخاص الغير شرفاء خداعك لكي تقوم بإعطائهم مالك، إذا كانت لديك 

  تقاعدي أو اإلستثمار والمشورة المالية أو إذا كنت غير واثق أو لديك شك في إستثمار ما، قم باإلتصال هاتفياً بـالتأمين أو اإلدخار ال

Australian Securities and Investments Commission (ASIC)  أو قم بزيارة  630 300 1300على الرقم

 www.moneysmart.gov.au/tools-and-resources/how-to-complainالموقع اإللكتروني 

 األعمال المصرفية 
أو قم بإستخدام  تقدم المصارف ومجتمعات البناء واإلتحادات االئتمانية خدمات مصرفية. لكي تقوم بسحب المال، اذهب إلى المصرف

للحصول على النقود من ماكينة PIN (Personal Identification Number) بطاقتك االئتمانية و رقمك التعريفي الخاص 

على بطاقة  PINالخاص. ال تقم بكتابة  PIN. يجب عليك حماية ATM (Automatic Teller Machine)الصراف اآللي 

 ، مثل في محفظتك أو حقيبة اليد النسائية أو الهاتف الجوال. إئتمانك أو تحتفظ بها حيث يمكن سرقتها

 إذا ُسرقت بطاقتك االئتمانية، قم بإخبار المصرف الذي تتعامل فوراً. 

قع على المو Financial Services Ombudsmanإذا كانت لديك مشكلة مع المصرف وال تستطيع حلها، تواصل مع 

 www.fos.org.auاإللكتروني 

  

http://www.australia.gov.au/information-and-services/money-and-tax/personal-finance
http://www.australia.gov.au/information-and-services/money-and-tax/personal-finance
http://www.australia.gov.au/information-and-services/money-and-tax/personal-finance
http://www.moneysmart.gov.au/
http://www.moneysmart.gov.au/
http://www.moneysmart.gov.au/tools-and-resources/how-to-complain
http://www.moneysmart.gov.au/tools-and-resources/how-to-complain
http://www.fos.org.au/
http://www.fos.org.au/
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 لمزيد من المعلومات: 

 الموقع اإللكتروني معلومات مصرفية 
Association Bankers Australian- 

 أساسيات الحساب المصرفي 
www.bankers.asn.au/Consumers/Managing-Your-Money 

 www.moneysmart.gov.au/managing-your-money/banking  إدارة حسابك المصرفي

Australian Competition and 
Consumer Commission-  المعامالت

  المصرفية عبر اإلنترنت

www.accc.gov.au/consumers/online-shopping/internet-

banking  

MoneySmart  معلومات مترجمة  
www.moneysmart.gov.au/tools-and-

resources/publications 

Financial Service Ombudsman www.fos.org.au 

 

 الضرائب 
عملك التجاري أو اإلستثمار. يقوم مكتب في أستراليا، تقوم بدفع الضرائب للحكومة على المال الذي تكسبه من عملك أو شركتك/ 

( بجباية الضرائب من االفراد والشركات لكي يقوم بدفع قيمة Australian Taxation Office(ATO)الضرائب األسترالي )

 الخدمات المهمة مثل المستشفيات والمدارس والطرق والسكك الحديدية. 

 على الموقع اإللكتروني  مقاطع فيديويقدم مكتب الضرائب األسترالي 

http://tv.ato.gov.au/ato-tv/channel?c=c-b8nuuyo  لمساعدة الناس في معرفة نظام الضرائب األسترالي واإلدخار

 التقاعدي. 

 ضريبة السلع والخدمات 
بالمئة، وهي ُمتضمنة في سعر معظم السلع والخدمات  11( تبلغ قيمتها GSTالسلع والخدمات ) تفرض أستراليا ضرائب على

وأشياء أخرى ُتباع أو ُتستهلك. وبعض األشياء مثل المأكوالت األساسية، ومعظم خدمات التعليم والصحة ورعاية وحضانة الطفل 

 (.GSTالمنزلية المؤهلة ال تخضع لضريبة السلع والخدمات )

 الملف الضريبي رقم 
( هو رقم مميز يتم إصداره لألفراد أو المنظمات من قبل مكتب الضرائب األسترالي. يعّرف رقم الملف TFNرقم الملف الضريبي )

 معامالت الضرائب واالدخار التقاعدي. قم بالتقديم لرقم ملفك الضريبي بأسرع وقت ممكن.  الضريبي بهويتك ألغراض

يتوفر التسجيل  www.ato.gov.au/tfnعلى الموقع اإللكتروني  عبر اإلنترنتقم ملف ضريبي هي أسرع طريقة للحصول على ر

ساعة في اليوم، سبعة أيام في األسبوع. سوف تحتاج إلى جواز سفرك وعنوان أسترالي. تتوفر إستمارة  24عبر اإلنترنت على مدار 

 على الموقع اإللكتروني rvicePublication Ordering Seفي  ATO أيضا من مكتب الضرائب األسترالي الطلب

www.ato.gov.au/order-publications  يجب 61 28 13أو عبر اإلتصال بخط مساعدة رقم الملف الضريبي على الرقم .

يوم من اليوم الذي قام مكتب الضرائب األسترالي  28عليك إستالم رقم الملف الضريبي الخاص بك عبر البريد اإللكتروني خالل 

 بإستالم طلبك فيه. 

كما هو، حتى لو  TFNواحد. أنه لك مدى الحياة ويجب حمايته. يظل رقم ملفك الضريبي  TFNإنك تحصل على رقم ملف ضريبي 

رًة أخرى. يحتاج الجميع إلى رقم ملف قمت بتغيير اسمك أو وظيفتك أو إنتقلت من والية إلى أخرى أو غادرت أستراليا وعدت إليها م

 مع أفراد األسرة اآلخرين.  TFN. ال تقم بمشاركة رقم ملفك الضريبي TFNضريبي 

http://www.bankers.asn.au/Consumers/Managing-Your-Money
http://www.bankers.asn.au/Consumers/Managing-Your-Money
http://www.moneysmart.gov.au/managing-your-money/banking
http://www.accc.gov.au/consumers/online-shopping/internet-banking
http://www.accc.gov.au/consumers/online-shopping/internet-banking
http://www.accc.gov.au/consumers/online-shopping/internet-banking
http://www.moneysmart.gov.au/tools-and-resources/publications
http://www.fos.org.au/
http://www.fos.org.au/
http://tv.ato.gov.au/ato-tv/channel?c=c-b8nuuyo
http://www.ato.gov.au/tfn
http://www.ato.gov.au/tfn
https://www.ato.gov.au/order-publications
http://www.ato.gov.au/order-publications
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 ال تحتفظ برقم ملفك الضربي حيث يمكن سرقته، مثل محفظتك أو حقيبة اليد النسائية أو الهاتف الجوال. 

أو بيعه أو هبته يمكن أن يسبب لك مشكالت خطيرة. يمكن أن يستخدمه  TFNالسماح لشخص آخر بإستخدام رقم ملفك الضريبي 

 األشخاص غير الشرفاء في: 

 سرقة عوائدك الضريبية •

 الدخول إلى رقم حسابك المصرفي  •

 فتح حساب مصرفي باسمك وتركك محاطاً بالديون  •

 اإلحتيال عبر التقديم إلعانات حكومية باسمك •

 أن يطلبوا منك رقم ملفك الضريبي، بمن فيهم مكتب الضرائب األسترالي  واال يحق إال ألشخاص معينين أن يطلب

(Australian Taxation Office و )Centrelink  وصندوق اإلدخار التقاعدي الخاص بك ومصرف أو مؤسسة مالية

 وصاحب عملك.

( في طلب توظيف. TFNملفك الضريبي )كن حذراً من األشخاص الغير شرفاء )"المحتالين"( الذين قد يخدعونك من أجل تقديم رقم 

( عبر إعالنات وظائف مزيفة من أجل سرقة هويتك. زود صاحب عملك TFNوقد يحاولون أيضاً الحصول علي ملفك الضريبي )

 ( فقط بعد مباشرة عملك الجديد فعالً. TFNبرقم ملفك الضريبي )

 ماذا يحدث إذا لم يكن لديك رقم ملف ضريبي عند حصولك على عمل؟ 
عند مباشرتك لعمل ما، سوف يطلب منك صاحب العمل إكمال إستمارة إعالن رقم الملف الضريبي حيث يتوجب عليك كتابة رقم 

 ملفك الضريبي. 

يوم من اليوم الذي بدأت فيه بمزاولة عملك من أجل التقديم لرقم ملف  28إذا لم يكن لديك رقم ملف ضريبي، لديك مهلة لمدة 

يوماً هذه، يجب على صاحب عملك أخذ الضريبة القصوى من أجرك.  28ديك رقم ملف ضريبي بعد فترة الـ ضريبي. إذا لم يكن ل

يمكن العمل من دون رقم ملف ضريبي، ولكن سوف يتّم أخذ المزيد من الضرائب من أجرك واإلدخار التقاعدي. إذا لم يكن لديك رقم 

بشكل آلي، أو تقديم طلب الحصول على إعانات حكومية أو الحصول على  ملف ضريبي، فلن تتمكن من المطالبة بعوائدك الضريبية

Australian business number (ABN) . 

 إقرار ضريبة الدخل 
يونيو/ حزيران(، فيجب عليك تقديم إقرار ضريبة الدخل إلى مكتب  31يوليو/ تموز و1إذا إكتسبت دخالً في سنة مالية بين )

 كتوبر/ تشرين األول من ذلك العام. أ 31الضرائب األسترالي بحلول 

أكتوبر/ تشرين األول. سوف يتوجب  31إذا كنت تستخدم وكيل ضرائب مسجل من أجل إعداد إقرارك الضريبي، فيمكنك تقديمه بعد 

 أكتوبر/ تشرين األول من أجل التأهل لتاريخ التقديم.  31عليك الترتيب مع وكيل الضرائب قبل 

  الموقع اإللكترونييبي بنفسك عبر اإلنترنت على يمكنك تقديم إقرارك الضر

www.ato.gov.au/Individuals/Lodging-your-tax-return  هذه خدمة مجانية ومريحة وآمنة مقدمة من قبل مكتب .

لمكتب الضرائب األسترالي بملء أجزاء من إقرارك الضريبي بإستخدام معلومات مقدمة من الضرائب األسترالي. تسمح هذه الخدمة 

 قبل صاحب عملك والمصرف وصناديق الصحة ووكاالت حكومية. 

 /http://my.gov.auلتقديم إقرارك الضريبي، الذي يمكن إعداده عبر الموقع اإللكتروني  myGov حسابسوف تحتاج إلى 

  

http://www.ato.gov.au/Individuals/Lodging-your-tax-return/
http://my.gov.au/
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 المساعدة الضريبية 
المساعدة الضريبية هي خدمة مقدمة ألصحاب الدخل المحدود، متوفرة من شهر يوليو/ تموز حتى أكتوبر/ تشرين األول في كل عام. 

ل وتقديم مراكز خدمة المساعدة الضريبية لديها متطوعين مدربين من قبل مكتب الضرائب األسترالي يمكنهم مساعدتك في إكما

 . myTaxإقرارك الضريبي عبر اإلنترنت باستخدام خدمة 

ATO تفاصيل اإلتصال 

 2861 13 الهاتف )بما في ذلك مساعدة الضرائب(

 GST 13 2866الشركات ومتطلبات 

 www.ato.gov.au/TFN  لرقم ملف ضريبي عبر اإلنترنتالتقديم 

 www.ato.gov.au/Visitus زيارة أحد المكاتب 

 www.ato.gov.au/General/Other-languages المترجمة  ATO معلومات

لمكتب الضرائب األسترالي  اإللكتروني لموقع
(ATO) 

www.ato.gov.au/ 

 الممتلكات الخارجية واإلستثمار والدخل الخارجي 
يتّم أخذ الضرائب من المقيمين االستراليين من دخلهم من جميع أنحاء العالم ويجب عليهم اإلعالن عن كل دخلهم األجنبي في إقرارهم 

 الضريبي. ويتم تحديد ما إذا كنت مقيماً أسترالياً من أجل أغراض ضريبية في كل حالٍة على حدٍة. 

لديه معلومات في موقعه اإللكتروني سوف تساعدك في  (Australian Taxation Office (ATO)) مكتب الضرائب األسترالي

 فهم إلتزاماتك الضريبية، بما في ذلك الضريبة المفروضة على الدخل من:

 ضمانات وأمالك مؤجرة إستثمارات مثل  •

 الفوائد واألتاوات  •

 انشطة الشركات خارج البالد  •

 معاشات السن من خارج البالد •

 الصفقات التجارية الدولية، مثل تجارة السلع والخدمات عبر اإلنترنت.  •

إذا كان لديك دخل من خارج البالد، فيجب عليك اإلعالن عنه حتى لو تّم دفع الضرائب في البلد التي إكتسبت فيها دخلك. إذا كان 

تكون مؤهالً للحصول على رصيد على الضرائب  الدخل األجنبي قابل للتقييم في استراليا، وقمت بدفع ضريبة أجنبية عليه، فقد

 األجنبية المدفوعة. 

يجب عليك اإلعالن عن ضرائب الدخل األجنبية المعفاة من الضرائب األسترالية. قد يتم أخذ هذا الدخل في عين اإلعتبار عند حساب 

عن جميع مصادر الدخل األجنبي، حتى ولو لم  قيمة الضرائب التي تدين بها من دخلك الذي إكتسبته من أستراليا. يجب عليك اإلعالن

 تكن مطالباً بدفع ضريبة على ذلك الدخل في البلد اآلخر. 

يقوم مكتب الضرائب األسترالي بمقارنة المعلومات من اقرارات ضريبة الدخل الدخل بمعلومات الصفقات الخارجية المقدمة لمكتب 

الضرائب األسترالي من قبل أطراف أخرى. إذا كان هناك إختالف بين هذه المعلومات وفي المبالغ الموضحة في إقرار ضريبة 

 ب األسترالي وقد يقوم بتعديل اقراراتك الضريبية. الدخل، فسوف يتصل بك مكتب الضرائ

إذا كانت شؤونك المالية معقدة، فقد ترغب في إستخدام وكيل ضرائب مسجل أو الحصول على مشورة من مكتب الضرائب 

 االسترالي. 

http://www.ato.gov.au/TFN
http://www.ato.gov.au/Visitus
http://www.ato.gov.au/Visitus
http://www.ato.gov.au/General/Other-languages
https://www.ato.gov.au/
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 األعمال التجارية الصغيرة / المشاريع
األسترالي. هناك مساعدة متوفرة إذا كنت ترغب في إنشاء شركة المشاريع/ األعمال التجارية الصغيرة هي جزء مهم من اإلقتصاد 

 خاصة بك. قم بزيارة الموقع اإللكتروني 

www.business.gov.au/business-topics/starting-a-business/Pages/default.aspx  إذا كنت تفكر في

مقدمة من قبل  Small Business Education Program. للحصول على معلومات عن إنشاء شركة/ عمل تجاري صغير

Australian Competition and Consumer Commission قم بزيارة الموقع اإللكتروني ،

www.accc.gov.au/about-us/tools-resources/small-business-education-program  

  إذا كنت ترغب في إنشاء شركة صغيرة في أستراليا، فسوف تحتاج إلى رقم ملف ضريبي من أجل التقديم لـ

Australian business number (ABN):قد يكون هناك تسجيالت أخرى مطلوبة أيضاً، بما في ذلك . 

 دوالر أسترالي( و/أو تقّدم خدمة التاكسي.  75,111)إذا تجاوزت دورة رأس المال السنوية  GSTتسجيل  •

 التسجيل كصاحب عمل .  •

 التسجيل المطلوب من قبل وكاالت حكومية أخرى  •

الخاصة. إذا كنت غير  يعني أنك ُتدير عملك التجاري الخاص Australian business numberامتالك رقم تجاري أسترالي 

من أجل العمل، قم باإلتصال بالرقم  ABNواثق عّما "إذا كنت ُتدير شركتك الخاصة" أو يتّم إجبارك على الحصول على 

تجنيها من رأس المال إذا  . إنك تقوم بدفع الضرائب على دخل شركتك وقد يتوجب عليك دفع ضرائب على المكاسب التي866 132

كنت تبيع شركتك أو ممتلكات. يمكنك أيضاً المطالبة بمستقطعات على المصروفات التي تتعلق بالدخل الناتج عن شركتك أو 

 التجاري.  عملك

ائب إذا كان لديك موظفين، فقد يتوجب عليك دفع أموال االدخار التقاعدي وأخذ ضرائب منهم من أجل إرسالها إلى مكتب الضر

 األسترالي. يجب عليك فعل ذلك حتى لو كانوا من أفراد األسرة. 

لكي تقوم بتأسيس شركة تجارية يجب عليك الحصول على تصاريح من وكاالت الحكومة. ال تقم بتقديم الهدايا أو المال من أجل 

ز وسيتم اإلبالغ عنها. لمساعدة الشركات تسريع عملية إتخاذ القرار أو التأثير عليه. من المخالف للقانون تقديم مثل هذه الحواف

باللغة اإلنجليزية  واألفراد على فهم مستحقاتهم وإلتزاماتهم الضريبية، يقّدم مكتب الضرائب األسترالي المساعدة والمعلومات

في  Australian Business License and Information Service (ABLIS)ومنشورات مترجمة. يمكن أن يساعد 

 بمسؤولياتك األخرى.   اإللتزام

 لمزيد من المعلومات: 

 الموقع اإللكتروني الموضوع 
 https://ablis.business.gov.au/pages/home.aspx إنشاء وإدارة شركة صغيرة 

معلومات الحكومة عن الشركات 

  الصغيرة

www.australia.gov.au/information-and-services/business-and-

industry  

 https://www.business.gov.au/assistance منح من أجل الشركات الصغيرة 

 https://ablis.business.gov.au/pages/home.aspx  رخصة وتسجيل الشركة

معلومات ضرائب الشركة 

  الصغيرة
https://www.ato.gov.au/Business/Starting-your-own-business/ 

http://www.business.gov.au/business-topics/starting-a-business/Pages/default.aspx
http://www.business.gov.au/business-topics/starting-a-business/Pages/default.aspx
http://www.business.gov.au/business-topics/starting-a-business/Pages/default.aspx
http://www.business.gov.au/business-topics/starting-a-business/Pages/default.aspx
http://www.accc.gov.au/about-us/tools-resources/small-business-education-program
http://www.accc.gov.au/about-us/tools-resources/small-business-education-program
http://www.accc.gov.au/about-us/tools-resources/small-business-education-program
https://ablis.business.gov.au/pages/home.aspx
https://ablis.business.gov.au/pages/home.aspx
http://www.australia.gov.au/information-and-services/business-and-industry
http://www.australia.gov.au/information-and-services/business-and-industry
https://www.business.gov.au/assistance
https://www.business.gov.au/assistance
http://ablis.business.gov.au/pages/home.aspx
http://ablis.business.gov.au/pages/home.aspx
https://www.ato.gov.au/Business/Starting-your-own-business/
https://www.ato.gov.au/Business/Starting-your-own-business/
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 الموقع اإللكتروني الموضوع 
 العمل مكان عالقات نظام

Work Fair – لديك كان إذا 

 موظفين

www.fairwork.gov.au/find-help-for/small-business  

 والمعلومات  دعم الوالية والمقاطعة
www.business.gov.au/business-topics/starting-a-

business/Pages/advice-and-support-in-your-state-or-territory.aspx  

Australian Business 
License and Information 

Service 
https://ablis.business.gov.au/pages/home.aspx 

 

 القروض واالعتماد 
 إستعارة المال والموافقة على دفعه الحقاً مع قيمة إضافية، ُتعرف بالفائدة. بعضالحصول على قرض أو استخدام نظام االعتماد هو 

 وبطاقات اإلئتمان والسحب على المكشوف.  األنواع األخرى من القروض هي القروض الشخصية والعقارية

السداد والفائدة والرسوم  سوف تختلف تكلفة القرض بشكل كبير اعتماداً على نوع القرض، والمقرض والفترة التي سوف يستغرقها

المفروضة. من المهم أن ال تأخذ قرضاً على تسليف أو تستخدم بطاقة إئتمانك إذا كنت ال تستطيع تحمل تكلفة السداد. للحصول على 

 ة الموقع اإللكتروني ، قم بزيارمشورة بشأن التسليف والقروض واإلستعارة

www.moneysmart.gov.au/borrowing-and-credit 

 التأمين 
يكون التأمين عندما تقوم بدفع قدر من المال في كل عام من أجل الحصول على حماية من الفقدان أو األضرار. يوافق المؤّمن على 

 تعويضك بدالً من دفع ذلك بنفسك. 

، ( ,Health and WellbeingChapter 9 الصحة والسالمة، 9الفصل  علىلصحي )إطلع من أنواع التأمين الشائعة التأمين ا

والتأمين على المباني، ومحتويات المنزل والتأمين على السيارة والحياة. من المهم فهم بوليصة التأمين وتكلفتها قبل الموافقة على 

 إبرام اإلتفاق. 

. سوف يغطي ذلك (”CTP“) أنواع مختلفة من التأمين على السيارة متاحة. إذا كنت تمتلك سيارة فالتأمين ضد الغير إلزاميهناك 

التكاليف إذا أصبت شخصاً ما في حادث. قد ترغب أيضاً في شراء تأمين شامل على السيارة، الذي يقدم بدوره تغطية تأمين أوسع، 

 لسيارتك )أو سيارة شخص آخر( أو إذا حدث لك حادث، أو إذا ُسرقت سيارتك.  مثل تغطية تكلفة أية أضرار تحدث

www.moneysmart.gov.au/insurance  قم بزيارةالتأمينللمزيد من المعلومات حول ،  

 الحصول على مشورة مالية 
معلومات عن المشكالت المالية. خدمة المعلومات المالية مجانية ومستقلة  FIS Financial Information Service)(تقدم 

ل بالرقم وتتوفر عبر الهاتف أو بشكل شخصي أو عبر ندوات مالية تثقيفية. لمعرفة المزيد عن الخدمات الُمقدمة قم باإلتصا

 www.humanservices.gov.au/fisأو قم بزيارة الموقع اإللكتروني لخدمة العملومات المالية على  300 132

 . 357 136لحضور أحد الندوات، قم باإلتصال هاتفياً على الرقم 

 المساعدة في المشكالت المالية 
 ا، من المقبول والعادي البحث عن المساعدة إذا كنت تمر بمشكالت مالية. في استرالي

http://www.fairwork.gov.au/find-help-for/small-business
http://www.fairwork.gov.au/find-help-for/small-business
http://www.business.gov.au/business-topics/starting-a-business/Pages/advice-and-support-in-your-state-or-territory.aspx
http://www.business.gov.au/business-topics/starting-a-business/Pages/advice-and-support-in-your-state-or-territory.aspx
https://ablis.business.gov.au/pages/home.aspx
https://ablis.business.gov.au/pages/home.aspx
https://ablis.business.gov.au/pages/home.aspx
https://ablis.business.gov.au/pages/home.aspx
http://www.moneysmart.gov.au/borrowing-and-credit
http://www.moneysmart.gov.au/borrowing-and-credit
https://www.moneysmart.gov.au/insurance
http://www.humanservices.gov.au/fis
http://www.humanservices.gov.au/fis
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 يقوم المستشار المالي( معلومات لألشخاص الذين يمرون بضائقة مالية. Financial counsellors) المستشارون الماليونيقدم 

 ت المتاحة. بتقييم لحالة األفراد أو األسرة ومن ثم تحديد محاسن ومساوئ مختلف الخيارا

 أو زيارة الموقع اإللكتروني  007 007 1800قم باإلتصال هاتفياً على الرقم 

www.moneysmart.gov.au/managing-your-money/managing-debts/financial-counselling 

 حماية المستهلك 
عند شراء الخدمات أو السلع في أستراليا، بما في ذلك التي تّم شراؤها عبر اإلنترنت، لديك حقوق بموجب قانون حماية المستهلك 

(. مثالً، يحق لك الحصول على معلومات صحيحة ودقيقة عن المنتج والخدمة التي Australian Consumer Lawاألسترالي )

إذا حدث شيء للمنتج الذي إشتريته ألن به عيب ما، فيحق لك إصالحه أو إستبداله أو إسترجاع نقودك. يحق لك قبول  إشتريتها.

المنتج اآلمن لإلستخدام. هناك قوانين عبر الهاتف يجب أن يلتزم بها التجار أو إذا حضروا إلى المنزل، مثل أن يغادروا إذا 

 بذلك. امرتهم

الشراء، قم باإلتصال بوكالة حماية المستهلك في واليتك أو مقاطعتك للحصول على معلومات عن حقوقك إذا كانت لديك مشكلة في 

وخياراتك. يمكنهم مساعتك فيما يتعلق بمشكالت اإليجار واإلقامة أو شراء وبيع منزل والبناء والترميم و التسوق أو الضمانات أو 

أو الدين والتجارة. قد يكون بإمكانهم القيام بمصالحة )مفاوضة( بينك وبين البائع  حجز السلع لدفع ثمنها الحقاً أو إسترجاع األموال

 لحّل المشكلة. 

األستراليين من الممارسات التجارية  Australian Competition and Consumer Commission (ACCC)تحمي 

 المة المنتج.الغير عادلة في التسعير ومحاربة التنافسية وممارسات السوق الغير عادلة وس

 لمزيد من المعلومات: 

 الموقع اإللكتروني  وكالة المستهلك  المنطقة

National 
Australian Competition and Consumer 

Commission 
 502 302 1300هاتف  

www.accc.gov.au 

National ACCC  معلومات بلغات غير اللغة اإلنجليزية 
www.accc.gov.au/about-us/information-

for/non-english-speaking-background. 

ACT 
Office of Regulatory Service 

Canberra) (Access 
www.ors.act.gov.au 

NSW NSW Fair Trading 
www.fairtrading.nsw.gov.au 

NT Consumer Affairs 

www.consumeraffairs.nt.gov.au/ForCon

sumers/ConsumerRights/Pages/default.

aspx  

Qld Office of Fair Trading 
www.fairtrading.qld.gov.au/consumers.h

tm 

SA 
Office of Consumer and Business 

Affairs 

www.cbs.sa.gov.au/wcm/consumers/co

nsumer-advice/  

Tas. Consumer Affairs and Fair Trading 
www.consumer.tas.gov.au   

http://www.moneysmart.gov.au/managing-your-money/managing-debts/financial-counselling
http://www.moneysmart.gov.au/managing-your-money/managing-debts/financial-counselling
http://www.moneysmart.gov.au/managing-your-money/managing-debts/financial-counselling
http://www.moneysmart.gov.au/managing-your-money/managing-debts/financial-counselling
http://www.accc.gov.au/
http://www.accc.gov.au/
http://www.accc.gov.au/about-us/information-for/non-english-speaking-background
http://www.ors.act.gov.au/
http://www.ors.act.gov.au/
http://www.fairtrading.nsw.gov.au/
http://www.fairtrading.nsw.gov.au/
http://www.consumeraffairs.nt.gov.au/ForConsumers/ConsumerRights/Pages/default.aspx
http://www.consumeraffairs.nt.gov.au/ForConsumers/ConsumerRights/Pages/default.aspx
http://www.fairtrading.qld.gov.au/consumers.htm
http://www.fairtrading.qld.gov.au/consumers.htm
http://www.cbs.sa.gov.au/wcm/consumers/consumer-advice/
http://www.cbs.sa.gov.au/wcm/consumers/consumer-advice/
http://www.consumer.tas.gov.au/
http://www.consumer.tas.gov.au/
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 الموقع اإللكتروني  وكالة المستهلك  المنطقة

Vic. Consumer Affairs Victoria 
www.consumer.vic.gov.au  

WA Consumer Protection 
www.commerce.wa.gov.au/ConsumerPr

otection/ 

 

مكاتب أمناء المظالم هي مكاتب بسلطة مستقلة تحقق في الشكاوى المتعلقة بمنظمات الحكومة والشركات الخاصة في بعض قطاعات 

العمل. يمكنهم التصرف من أجل إيقاف أي عمل غير قانوني أو غير عادل أو معاملة تمييز أو التدخل للمحاولة في حصولك على 

لقطاعات  لمكاتب أمناء المظالمأو للحصول على روابط  072 362 1300صال هاتفياً على الرقم نتائج أكثر إنصافاً لك. قم باإلت

 www.ombudsman.gov.auالصناعة الحكومية أو المقاطعة قم بزيارة الموقع اإللكتروني 

في شكاوى المحتوى غير الالئق في  ACMA Australian Communications and Media Authority)(تحقق هيئة 

موقع خدمات البث مثل التلفاز واإلذاعة. يجب ان يتّم تقديم الشكوى للمالك أو مزود الخدمة اوالً. إذا لم يتّم حل الشكوى، قم بزيارة ال

أيضاً في الشكاوى المتعلقة برسائل البريد اإللكتروني غير المرغوب فيها  ACMA. تحقق  www.acma.gov.auاإللكترني 

 والتسويق الهاتفي والحفاظ على سجل "غير مسموح باإلتصال". 

 www.esafety.gov.auعلى الموقع اإللكتروني  ffice of the Children’s eSafety CommissionerOيقدم 

معلومات ومصادر لألستراليين عن الحفاظ على السالمة في اإلنترنت. إنهم يحققون ايضاً في المضايقات التي تحدث عبر اإلنترنت 

 لغير قانونية في اإلنترنت. والمحتويات ا

 تقديم شكوىإذا تمت مضايقة طفلك عبر اإلنترنت، أو إذا اطلعت على محتوًى في اإلنترنت تعتقد انه مسيئ أو غير قانوني، يمكنك 

  www.esafety.gov.au/complaints-and-reportingعلى الموقع اإللكتروني 

  

http://www.consumer.vic.gov.au/
http://www.consumer.vic.gov.au/
http://www.commerce.wa.gov.au/ConsumerProtection/
http://www.commerce.wa.gov.au/ConsumerProtection/
http://www.ombudsman.gov.au/
http://www.ombudsman.gov.au/
http://www.acma.gov.au/
http://www.acma.gov.au/
https://www.esafety.gov.au/
http://www.esafety.gov.au/
http://www.esafety.gov.au/complaints-and-reporting
http://www.esafety.gov.au/complaints-and-reporting
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 المشاركة المدنية  12

 في هذا القسم 
 سوف تساعدك معرفة وفهم العادات والقوانين األسترالية على التأقلم على الحياة في أستراليا. 

 عن أستراليا  •

 المسؤوليات والقيم  •

 المساواة ومحاربة التمييز  •

 العمل التطوعي  •

 لقاء الناس  •

 السلوك المهذب  •

 المالبس  •

 تعابير استرالية شائعة  •

 األنشطة الخارجية والسالمة  •

 السالمة داخل المنزل  •

 البيئة  •

 الحيوانات والحيوانات األليفة  •

 الصحف والتلفاز واإلذاعة  •

 القمار  •

 الضجيج •

 خدمات حكومية محلية  •

 التأشيرات  •

 الجنسية األسترالية  •

 نبذة عن أستراليا 
عام على األقل.  41,111مضيق جزر توريس، الذين سكنوا األراضي قبل أول من قطن أستراليا هم السكان األصليون وسكان 

سكان أستراليا األصليون لديهم معتقداتهم الروحية المميزة، وإرتباط وثيق باألرض وثقافة غنية ومتنوعة وتقاليد فنية الزالت مستمرة 

قومية األسترالية ويشارك السكان األصليون وسكان مضيق ُتعد من األقدم في العالم. ثقافة السكان األصليين هي جزء مهم من الهوية ال

تاريخ أستراليا واإلرث جزر توريس بشكل كبير في الفنون واإلعالم والجانب االكاديمي والرياضة والتجارة. تتوفر معلومات عن 

 في الموقع اإللكتروني  فة السكان األصليينوثقا

www.australia.gov.au/information-and-services/culture-and-arts 

يقبل المجتمع األسترالي التنوع، ويضّم على أُناس من مختلف الثقافات والديانات والخلفيات العرقية. يأتي األستراليون من جميع انحاء 

بالمئة من االستراليين إما خارج أستراليا أو ُولد آبائهم وأمهاتهم خارج أستراليا. بالرغم من أن اللغة اإلنجليزية  46العالم. ُولد حوالي 

لغة، بما في ذلك لغة السكان األصليين، ُمتحدثة في أستراليا. تتم ممارسة جميع ديانات العالم  311هي اللغة القومية، هناك ما يقارب 

 األساسية هنا. 

يمكن ألي في أستراليا، يتمتع الجميع بحرية إتباع واإلحتفال بثقافتهم وتقاليدهم الدينية طالما انهم ال يخالفون القوانين األسترلية. 

شخص المشاركة واإلنتماء للمجتمع كشخص أسترالي. في البدء، قد ال تكون معتاداً على مثل هذا التنوع. ولكن، إذا كنت منفتحاً 

 وتحترم اآلخرين، فإن أفكارهم وتقاليدهم قد تناسبك وتحقق النجاح في حياتك الجديدة. 

ادت تأكيد إلتزامها بأن تظل دولة متنوعة الثقافة حيث ينتمي إليها الجميع تدعم الحكومة األسترالية تنوع المجتمع األسترالي، وأع

 ، قم بزيارة الموقع اإللكتروني عن أسترالياويحصلون على الفرصة للمشاركة في حياة الدولة. لمعرفة المزيد 

www.australia.gov.au/about-australia 

http://www.australia.gov.au/information-and-services/culture-and-arts
http://www.australia.gov.au/information-and-services/culture-and-arts
http://www.australia.gov.au/information-and-services/culture-and-arts
http://www.australia.gov.au/information-and-services/culture-and-arts
http://www.australia.gov.au/information-and-services/culture-and-arts
http://www.australia.gov.au/about-australia
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 المسؤوليات والقيم 
تعتمد الحرية والمساواة التي نتمتع بها في أستراليا على أن يقوم أي شخص باإللتزام بمسؤولياته. من المتوقع منك أن تكون مخلصاً 

 في الحفاظ على قيم وتقاليد أستراليا في قبول الجميع وشملهم وإنصافهم.  ألستراليا، وتدعم طريقة حياتنا الديمقراطية وأن تساعد

 قيم الجنسية هي األسس التي يقوم عليها المجتمع األسترالي الحر والديموقراطي. وتشمل الدعم الخاص بـ: 

 الديموقراطية البرلمانية  •

 حكم القانون  •

 العيش بسالم  •

 مإحترام جميع األفراد بغض النظر عن خلفياته •

 التعاطف مع المحتاجين  •

 حرية التعبير وإبداء الرأي  •

 حرية تشكيل الجمعيات  •

 حرية الديانات والحكومة العلمانية  •

 المساواة بين األفراد، بغض النظر عن صفاتهم مثل اإلعاقة أو السن •

 المساواة بين الرجل والمرأة  •

 تكافؤ الفرص  •

 وتشمل واجبات المواطنين األستراليين ما يلي:

 طاعة القانون  •

 التصويت في اإلنتخابات اإلتحادية أو الوالئية أو انتخابات المقاطعتين، وفي اإلستفتاء •

 الدفاع عن أستراليا إذا دعت الحاجة  •

 الخدمة في هيئة المحلّفين إذا دعي المواطن لذلك •

كتاب   وقم بقراءة www.citizenship.gov.au، قم بزيارة الموقع اإللكتروني ستراليةالجنسية األلمزيد من المعلومات عن 

 (Australian Citizenship: Our Common Bond) إختبار الجنسية األسترالية: رابطتنا األساسية

 المساواة ومحاربة التمييز 
خرون ويراعوا احتياجاتك بإنصاف مثل أي شخص آخر. وكذلك، يجب عليك بدورك إحترام األشخاص يحق لك أن يحترمك اآل

 اآلخرين، سواًء ولدوا في أستراليا أو هاجروا إلى هنا. جميع أشكال العنصرية والتمييز غير مقبولة في استراليا. 

بموجب قوانين مكافحة التمييز األسترالية، ال يجب أن تتم معاملة أي شخص بإحتقار بسبب سنه أو عرقه أو موطنه األصلي أو جنسه 

 أو حالته اإلجتماعية أو الحمل أو المعتقادات السياسية أو الدينية أو اإلعاقة أو الميل الجنسي. ينطبق ذلك في معظم المجاالت، بما في

التعليم والسكن وشراء السلع والحصول على الخدمات مثل األطباء والمصارف والفنادق. الرجال والنساء متساوين ذلك التوظيف و

 بموجب القانون وأية ولجميع األغراض األخرى. 

أستراليا لديها تقليد حرية التعبير. ولكن، من المخالف للقانون أن تسب أو تحّقر أو تسيء أو تهدد شخص آخر أو مجموعة بسبب السن 

  أو العرق أو الموطن األصلي أو الجنس أو الحالة اإلجتماعية أو الحمل أو المعتقدات السياسية أو الدينية أو اإلعاقة أو الميل الجنسي.

  

http://www.citizenship.gov.au/
http://www.citizenship.gov.au/
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قانون إتحادي فيما يتعلق بحقوق اإلنسان ومحاربة التمييز والعدالة  Australian Human Rights Commissionتطبق 

 اإلجتماعية. 

Australian Human Rights Commission تفاصيل اإلتصال 

مساًء بتوقيت شرق  5.11صباحاً حتى  9.11إستفسارات عامة 
 أستراليا 

1300 369 711 

.مساًء بتوقيت شرق 5 –صباحاً  9.11خط معلومات الشكاوى 
  بعد الظهر( 1.11أستراليا )يغلق يوم الثالثاء من 

1300 656 419 

 241 620 1800 هاتف الصم و/أو ذوي مشكالت النطق

  اإلنسانحقوق  -معلومات مترجمة
www.humanrights.gov.au/about/translated-

information 

 Human Rights  www.humanrights.gov.au لـ الموقع اإللكتروني

 

 كل والية ومقاطعة لديها قوانين لمحاربة التمييز ووكاالت حكومية: 

الوالية أو 
 المقاطعة 

 الموقع اإللكتروني  الهاتف وكالة حقوق اإلنسان 

 ACT ACT Human Rights 

Commission 
02 6205 2222 www.hrc.act.gov.au 

 NSW 
Discrimination Board of -Anti

NSW 

أو   5544 9268 02
نيوساوث ويلز إتصل 

 812 670 1800على 
 

www.lawlink.nsw.gov.au/adb 

 NT 
Discrimination -NT Anti

Commission 

أو  1444 8999 08
للمقاطعة الشمالية إتصل 

 813 1800مجاناً على 
846 

http://www.adc.nt.gov.au/ 

 Qld 
Discrimination -Anti

Commission Queensland 1300130 670 
www.adcq.qld.gov.au 

 SA Equal Opportunity Commission 

أو   1977 8207 08

لمقاطعة جنوب أستراليا 

 إتصل مجانا على 

1800 188 163  

 
 

www.eoc.sa.gov.au 

 Tas. 
-Office of the Anti

Discrimination Commissioner 

أو   7515 6165 03
تسمانيا إتصل مجانا على 

1300 305 062 

www.antidiscrimination.tas.gov.a

u 

 Vic. 
Victorian Equal Opportunity 

and Human Rights 

Commission 

1300 292 153 
www.humanrightscommission.vic.

gov.au 

http://www.humanrights.gov.au/about/translated-information
http://www.humanrights.gov.au/
http://www.hrc.act.gov.au/
http://www.hrc.act.gov.au/
http://www.lawlink.nsw.gov.au/adb
http://www.lawlink.nsw.gov.au/adb
http://www.adc.nt.gov.au/
http://www.adc.nt.gov.au/
http://www.adcq.qld.gov.au/
http://www.adcq.qld.gov.au/
http://www.eoc.sa.gov.au/
http://www.eoc.sa.gov.au/
http://www.antidiscrimination.tas.gov.au/
http://www.antidiscrimination.tas.gov.au/
http://www.humanrightscommission.vic.gov.au/
http://www.humanrightscommission.vic.gov.au/
http://www.humanrightscommission.vic.gov.au/
http://www.humanrightscommission.vic.gov.au/
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الوالية أو 
 المقاطعة 

 الموقع اإللكتروني  الهاتف وكالة حقوق اإلنسان 

 WA Equal Opportunity Commission 

أو   3900 9216 08
لغرب أستراليا إتصل 

مجاناً على 
1800 198 149 

www.equalopportunity.wa.gov.au 

 العمل التطوعي 
العمل التطوعي هو وسيلة جيدة من أجل تعلم مهارات جديدة ومقابلة الناس الذين يعيشون ويعملون في مجتمعك ومساعدة اآلخرين. 

يتطوع الكثير من األستراليين. العمل التطوعي غير مدفوع، الن العامل يعطي وقته ومهاراته من أجل فائدة المجتمع وفائدته. العمل 

 إجبارياً. التطوعي إختياري وليس 

على الرغم من أن العمل التطوعي ليس بديالً للعمل المدفوع، ولكن يمكن أن يزودك بالمهارة والخبرة التي قد تساعدك في الحصول 

على وظيفة. سوف تطور من لغتك اإلنجليزية عبر العمل التطوعي وتنشئ عالقات إجتماعية ومعارف في المجتمع وتزيد ثقتك 

 بنفسك. 

من المنظمات والمواقع اإللكترونية ُتدرج فرص العمل التطوعي في قوائم لها. توجد هناك العديد 

Volunteer Resource Centres  .في جميع أنحاء أستراليا وتقدم معلومات عن العمل التطوعي، وخدمات المقارنة واإلحالة

 وتساعد أيضاً المنظمات التي تبحث عن متطوعين. 

 لمزيد من المعلومات: 

 الموقع اإللكتروني  المنظمة ة المنطق

ACT Volunteering ACT www.volunteeringact.org.au 

NSW The Centre for Volunteering www.volunteering.com.au 

NT NT-Volunteering SA www.volunteeringsa.org.au  

Qld Volunteering Queensland www.volunteeringqld.org.au 

SA NT-Volunteering SA www.volunteeringsa.org.au  

Tas. Volunteering Tasmania www.volunteeringtas.org.au 

Vic. Volunteering Victoria www.volunteeringvictoria.org.au 

WA  Volunteering WA www.volunteeringwa.org.au 

فرص العمل التطوعي في 

 جميع أنجاء أستراليا 
GoVolunteer 

 
www.govolunteer.com.au 

الجهة القومية العليا 

المسؤولة عن العمل 

  التطوعي في أستراليا
Volunteering Australia 

http://www.volunteeringaustralia.org/ 

 

  

http://www.equalopportunity.wa.gov.au/
http://www.equalopportunity.wa.gov.au/
http://www.volunteeringact.org.au/
http://www.volunteeringact.org.au/
http://www.volunteering.com.au/
http://www.volunteering.com.au/
http://www.volunteeringsa.org.au/
http://www.volunteeringsa.org.au/
http://www.volunteeringqld.org.au/
http://www.volunteeringqld.org.au/
http://www.volunteeringsa.org.au/
http://www.volunteeringsa.org.au/
http://www.volunteeringtas.org.au/
http://www.volunteeringtas.org.au/
http://www.volunteeringvictoria.org.au/
http://www.volunteeringvictoria.org.au/
http://www.volunteeringwa.org.au/
http://www.volunteeringwa.org.au/
http://www.govolunteer.com.au/
http://www.govolunteer.com.au/
http://www.volunteeringaustralia.org/
http://www.volunteeringaustralia.org/
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 لقاء الناس 
عند لقاء شخص ألول مرة، من الشائع أن تقوم بمصافحة اليد اليمنى للشخص بيدك اليمنى. األشخاص الذين يتقابلون ألول مرة عادة 

 ال يقّبلون أو يحتضنون بعضهم عندما يتقابلون ألول مرة. 

عن سنهم أو ديانتهم أو أطفالهم أو عند لقاء أشخاص جدد، الكثير من األستراليين ال يكونون مرتاحين من طرح الكثير من األسئلة 

 الزواج أو المال. في مكان العمل أو مع األصدقاء، يستخدم األستراليون عادة األسم األول للشخص. 

 ينظر الكثير من األستراليين إلى أعين األشخاص الذين يتحدثون معهم، كعالمة الحترامهم واإلصغاء إليهم. 

 السلوك المهذب 
ن فضلك" عندما يطلبون شيئاً من شخص و"شكراً لك" عندما يساعدهم أحد أو يعطيهم شيئاً. عدم قول شكراً لك يقول األستراليون "م

 أو من فضلك قد ُينظر إليه على أنه سلوك غير مهذب. 

 يقول األستراليون عادًة "عفواً" من أجل إسترعاء إنتباه شخص و"آسف" إذا صدموا شخاصاً بالخطأ. إذا كان هناك صف، فمن

 المهذب اإلنضمام إلى نهاية الصف والتحرك إلى األمام بشكل منتظم. 

يجب عليك أن تحضر في الوقت المحدد عند المقابالت والمواعيد. إذا كنت سوف تتأخر، قم باإلتصال بالشخص وقدم له اإلعتذار 

بما أنه يمكن فرض قيمة مالية على تأخرك أو  وأخبره بوقت وصولك. هذا مهم جداً بالنسبة للمواعيد المهنية )مثالً، مواعيد الطبيب(

 إذا لم تحضر أبدا ولم تقم بإخبار الشخص. الشخص الذي يتأخر دائما قد ُيعد غير مسؤول. 

" مع التاريخ. هذا يعني أن الشخص الذي دعاك يود أن يعرف إذا كنت سوف "RSVPإذا تلقيت دعوة خطية قد تتضمن الحروف 

 ره بحلول ذلك التاريخ. تحضر أم ال. من المهم إخبا

بعض السلوكيات ليست فقط غير مهذبة ولكن مخالفة للقانون أيضاً. تشمل هذه السلوكيات الشتم والبصق في األماكن العامة وإلقاء 

 النفايات والبول والتغوط في أي مكان ما عدا في المراحيض العامة أو الخاصة.

 أعاله.  المساواة ومحاربة التمييزإطلع أيضاً على 

 اللبس 
أستراليا مجتمع متنوع. تنوع المالبس التي يرتديها الناس تعكس هذا التنوع. يرتدي العديد من األشخاص المالبس الغير رسمية أو 

خ. يختار آخرون إرتداء مالبس تقليدية، وقد تكون دينية أو عرفية، تحديداً البسيطة من أجل الراحة أو وفقاً للوضع اإلجتماعي أو المنا

 في المناسبات الخاصة. 

هناك بضعة قوانين أو قواعد تنطبق على المالبس، بالرغم من أن هناك إلتزامات بإرتداء مالبس محددة في أماكن العمل المختلفة وفي 

والقبعات الصلبة من أجل أسباب السالمة في مواقع البناء والشرطة والجيش وموظفي  اماكن محددة. مثالً، يجب إرتداء أحذية السالمة

 بعض الشركات الذين يرتدون زياً.

. تقلل المالبس الواقية والقبعات الصلبة من خطورة اإلصابة بمرض  تكثر في أستراليا اإلصابة بسرطان الجلد الذي يمكن الوقاية منه

سرطان الجلد. تطلب الكثير من المدارس من األطفال إرتداء القبعات كجرء من الزي المدرسي الخاص بهم. لمزيد من المعلومات عن 

 www.cancer.org.au/preventing-cancer/sun-protection، قم بزيارة الموقع اإللكتروني ية من الشمسالحما

 وأحذية مالئمة.  ئمةاألندية ودور السينما وأماكن أخرى تتطلب أن يكون روادها مرتدين مالبس مرّتبة ونظيفة وأحذية مال

 قد يرتدي الرجال والنساء مالبس ال تغطي جميع أجسادهم. هذا طبيعي في دول الغرب وال يعني أنهم يرغبون في جذب اإلنتباه. 

  

http://www.cancer.org.au/preventing-cancer/sun-protection
http://www.cancer.org.au/preventing-cancer/sun-protection


 

 
 اتصل450 131 

113 

 عبارات أسترالية شائعة 
"( لكلمة فوت footyالً، فوتي )"قد تبدو الكثير من التعبيرات واللغة العامية األسترالية غريبة. يختصر األستراليون الكلمات عادًة )مث

 "(. إذا كنت غير واثق من معنى التعبير، من المقبول أن تسأل عنه. بعض األمثلة الشائعة: footballبول )"

مناسبة ما وُيطلب منك "إحضار طبق"، هذا يعني أن تقوم بإحضار طبقاً طعام عندما تتم دعوتك إلى  –أحضر طبقاً  •

 لتتشاركه مع اآلخرين. 

• BYO  -  تعني "أحضر شرابك الخاص"، مثالً، الكحول أو العصير أو المشروبات الغازية. بعض المطاعم تستخدم نظام

BYOإذا جلبت شرابك معك، يكون هناك بدالً لتقديم الكؤوس وتنظيفها، وفتح ، وذلك يعني أنه يمكنك جلب شرابك معك. و

 القناني ُيسمى "رسم البزل".

كان العمل، تعني سياسة الباب المفتوح أنك أنت وزمالئك لستم بحاجة إلى أخذ موعد للتحدث مع في م -سياسة الباب المفتوح •

 رئيسكم في العمل عن مشكلة ما أو قضايا العمل األخرى. 

 هذه طريقة غير رسمية لقول "وادعاً". وال تعني أن الشخص سوف يعود قريباً.  -أراك الحقاً  •

 اللغة اإلنجليزية، 3الفصل زية في التعابير األسترالية. إطلع على سوف يساعدك مقدم دروس اللغة اإلنجلي

)language English ,3 Chapter( . 

 األنشطة والسالمة خارج المنزل
 أستراليا دولة معدة جيداً لألنشطة خارج المنزل، مثل السباحة والسير في الغابة والتخييم والرياضة. هناك قواعد سالمة يجب تذكرها. 

 السباحة والسالمة خارج المنزل 
 قم بحضور دروس السباحة والسالمة المائية إذا كنت أنت أو أطفالك ال تستطيعون السباحة.   •

 لتتمتع بسالمة الشاطئ:قد تكون السباحة في المحيط شديدة الخطورة.  •

o .قم بالسباحة دائما بين األعالم الحمراء والصفراء وذلك يوضح المنطقة المراقبة من قبل المنقذين 

o  اإلنتباه لعالمات السالمة 

o  .إذا حدث لك مشكلة، كن هادئاً، أرفع يدك واطلب المساعدة 

o لشاطئ إذا لم تجد الرايتين الحمراء والصفراء أو إذا رأيت عالمة تنص على أنه ال ُينصح ال تقم بالسباحة على ا

 بالسباحة أو أن الشاطئ مغلق. 

في المحيط أو  اإلنزالق على صخور المحيطال يمكن التنبؤ بحالة المحيط. إنتبه لعالمات التحذير لتجنب الحوادث مثل  •

. تجنب صيد السمك من الصخور ألن كثير من الناس غرقوا بسبب و المّد العاليباألمواج العاتية أاإلنجراف إلى المحيط 

 اإلنجراف إلى الماء بأمواج المحيط الضخمة.

 كن حذراً عند السباحة في األنهر والبحيرات والسدود: •

o  .تفقد عمق المياه دائماً واألجسام المغمورة تحتها قبل الدخول إلى المياه 

o  )وتقّيد بهاتفقد العالمات الدالة على الخطر )مثل التماسيح والتلوث . 

راقب األطفال الذين يسبحون دائماً أو الذين هم بالقرب من الماء، بما في ذلك أحواض السباحة في الحديقة الخلفية من  •

  ينبغي أن تكون أحواض السباحة مسّيجة. المنزل. و

ر في الغابة لوحدك. أخبر شخصاً بالمكان الذي ترغب في الذهاب إليه وموعد عودتك. تجنب السباحة أو صيد السمك أو السي •

 خذ معك الكثير من الطعام والماء. 

قم بربط العضو الذي تعرض للسع وال تحركه واطلب بعض األفاعي والعناكب سامة في أستراليا. إذا تعرضت للسع،  •

 . 000المساعدة الطبية باإلتصال بـ 

األرصفة وسائقي الدراجات. قد  اك طيور مغردة تسمى طيور العقعق تدافع عن محيطها عبر التجمع ومهاجمةفي الربيع، هن •

. هذه الطيور محمية، لذلك حاول تجنب هجماتها بتجنب مناطق أعشاشها قد يكون هناك عالمات تحّذر من الطيور المهاجمة

 راسك.  أو إرتداء القبعات ونظارات الشمس أو حمل عصاة أو مظلة فوق

في األيام المشمسة  واستعمل مرهماً واقياً من الشمساشعة الشمس في أستراليا قوية جداً. قم بإرتداء قبعة ومالبس واقية  •

 لتجنب الشمس الحارقة. هذا مهم بشكل خاص لألطفال الصغار.
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أيام منع إشعال النار. يقدم مكتب  إنتبه للنشرة اإلخبارية الجوية. الُيسمح بإشعال النار في المناطق المفتوحة والشواء في •

( تحذيرات عن حالة الطقس على الموقع اإللكتروني Bureau of Meteorologyاإلرصاد الجوي )

www.bom.gov.au/index.php 

إعتداءآت، تحديداً في الليل. كن حذراً بشأن سالمتك الشخصية. تجنب مثل معظم مدن العالم، تحدث  في المدن األسترالية، •

 . المعروفة بوقوع المشكالت فيهامواقف السيارات واألماكن المظلمة والمحطات 

 لمزيد من المعلومات: 

 الموقع اإللكتروني  مصادر المعلومات 
• Bureau of Meteorology-  األخبار الجوية ومنع إشعال

 النار
www.bom.gov.au/weather 

• Society Saving Life Royal- السباحة وسالمة الماء 
www.royallifesaving.com.au 

Australia Saving Life Surf www.slsa.asn.au/ 

Safety Beach- بما في ذلك معلومات مترجمة  www.beachsafe.org.au/ 

Tips Safety Current Rip-  بما في ذلك معلومات غير

 اللغة اإلنجليزية
www.ripcurrents.com.au/ 

Council Cancer Australian- الحماية من أشعة الشمس  www.cancer.org.au/ 

 السالمة في المنزل 

 أمن المنزل 
عند مغادرة منزلك، قم بإغالق نوافذك وأبوابك دائماً. إذا كان ممكناً، قم بتركيب شاشة أمام الباب أو سلسلة أمان لكي تتمكن من رؤية 

الشخص قبل فتح الباب. أجعل المصابيح مضاءة أو قم بإستخدام إضاءة تعمل بجهاز إستشعار بالقرب من بابك األمامي لكي تستطيع 

متطّفلين ناك شخص بالقرب منه وتقوم بفتح الباب بسهولة عند العودة إلى المنزل. وسوف يمنع ذلك ايضاً أي الرؤية إذا كان ه

 . محتملين.

 األدوية والمواد الكيماوية 
 قد تسبب بعض األدوية الشائعة الوجود في المنازل الضرر أو أمراض خطيرة. 

 أحتفظ بجميع األدوية بعيدة عن متناول أيدي االطفال والحيوانات األليفة، أو حيث ال يستطيع األطفال أيجادها.  •

مصرف المياه. يمكن أن يتخلص إذا توقفت عن تناول الدواء أو انتهت مدة صالحيتها، ال تقم بوضعها في القمامة أو  •

 كلفة. الصيدالني من األدوية المتبقية بشكل آمن ومن دون ت

 احتفظ بمواد التنظيف داخل خزانة مغلقة حيث ال يستطيع االطفال والحيوانات األليفة الوصول إليها.  •

 يمكن شراء أدوات سالمة األطفال )مثل أقفال الخزانات( من معظم محالت الخردوات. 

 إجراءات السالمة من الحريق داخل المنزل 

 والعديد من حاالت اإلصابة الخطيرة في كل عام في استراليا. حالة وفاة  51تسبب حرائق المنازل ما يقارب 

تحذيراً مبكراً قد ينقذ حياتك ويمّكن خدمات الطوارئ من اإلنتباه في الوقت المطلوب والحد من تفاقم  أجهزة اإلنذار بالدخانتقدم 

يجب أن يحتوي كل منزل على جهاز إنذار خطورة الموقف. هذا التحذير مهم بشكل خاص في ساعات الليل، حينما يكون الناس نيام. 

 حرائق واحد مرّكب في كل طابق. قم بتفحص وإستبدال البطاريات كل ستة أشهر. 

http://www.bom.gov.au/index.php
http://www.bom.gov.au/index.php
http://www.bom.gov.au/index.php
http://www.bom.gov.au/weather
http://www.royallifesaving.com.au/
http://www.royallifesaving.com.au/
http://www.slsa.asn.au/
http://www.slsa.asn.au/
http://www.beachsafe.org.au/
http://www.beachsafe.org.au/
http://www.ripcurrents.com.au/
http://www.ripcurrents.com.au/
http://www.cancer.org.au/
http://www.cancer.org.au/
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تبدأ حرائق المنازل عادًة في المطبخ أو بسبب خلل كهربائي أو اإلستخدام الخاطئ لألجهزة أو ترك االجهزة الموصولة من دون 

 ية بإتخاذ التدابير التالية. مراقبة. قم بمنع حدوث الحرائق المنزل

 في المنزل: 

 حول األجهزة الكهربائية لتجنب الحرارة الزائدة  فسحة خاليةتأكد من وجود  •

 يجب ان يحتوي كل قابس على جهاز واحد فقط موصول به.  -ال تقم بالتحميل الزائد على مصدر الطاقة •

تفحص القوابس وتأكد من عدم وجود األضرار او الغبار وقم بإصالح المشكالت فوراً. يجب أن تتم جميع عمليات اإلصالح  •

 الكهربائية عبر فني كهربائي مؤهل. 

 بعيدًة عن الستائر واألسّرة والمالبس.  وأجهزة التدفئةتأكد من وجود الشموع  •

 لمفتوحة مشتعلًة حين تكون خارج الغرفة. ال تترك الشموع او أية مصادر أخرى للشعالت ا •

عندما تكون في المنزل، تأكد من أن األبواب ليست مغلقًة من الداخل )بمعنى طريق مسدود( لكي تتمكن من فتحها بسرعة  •

 في حالة الطوارئ. 

 .ال ُتدخن أبداً وأنت مستلقياً على السرير •

 اب أو الوالعات. تأكد من عدم مقدرة االطفال على الوصول إلى أعواد الثق •

 في المطبخ:

 ال تترك االطفال في المطبخ من دون مراقبة  •

 إذا غادرت المطبخ، قم بإغالق الموقد إلى حين عودتك.  –عملية طهي الطعام من دون مراقبة ال تترك  •

 الساخن والمواقد واألفران عندما تقوم بالطهي.  الطباخ الساخنابق األطفال بعيدين من  •

 ابق مقابض األواني بعيدة عن حواف الموقد لكي ال يصطدم بها أحد فتنسكب. يمكن أن تسبب المياه الحارة الحروق أيضاً.  •

 تأكد من وجود المواد القابلة لإلشتعال بعيدًة عن مصادر الحرارة.  •

 لمونيوم أو األواني المعدنية. في فرن مايكرويف، بما في ذلك األواني المعدنية وأغلفة األال تقم بوضع المواد المعدينة  •

ُيستخدم الغاز في بعض المطابخ والشوايات. قم بإغالق أفران الغاز أو أسطح المواقد حين انتهائك من اإلستخدام. إذا شممت  •

رائحة الغاز، ال تقم بإشعال الثقاب ألن الشعلة سوف تتسبب في إنفجار الغاز. قم بالبحث عن مصدر تسرب الغاز وأغلقه 

 . ال تقم بإنهاء المكالمة. "Fire Brigade"وأطلب منهم  000. إذا كنت ال تستطيع، قم باإلتصال بـ فوراً 

 ما يجب أن تفعله إذا كان ثمة حريق: 

من منزل الجيران أو هاتف جوال واطلب رجال اإلطفاء. قم بإخبارهم عن مكان النار وإذا ما كان هناك  000اتصل على  •

 أحد ال يزال بالداخل. ال تقم بإنهاء المكالمة. 

لحصول على ا، 2الفصلعلى تقدم خدمات الحرائق الحكومية تفاصيل ومشورة عما يجب فعله في حالة الحريق. إطلع  •

  .(Help Chapter 2, Get) المساعدة

 خطط السالمة من حرائق الغابات
يمكن أن تؤثر حرائق الغابات في بعض أجزاء أستراليا على سالمة منزلك. إذا كنت تسكن في مكان معرض لخطر حرائق الغابات، 

قم بوضع خطة نجاة من حرائق الغابات. خدمات الحرائق المحلية لديها معلومات إرشادية من اجل مساعدتك في وضع خطة للنجاة 

 من حرائق الغابات. 

خطتك تحركات فعلية قبل موسم الحرائق وخالل موسم الحرائق وصوالً إلى أيام خطر الحرائق وخطة بديلة. يجب يجب أن تتضمن 

أن تشمل الخطة قائمة فحص مفصلة بصيانة المنزل وإعداد منزلك في حالة نشوب الحرائق وقائمة إتصاالت شخصية في حالة 

زل مع االخذ باإلعتبار أصحاب الحاجات الخاصة )مثل حركة الُرضع الطوارئ ومعدات الطوارئ وخطط لجميع الموجودين في المن

 وكبار السن(، وخطط للحيونات األليفة و/ أو الماشية ووقت المغادرة ووسيلة المغادرة وخطة بديلة وخطة للعودة إلى المنزل. 

 الحصول على المساعدة، 2الفصل لمزيد من المعلومات عن حرائق الغابات وتفاصيل اإلتصال بالخدمات المحلية، إطلع على 

(Help GetChapter 2, ) . 
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 البيئة 
البيئة النظيفة وحماية الطبيعة من االمور المهمة لالستراليين. من المخالف للقانون رمي النفايات وخلق مصادر للتلوث أو التخلص 

قم بزيارة الموقع اإللكتروني  (osalwaste disp) التخلص من النفاياتن من الفضالت من دون إذن. لمزيد من المعلومات ع

www.australia.gov.au/information-and-services/environment/ 

pollution-and-waste-management 

أو  www.cleanup.org.au/au(  Clean Up Australia( أو للمواقع اإللكترونية المحاربة لرمي النفايات مثل  

)http://kab.org.au(  Beautiful Australia Keep 

تتم حماية الحيوانات الوطنية واألسماك والصدفيات من قبل القانون. ال تقم بالصيد أو صيد السمك أو قطف النباتات أو الصدف قبل 

 التحقق من حاجتك إلى إذن لفعل ذلك أم ال. 

 هناك قوانين خاصة تنطبق على الحدائق القومية لمنعها من التعرض للتلف، ويتم فرض رسوم دخول أحياناً. 

 لمزيد من المعلومات: 

 الموقع اإللكتروني  الوكالة المنطقة

National Department of Environment – 

Parks Australia 

www.environment.gov.au/topics/national-

parks 

 ACT Parks and Conservation www.tams.act.gov.au 

NSW NSW National Parks and Wildlife Service www.environment.nsw.gov.au/nationalpar

ks 

NT reservesarks and NT p  https://nt.gov.au/leisure/parks-reserves 

Qld Queensland National Parks, Sport and 

Racing   
www.nprsr.qld.gov.au 

SA National Parks South Australia  www.environment.sa.gov.au/parks 

Tas. Parks and Wildlife Service Tasmania www.parks.tas.gov.au 

Vic. Parks Victoria www.parkweb.vic.gov.au 

WA Parks and Wildlife www.dpaw.wa.gov.au 

 الحيوانات البرية والحيوانات األليفة 
حكومات الواليات والمقاطعتين مسؤولة عن سالمة الحيوانات والقوانين المصاحبة لذلك في حين أن الحكومات المحلية ُتدير 

 . الداجنة أو األليفةالحيوانات 

إذا كان لديك حيوان أليف، فأنت مسؤول عن اإلهتمام به بشكل جيد، بما في ذلك إطعامه ونظافته. سوف يتوجب عليك أيضاً نظافة 

فضالته. تحتاج الكثير من الحيوانات األليفة إلى التحصين بشكل منتظم ويتم عالجها من قبل طبيب بيطري في حالة اإلصابة أو 

ات المنزل األليفة من النشاط الجنسي ووضع رقائق إلكترونية بداخلها أمر متوقع وقد يطلبه القانون. هذه المرض. القيام بمنع حيوان

  هي مسؤولية المالك. لمزيد من المعلومات استفسر من الطبيب البيطري المحلي لديك أو قم بزيارة الموقع اإللكتروني لـ

(RSPCA) ociety for the Prevention of Cruelty to AnimalsRoyal S  علىwww.rspca.org.au  

http://www.australia.gov.au/information-and-services/environment/pollution-and-waste-management
http://www.australia.gov.au/information-and-services/environment/pollution-and-waste-management
http://www.australia.gov.au/information-and-services/environment/pollution-and-waste-management
http://www.australia.gov.au/information-and-services/environment/pollution-and-waste-management
http://www.cleanup.org.au/au
http://www.cleanup.org.au/au
http://kab.org.au/
http://kab.org.au/
http://www.environment.gov.au/topics/national-parks
http://www.environment.gov.au/topics/national-parks
http://www.tams.act.gov.au/
http://www.tams.act.gov.au/
http://www.environment.nsw.gov.au/nationalparks/
http://www.environment.nsw.gov.au/nationalparks/
https://nt.gov.au/leisure/parks-reserves
https://nt.gov.au/leisure/parks-reserves
http://www.nprsr.qld.gov.au/
http://www.nprsr.qld.gov.au/
http://www.environment.sa.gov.au/parks
http://www.environment.sa.gov.au/parks
http://www.parks.tas.gov.au/
http://www.parks.tas.gov.au/
http://www.parkweb.vic.gov.au/
http://www.parkweb.vic.gov.au/
http://www.dpaw.wa.gov.au/
http://www.dpaw.wa.gov.au/
http://www.rspca.org.au/
http://www.rspca.org.au/


 

 
 اتصل450 131 

117 

يجب تسجيل بعض حيوانات المنزل األليفة في البلدية. وقد يكون هناك حد معين لعدد ونوع الحيوانات األليفة التي يمكنك اإلحتفاظ 

 ومكان إحتفاظك بها. هناك العديد من منازل اإليجار ال تسمح بوجود الحيوانات األليفة.  بها، وقواعد عن كيفية

عالن إذا لم تعد قادراً على اإلهتمام بحيوانك األليف، فيجب أن ال تهمله أو ُتطلقه. اسأل صديقاً أو جاراً عما إذا كان يمكنه تبنيه أو اإل

 األليفة أو أطلب المساعدة أو المشورة من طبيبك البيطري.  عنه في المواقع اإللكترونية لتبني الحيوانات

 ، قم بزيارة الموقع اإللكتروني أو سالمة الحيوانات بالحيواناتاإلحتفاظ إذا كانت لديك أسئلة عن 

www.agriculture.gov.au/animal/welfare/state  .اسئال طبيبك البيطري 

  .( ,Australian LawChapter 6) القانون األسترالي، 6الفصل إطلع ايضاً على 

 الصحف والتلفزيون واإلذاعة 
تحتوي معظم وكاالت األنباء في المحالت الكبيرة على الصحف بمجموعة من اللغات. إذا لم يكن لديهم اللغة أو الصحيفة التي تريدها، 

 أطلب منهم أن يطلبوها لك. 

 هناك العديد من القنوات التلفزيونية المجانية، بما في ذلك جهتي البث الحكوميتين 

)www.abc.net.au -(ABC  Australian Broadcasting Corporation  و 

)www.sbs.com.au/ -(SBS  Special Broadcasting Service  . انت لست بحاجة إلى رخصة تلفاز أو إشتراك

 . "البّث المجاني"لمشاهدة خدمات 

"(. قبل التوقيع على أي عقد من أجل الحصول على خدمات التلفاز المدفوعتطلب خدمات تلفزيونية أخرى الدفع من أجل اإلشتراك )"

 التواصل، تأكد من إمكانية دفعك مقابل الخدمة وأنها تناسب إحتياجاتك وترتيبات عيشك. ال تقم بالتوقيع على عقد طويل االمد إذا كنت

 مستأجراً لفترة قصيرة. ال تقم بالتوقيع على قنوات إشتراك من أجل مشاهدة برامج تلفزيونية مجانية. 

تقدم الكثير من القنوات التلفزيونية "برامج ملحقة"، حيث يمكنك مشاهدة البرامج عبر اإلنترنت. ولكن، المشاهدة عبر اإلنترنت 

 باهظة التكلفة.  تصبح المشاهدةالحد المسموح لك به في سعات اإلنترنت يمكن أن تستهلك الكثير من سعات اإلنترنت، وإذا تجاوزت 

. تتقاضى هذه الخدمات رسوماً شهريًة من Stanو Presto و Netflixخدمات "التلفزة االلكترونية" متوفرة أيضا في أستراليا، مثل 

هدة هذه الخدمات. كن على علم بأن مشاهدة هذه البرامج أجل الدخول في مكتبة البرامج. سوف تحتاج إلى خدمة إنترنت سريعة لمشا

 يستهلك الكثير من سعات اإلنترنت، تحديداً في هاتفك الجوال، وقد تكون التكلفة مرتفعة. 

برامج بعدة لغات مجتمعية. هناك قائمة بالبرامج األسبوعية  Special Broadcasting Service (SBS)لدى تلفزيون وإذاعة 

 في صحف الُمدن وعبر اإلنترنت. 

 National Ethnic and Multicultural Broadcasters’ Council يمكنك أن تجد محطات اإلذاعة العرقية على

www.nembc.org.au)  9549 9486 03أو باإلتصال على الرقم .) 

 القمار 
يمكن أن يمر بعض الناس بتجربة مؤذية جداً بسبب القمار، باألخص إذا كان لديهم مشكلة في التقليل من قدر الزمن و/أو المال الذين 

بيرة ويؤثر في نواٍح أخرى من حياة الشخص مثل الصحة ينفقونه في لعب القمار. يمكن أن يتسبب لعب القمار في مشكالت مالية ك

الجسدية والنفسية والعمل والعالقات. ال تؤثر مشكالت لعب القمار على الشخص الذي يعلب القمار فقط، ولكن يتأثر بها أفراد العائلة 

 واألصدقاء المقربين ايضاً. 

  

http://www.agriculture.gov.au/animal/welfare/state
http://www.abc.net.au/
http://www.abc.net.au/
http://www.sbs.com.au/
http://www.sbs.com.au/
http://www.sbs.com.au/
http://www.nembc.org.au/
http://www.nembc.org.au/
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 ص المتأثرين بلعب القمار، وعائالتهم وأصدقائهم: تتوفر خدمات دعم وإستشارة، وإستشارة مالية وقانونية لألشخا

 الموقع اإللكتروني  الهاتف الوكالة

National Problem Gambling Hotline 1800 858 858 
www.gamblinghelponline.org.au 

Lifeline 131 114 
www.lifeline.org.au 

Gamblers Anonymous 02 9726 6625 
http://gaaustralia.org.au/ 

 الضجيج
الكالب أو تشغيل الجيران للموسيقى بصوت مرتفع أو يعود الضجيج لألصوات المرتفعة التي تسبب اإلزعاج للناس، مثل نباح 

 إستخدام المعدات الكهربائية.

هناك قوانين تحمي االستراليين من الضجيج المفرط. تختلف القوانين من والية أو مقاطعة إلى آخرى، ولكن يجب تجنب األنشطة 

 مساًء.  11.11صباحاً وبعد الساعة  7.11المزعجة قبل الساعة 

انك إذا كان الضجيج الصادر منهم يؤثر عليك. قد ال يكون جارك مدركاً لتأثير ضجيجه. عموماً، يتسامح األستراليو تحدث مع جير

بشأن الضجيج الذي يكون وفقاً لمناسبة ما ويحلون مشكالت الضجيج عبر التحدث عنها. ولكن، إذا كان الضجيج يحدث بإستمرار، أو 

الصباح المبكرة أو ساعات الليل المتأخرة، والتحدث عنه لم يساعد في حل المشكلة، يمكنك مرتفعاً بشكل مفرط أو يكون في ساعات 

 تقديم شكوى للمجلس المحلي أو سلطة الوالية أو المقاطعة للبيئة، أو الشرطة. 

لديهم علم مسبق  قم بإخبار جارك إذا كنت تخطط ألنشطة مزعجة مثل اعمال الترميم أو اإلحتفال. يقل إنزعاج الناس عادة إذا كان

  القانون األسترالي، 6على الفصل بوقت إبتداء الضجيج ونهايته ومع من يتحدثون إذا سبب الضجيج مشكلًة. إطلع 

(Australian LawChapter 6, ) . 

 خدمات الحكومة المحلية 
ل مراكز الرعاية الصحية للطفل ومراكز رعاية الطفل وموظفي شؤون الشباب، تقدم المجالس المحلية العديد من خدمات الدعم مث

خدمات رعاية المسنين وذوي اإلعاقة. الكثير منها لديه عّمال متعددي الثقافة وعّمال مجتمعيين يمكنهم تقديم مساعدة ذات قيمة أثناء 

ة وأنشطة رياضية وأماكن ترفيه وثقافة لتستخدمها المجموعات فترة إستقرارك في أستراليا. وتقدم المجالس المحلية دائماً قاعات عام

 المجتمعية. 

تقوم البلديات بصيانة الطرق المحلية، وتوفير المراحيض العامة والتأكد من أن المحالت والمطاعم تعمل وفقاً للمعايير الصحية 

منزلك، يجب عليك التحقق من مجلسك المحلي المناسبة. ، وتضبط تشييد المباني إذا كنت ترغب في القيام بعمل تغييرات في 

 للحصول على تصريح. 

قد يتوجب عليك الدفع لقاء بعض خدمات المجلس المحلي. يتم اإلعالن عن الرسوم في منشورات وعلى الموقع اإللكتروني للمجلس. 

ريح. تقديم الرشاوى أو الهدايا غير يجب عليك عدم دفع مبالغ إضافية أو تقديم الهدايا لموظفي البلدية من أجل الحصول على التص

 قانوني وسوف يتّم اإلبالغ عنه. 

 الحصول على المساعدة ، 2الفصل للحصول على معلومات التواصل مع الحكومة المحلية، إطلع على 

(Get HelpChapter 2, ) . 

http://www.gamblinghelponline.org.au/
http://www.gamblinghelponline.org.au/
http://www.lifeline.org.au/
http://www.lifeline.org.au/
http://gaaustralia.org.au/
http://gaaustralia.org.au/
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 المكتبات
معظم المناطق لديها مكتبات حيث يمكن للناس اإلنضمام إليها وإستعارة الكتب مجاناً. تحتوي المكتبات أيضاً على كتب بلغات أخرى 

 غير اللغة اإلنجليزية او يمكنك طلبها. تحتوي معظم المكتبات على خدمة إنترنت مجانية. 

 www.nla.gov.au/libraries، قم بزيارة الموقع اإللكتروني مكتبةللعثور على 

 جمع القمامة وإعادة التدوير 
القابلة المجالس البلدية مسؤولة عن جمع القمامة وإعادة التدوير. معظم المجالس لديها صناديق منفصلة للمخلفات العامة والمواد 

إلعادة التدوير)الورق والبالستيك والزجاج والمعادن(، وتوفر بعض المجالس صناديق قمامة خضراء )لجمع مخلفات الحدائق( وجمع 

 .المواد كبيرة واألثاث من الرصيف أمام منزلك

نفاياتك كبيرة الحجم لتتناسب تحقق لدى المجلس أو جارك لكي تعرف مواعيد جمع القمامة والتخلص المسؤول من النفايات. إذا كانت 

مع الصناديق المتوفرة، فقد يتوجب عليك أخذها إلى مكب نفايات أو مركز إعادة تدوير النفايات ودفع رسوم على ذلك. من المخالف 

 للقانون التخلص من النفايات في أماكن عامة او خاصة. 

 المراحيض العامة 
ي عادًة مفتوحة لإلستخدام. قد تشمل المراحيض أماكن للتغيير للرضع ومراحيض ال يوجد موظفين في المراحيض العامة عادًة، وه

لذوي اإلعاقة، وهي عادًة تكون مقاعد أو مباول أكثر من كونها مراحيض بمقاعد جلسة القرفصاء. معظم المراحيض العامة تحتوي 

 تركة. على قسم خاص بالرجال وآخر خاص بالنساء، بالرغم من وجود مراحيض تلقائية ومش

رجاًء قم بترك المرحاض نظيف ومرتب بعد اإلستخدام. بعض المراحيض في أستراليا هي مخلفات لألسمدة بدالً من تسريبها 

 والتخلص منها، لذلك كن مدركاً لما تضعه داخل المرحاض. 

  /https://toiletmap.gov.auوني ، قم بزيارة الموقع اإللكترمرحاض عامللعثور على 

 إستخدام الماء 
المياه في أستراليا عموماً ذات جودة جيدة. ولكن، في بعض االماكن، تستعمل المياه الجوفية أو الغير صالحة للشرب يجب أن ال 

  هذه المواقع محّددة بواسطة الرمز:تشرب منها. 

  

في المناطق المحلية مفروضة في مناطق معينة. هذا يعني أن إستخدامك للمياه قد يكون مقيداً بزمن أو  قيود على المياهقد يكون هناك 

أو قم بزيارة الموقع اإللكتروني  نشاط معين. مثالً، قد ال تتمكن من ري حديقتك أو غسيل السيارة أو النوافذ. تحقق من مجلسك المحلي

www.bom.gov.au/water/restrictions 

 التأشيرات 
تأشيرات مؤقتة أو إقامة دائمة، ويقرر في  Department of Immigration and Border Protection (DIBP)ُيصدر 

 (www.border.gov.au)طلبات الجنسية 

 لتجد التأشيرة التي تناسب. www.border.gov.au/Trav/Visa-1على الموقع اإللكتروني  Visa Finderقم بإستخدم معدات 

 www.border.gov.au/Trav/Visa/Applلعدة تأشيرات على الموقع اإللكتروني  عبر اإلنترنتيمكنك التقديم 

http://www.nla.gov.au/libraries
http://www.nla.gov.au/libraries
https://toiletmap.gov.au/
http://www.bom.gov.au/water/restrictions/
http://www.border.gov.au/
http://www.border.gov.au/Trav/Visa-1
http://www.border.gov.au/Trav/Visa-1
http://www.border.gov.au/Trav/Visa/Appl
http://www.google.com.au/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJugvdLf-scCFWYdpgodHKECfQ&url=http://www.psr.org/&psig=AFQjCNF6_wyZ94L98sWuk9UiWPrg2ARhlA&ust=1442465164486897
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 Resident Return المقيم العائد تأشيرة
قد يتوجب عليك التقديم وترغب في السفر إلى الخارج والعودة إلى أستراليا كمقيم دائم، ف دائماً، سابقاً أو حالياً،إذا كنت مقيماً أسترالياً 

  .Resident Return (RRV)لـتأشيرة 

 سوف تكون بحاجة إلى هذه التأشيرة إذا كانت فترة سفرك في تأشيرتك الحالية منتهية الصالحية أو على وشك اإلنتهاء. 

هي تأشيرة دائمة تسمح لك بالسفر إلى الخارج والعودة إلى أستراليا كمقيم دائم خالل الفترة التي تكون فيها وسائل  RRVتأشيرة 

إذا لم تكن  RRVالسفر صالحة. تسمح هذه التأشيرة لحاملها بالبقاء في أستراليا إلى وقت غير محدد. ليس هناك حاجة للتقديم لتأشيرة 

 على  DIBP على الموقع اإللكتروني لـ RRVكنك ان تجد المزيد من المعلومات عن تأشيرة تعتزم السفر إلى الخارج. يم

www.border.gov.au/Trav/Visa-1/155- 

 تأشيرة الزيارة إلى أستراليا
إلى التقديم الستصدار تأشيرة تغطي فترة اإلقامة التي يريدون في أستراليا. هناك  (Temporary visitorsالمؤقتون )الزوار  يحتاج

مجموعة من التأشيرات المؤقتة إعتماداً على الغرض من الزيارة. كل تأشيرة لديها شروط خاصة. لمزيد من المعلومات قم بزيارة 

 www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/46temporary-entryالموقع اإللكتروني 

 تأشيرات الهجرة الدائمة 
 هناك ثالثة انواع من أنواع الهجرة الدائمة إلى أستراليا: 

 يجب أن يكون للمتقدم أقرباء مؤهلين من أجل كفالته.  –الهجرة األسرية  •

يجب أن يكون للمتقدم مهارات أو مقدرات خاصة سوف تسهم في اإلقتصاد أو جوانب  –هجرة اصحاب المهارات والتجار  •

 أخرى في الحياة األسترالية. 

جة كبيرة تصل إلى إنتهاك حقوق يجب أن يكون المتقدم معرض لالضطهاد أو تمييز جوهري لدر –الهجرة لدواع إنسانية  •

 اإلنسان في الموطن األصلي وتم تقييمه على أنه بحاجة إلى إعادة إستوطان. 

 Visaعلى معلومات حديثة عن التأشيرات ويقدم أدوات "اإللكتروني  DIBPموقع . ويحتوي هناك شروط صارمة لكل فئة

Finderدتك في العثور على التأشيرة التي تناسبك على " لمساعwww.border.gov.au 

 وكالء الهجرة المسجلون 
 DIBPوكيل الهجرة هو الشخص الذي يقوم بتقديم المشورة بشأن مسائل الهجرة ومساعدتك في إعداد طلب تأشيرة والتواصل مع 

 بالنيابة عن العميل. وهم يتقاضون عادة رسوماً على ذلك. 

ليس عليك إستخدام وكيل هجرة. إذا لم تكن واثقاً بشأن تقديم طالب الهجرة بنفسك أو كانت حالتك معقدة، حينها يمكنك إستخدم وكيل 

 هجرة مسجل. 

 وكالء الهجرة الذين يعملون في أستراليا يجب أن يكونوا مسجلين لدى 

Office of the Migration Agents Registration Authority (OMARA) ،من أجل العثور على وكيل هجرة مسجل .

 على OMARAالموقع اإللكتروني لـ قم بزيار 

 http://www.mara.gov.au/search-the-register-of-migration-agents/ 

 التحقق من تفاصيل تأشيرتك عبر اإلنترنت

(VEVO) Visa Entitlement Verification Online  هي وسيلة مجانية عبر اإلنترنت لحاملي التأشيرات والمنظمات من

أجل التحقق من التفاصيل الحالية لحامل التأشيرة ويمكن الوصول إليها عبر اإلنترنت على الموقع اإللكتروني 

www.border.gov.au/vevo 

 . (Apple store)التطبيقات  وهو متوفر كتطبيق يمكن تحميله مجاناً من برامج تحميل myVEVOهناك أيضاً تطبيق 

http://www.border.gov.au/Trav/Visa-1/155-
http://www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/46temporary-entry
http://www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/46temporary-entry
http://www.border.gov.au/
http://www.border.gov.au/
http://www.mara.gov.au/search-the-register-of-migration-agents/
http://www.mara.gov.au/search-the-register-of-migration-agents/
http://www.border.gov.au/vevo
http://www.border.gov.au/vevo
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 الجنسية األسترالية 
 أن تصبح مواطناً يعني أنك تقدم إلتزاما مستمراً إلى أستراليا وجميع األشياء التي تنادي بها. الجنسية األسترالية هي امتياز يقدم لك

 وفرصة للمشاركة بشكل كامل في أمتنا الديموقراطية.  مكافآت ضخمة

معظم المقيمين بشكل دائم ويرغبون في الحصول على الجنسية يجب أن يستوفوا متطلبات معينة قبل التقديم للجنسية. ويشمل ذلك 

 . الزمن وأن يكون الشخص حسن السلوكاإلقامة في أستراليا مدة معينة من 

 www.border.gov.au/Trav/Citiواألهلية وإستمارات التقديم على الموقع اإللكتروني  معلومات عن الجنسيةتتوفر 

يجب على معظم الناس الذين يقدمون طلباً للحصول على للجنسية األسترلية أن يجتازوا إختبار الجنسية. يستند إختبار الجنسية على 

الذي يقوم به األستراليون الجدد عندما يصبحون مواطنين. وهو يغطي مواضيع مثل  Pledge of Commitmentقيم في 

المعتقدات الديموقراطية األسترالية ومسؤوليات وإمتيازات الجنسية والحكومة األسترالية والقانون. من أجل اإلعداد لإلختبار، قم 

( على الموقع اإللكتروني citizenship test resource bookبقراءة كتاب إختبار الجنسية )

http://www.border.gov.au/Trav/Citi/pathways-processes/Citizenship-test 

  المتقدمين الراشدين تالوة التعّهد باإللتزام إذا كنت ناجحاً، سوف تتم دعوتك إلى إحتفال الجنسية. في اإلحتفال، ُيطلَب من معظم

Pledge of Commitment 

بعد أن تصبح مواطناً أسترالياً، يمكنك ان تقوم بالتقديم للحصول على جواز سفر أسترالي إذا كنت ترغب في اإلستمرار في حملك 

 بإستخدام الجواز األسترالي. لجنسية بلد آخر بجانب الجنسية األسترالية، فيجب أن تسافر خارج وداخل أستراليا 

(، قم بزيارة الموقع اإللكتروني Australian passport) لجواز السفر األستراليلمزيد من المعلومات أو للتقديم 

www.passports.gov.au/Pages/home.aspx 

 أطفال المستقبل والجنسية األسترالية 
الجنسية األسترالية تلقائياً عند  في معظم الحاالت، أي طفل أو أطفال يولدون لك داخل أستراليا حينما تكون مقيماً دائماً فسوف يكسبون

فيجب أن يكون لديك دليل على جنسيتهم األسترالية عن طريق  الوالدة. إذا كان هؤالء األطفال بحاجة إلى جواز السفر األسترالي،

 طلب دليل الجنسية األسترالية. يجب عليك أخذ ذلك بعين اإلعتبار قبل الحجز للسفر.  -Form 119 المطالبة بـ

 www.border.gov.auعلى DIBP لـ  الموقع اإللكتروني على Form 119يتوفر المزيد من المعلومات وإمكانية للوصول إلى 

 التصويت 
عاماً التسجيل للتصويت. يمكنك التسجيل في إحتفال الجنسية. يمكنك أيضاً التسجيل في  18يجب على األستراليين البالغين من العمر 

 عاماً.  18من العمر، لتكون جاهزاً للتصويت بمجرد بلوغك سن  17الـ

 والموقع اإللكتروني لـ Australian Electoral Commission التسجيل اإلنتخابي في مكاتب البريد ومكاتبتتوفر إستمارات 

Australian Electoral Commission يجب عليك ملء إستمارة واحدة للتسجيل لإلنتخابات اإلتحادية وانتخابات حكومة .

 لبلديات. الوالية أو المقاطعة ومعظم انتخابات الحكومات المحلية أو ا

 سوف تقوم بملء إستمارة جديدة للتسجيل اإلنتخابي في كل مرة تقوم فيها بتغيير عنوانك. 
 

أو قم بزيارة الموقع  2326 13على الرقم  Australian Electoral Commission لمزيد من المعلومات، اتصل هاتفياً بـ

 www.aec.gov.auاإللكتروني 
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