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مقدمه
کتابچه آغاز زندگی در آسترالیا ( )BaLIAتوسط ) Department of Social Services (DSSتهیه و بشکل آن الین در
ویب سایت www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-services/beginning-a-life-in-australia
نشر گردیده است.
شما باید این کتابچه را بوسیله یک کمپیوتر یا وسیله دیگر مطالعه کنید ،زیرا حاوی یک سلسله لینک ها به ویب سایت ها می
باشد .اگر روی متون آبی رنگ خط کشیده کلیک کنید ،شما مستقیما ً به سایت یا لینک مربوطه وصل خواهید شد .اگر شما از نسخه
چاپی  BaLIAاستفاده می کنید ،آدرس کامل ویب سایت نیز در آن ارائه گردیده است.
اگر به یک ترجمان نیاز دارید ،با خدمات ترجمانی کتبی و شفاهی ( )TIS Nationalبه تیلفون شماره  131 450زنگ بزنید.
همچنان برای کسب معلومات بیشتر به فصل  ،3لسان انگلیسی مراجعه کنید .ترجمه های  BaLIAدر ویب سایت ما به آدرس
www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-services/beginning-a-life-in-australia
نیز موجود است.
این کتابچه معلومات راجع به عناوین ذیل را ارائه می کند:
 .1درست بعد از رسیدن چکار باید بکنید
 .2کمک بگیرید
 .3لسان انگلیسی
 .4تحصیل و آموزش
 .5استخدام
 .6قوانین آسترالیا
 .7اسکان
 .8ترانسپورت
 .9صحت و رفاه
 .10خانواده شما
 .11پول
 .12مشارکت مدنی
نظریات یا پیشنهادات تانرا راجع به کتابچه آغاز زندگی در آسترالیا می توانید با تکمیل کردن فورمه بازتاب نظریات آنالین در
آدرس  www.dss.gov.au/contact/feedback-compliments-complaints-and-enquiriesارائه کنید.
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مقدمه
به آسترالیا خوش آمدید
این کتابچه برای تمام مهاجرین دایمی و مؤقت آتی و تازه وارد به آسترالیا تهیه گردیده است .اسپانسر
کنندگان نیز ممکن است این کتابچه را مفید یابند .پناهندگان و تازه واردین پروگرام بشردوستانه نیز
باید به مواد خاصیکه برای ایشان توسط )Department of Immigration and Border Protection (DIBP
) and Department of Social Services (DSSتهیه گردیده است ،مراجعه نمایند.
سازمانهای دولتی و اجتماعی برای باشندگان آسترالیا خدمات مختلفی را ارائه می کنند .این کتابچه برایتان معلومات مقدماتی
راجع به خدمات و مساعدت های موجوده ،و همچنان محل مشورت گیری برای بدست آوردن آنها را ارائه می کند.
بعضی از مهاجرین دایمی و اکثر دارندگان ویزه های مؤقت ممکن است مستحق دریافت تمام خدمات مندرج این کتابچه نباشند،
یا ممکن است برای آن پول بپردازند.
لطفا ً این کتابچه را بدقت بخوانید .حین آغاز زندگی در آسترالیا این کتابچه برایتان مفید ثابت خواهد شد .می توانید نسخه
' 'Settle in Australiaاین کتابچه را در ویب سایت
www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-services/beginning-a-life-in-australia
مطالعه کنید.
فصل  1و  2این کتابچه حاوی موضوعات مهم راجع به هفته های اول زندگی تان در آسترالیا می باشد .فصل های  3الی  5راجع
به طرز دریافت مساعدت ها مبنی بر عناصر اساسی مستقر شدن موفقانه در آسترالیا اختصاص داده شده است – لسان انگلیسی،
تحصیل و استخدام.
مسایلی که ضمن مستقر شدن تان در آسترالیا بدان مواجه می شوید ممکن است نسبت به کشور اصلی تان متفاوت باشد.
ولی ،خدمات زیادی وجود دارند که حاضر اند شما را در زمینه مستقر شدن موفقانه تان کمک نمایند تا به یک عضو
ارزشمند جامعه آسترالیا مبدل گردید ،درست مانند میلیونها اشخاصیکه قبل از شما در آسترالیا به اینکار نایل شده اند.
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 1کارهائیکه باید درست بعد از ورود تان انجام دهید
در این بخش
این بخش چیز های مهمی را که درست بعد از رسیدن تان به آسترالیا باید انجام دهید ،تشریح می کند .ممکن است تمام این
موضوعات در مورد شما صدق نکند ،ولی باید راجع به آنها اطالع داشته باشید.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

چیزهائیکه باید بدانید
درخواست برای نمبر دوسیه مالیاتی
ثبت نام با Medicare
با  Centrelinkتماس بگیرید
تماس با Health Undertaking Service
بت نام برای صنوف لسان انگلیسی
ثبت نام طفل/اطفال تان در مکتب
درخواست برای الیسنس دریوری
افتتاح یک حساب بانکی
یافتن یک داکتر خانوادگی
لینک های اساسی
چک لست کارهائیکه باید انجام دهید

اگر نیاز به ترجمه اسناد یا ترجمان دارید ،به فصل  ،3لسان انگلیسی مراجعه کنید.

چه چیز ها را باید بدانید
دولت آسترالیا
آسترالیا دارای سه طبقه دولت می باشد – دولت فدرال ،ایالتی یا منطقوی و محلی – که خدمات را برای مهاجرین و باشندگان
خویش ارائه می کنند.
ایالت ها )نیوسوت ویلز () ،)New South Wales (NSWکوینزلند () ،)Queensland (Qldآسترالیای جنوبی
() ،)South Australia (SAتزمانیا () ،)Tasmania (Tas.ویکتوریا () )Victoria (Vic.و آسترالیای غربی
() ()Western Australia (WAو مناطق شمالی () )Northern Territory (NTبه نواحی دولتی محلی
مختلف تقسیم شده اند که هریک توسط شاروالی های محلی اداره می شوند .در کنبیرا ،پایتخت آسترالیا
() )Australian Capital Territory (ACTدولت خدمات شاروالی محلی و خدمات متعدد دیگر را که معموالً
توسط دولت های محلی فراهم می گردد ،ارائه می کند.
برای کسب معلومات بیشتر راجع به طرز عملکرد دولت در آسترالیا ،به ویب سایت ذیل مراجعه کنید:
www.australia.gov.au/about-government

تیلفون ها – مکالمات تیلفونی
در آسترالیا مکالمات تیلفونی را می توان از طریق لین زمینی ،تیلفون های سکه انداز یا تیلفون های موبایل انجام داد .شماره های
تیلفون در آسترالیا معموالً با اعداد ذیل شروع می شوند:
•
•
•
•

 13یا ( 1300نرخ محلی)
( 1800رایگان)
( 04تیلفون های موبایل) یا
ُ ( 08 ،07 ،03 ،02کد محلی مناطق مختلف جغرافیایی آسترالیا).
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برای مکالمات تیلفونی به عین منطقه/ایالت الزم نیست از ُکد منطقوی استفاده کنید .مکالمات تیلفونی از یک موبایل به موبایل
دیگر ایجاب دایل کردن ُکد منطقوی را نمی کند.
مصارف مکالمات تیلفونی نظر به تیلفونی که از آن زنگ می زنید ،شرکت مخابراتی و پالن تان با آن شرکت فرق می کند .اگر
در مورد مصارف مکالمات تیلفونی تان مطمئن نیستید ،می توانید از شرکت مخابراتی ارائه کننده خدمات تیلفونی تان سوال کنید.
برای دریافت معلومات راجع به مصارف مکالمات تیلفونی به شماره های  1300/13یا  1800در آسترالیا ،به ویب سایت
www.acma.gov.au/Citizen/Consumer-info/All-about-numbers/Special-numbers/charges-forcalls-to-13-1300-and-1800-numbers-i-acma
مراجعه کنید.
برای زنگ زدن به شماره هائیکه با  1300 ،13یا  1800شروع نمی شوند:
•

•

اگر از داخل آسترالیا زنگ می زنید ،نخست ُکد منطقوی و سپس شماره تیلفون مورد نظرتانرا دایل کنید .بطور مثال،
اگر می خواهید از ملبورن به سیدنی زنگ بزنید ،نخست باید ُکد منطقوی سیدنی یعنی  02و سپس اصل شماره تیلفون را
دایل کنید.
اگر از خارج از آسترالیا زنگ می زنید:
ُ
 oبرای زنگ زدن از تیلفون های زمینی ،نخست کد بین المللی کشوریکه از آنجا زنگ می زنید دایل نموده و
بعداً ُکد آسترالیا یعنی  61و سپس ُکد منطقوی محل مورد نظرتانرا بدون  0آن و باالخره اصل شماره تیلفون را
دایل کنید.
ُ
 oدر زمان زنگ زدن از موبایل ،نخست  +61را دایل کنید و سپس کد منطقوی مورد نظرتانرا بدون  0همراه با
اصل شماره تیلفون دایل کنید.
 oبرای زنگ زدن به یک شماره موبایل آسترالیایی ،باید از شرکت مخابراتی محلی تان بپرسید که آیا دایل کردن
ُکد بین المللی الزم است یا نه و سپس  +61و ُکد منطقوی مورد نظرتانرا بدون  0آن همراه با اصل شماره
تیلفون دایل کنید.

اگر می خواهید از آسترالیا به یک شماره بین المللی زنگ بزنیدُ ،کد بین المللی آسترالیا را که  0011است دایل نموده و سپس
اصل شماره را بگیرید.

کتاب های راهنمای تیلفون
در آسترالیا دو نوع کتاب راهنمای تیلفون وجود دارد Yellow Pages .که حاوی لست شماره های شرکتهای تجارتی مانند
مغازه ها و پیشه وران به ترتیب خدمات حرفه ای یا محصوالت شان است White Pages .که حاوی لست شرکتهای تجارتی و
شخصی به ترتیب الفبا می باشد White Pages .دارای یک بخش جداگانه که حاوی لست شماره های دوایر دولتی محلی ،ایالتی
یا منطقوی و نهاد های دولت فدرال است ،نیز می باشد که در طول این کتابچه به آنها رجوع شده است.
این کتاب های راهنمای تیلفون بطور رایگان برای هر منزل ساالنه فرستاده می شود .نسخه های رایگان آن در پُسته خانه ها و
کتابخانه ها نیز موجود اند Yellow Pages .از طریق آنالین به آدرس www.yellowpages.com.au
و  White Pagesبه آدرس  www.whitepages.com.auقابل دسترس می باشند .همچنان با زنگ زدن به مرکز معلومات
به تیلفون شماره ( 1223مکالمه رایگان) می توانید معلومات کسب کنید.

زون های زمانی
ه زون مختلف زمانی در آسترالیا وجود دارد –
وقت استندرد شرق آسترالیا ( ESTی ا ;)Australian Eastern Standard Time – AEST
ی  ،وقت استندرد مرکز آسترالیا (;)Australian Central Standard Time - ACST
و وقت استندرد غرب آسترالیا ((Australian Western Standard Time - AWST - WA TS
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افزایش یک ساعت وقت در تابستان در مورد بعضی ایالت ها سر از ماه اکتوبر الی اپریل صدق می کند –
برای معلومات بیشتر به ویب سایت
www.australia.gov.au/about-australia/facts-and-figures/time-zones-and-daylight-saving
مراجعه کنید.

خود-خدمت (سلف سرویس)
بسیاری از سازمانها دارای گزینه هایی اند که شما مجبور نخواهید بود تا برای حل مشکالت یا ثبت نام کردن تان و یا دریافت
خدمات شخصا ٌ به دفتر ایشان حضور یابید .گزینه های سلف سرویس شامل حساب های انترنتی و تیلفونی می باشد.
می توانید اکثر امور  Medicare ،Centrelinkو  Child Supportرا با استفاده از خدمات سلف سرویس از طریقه
های ذیل انجام دهید:
•
•
•
•

از طریق  myGovبه آدرس www.my.gov.au
از طریق گزینه موبایل  Express Plusبه آدرس www.humanservices.gov.au/expressplus
از طریق سلف سرویس به تیلفون شماره  136 240زنگ بزنید یا
به ویب سایت ذیل مراجعه کنید http://humanservices.gov.au/selfservice

درخواست برای یک نمبر دوسیه مالیاتی
همه کارگران آسترالیایی برای عایدات شان به دولت مالیات می پردازند .برای اینکه در آسترالیا عاید دریافت کرده بتوانید ،شما
نیاز به یک نمبر دوسیه مالیاتی ( )TFNدارید.
 TFNیک نمبر منحصر به فرد می باشد که برای اشخاص انفرادی و شرکتهای تجارتی صادر می گردد تا دولت بتواند
موضوعات مالیاتی و غیره پرواگرام های دولتی خویشرا تطبیق کرده بتواند .عوایدی که از مالیات بدست می آید ،برای تمویل
پروگرام ها و خدمات دولتی مانند سرکسازی ،مکاتب و شفاخانه ها به مصرف می رسد.
درآمد شامل معاشات و دستمزد ها از محل کار ،مساعدت های مالی دریافت شده از دولت و مفاد عایده از سرمایه گذاری بشمول
مفاد حاصله از حسابات پس انداز می باشد.

طریقه درخواست برای یک نمبر دوسیه مالیاتی
اگر شما به آسترالیا مهاجرت می کنید یا دارنده یک ویزه اقامت مؤقت با اجازه کار در آسترالیا هستید ،می توانید برای یک TFN
با مراجعه کردن به ویب سایت ) ،Australian Taxation Office (ATOیا از طریق تیلفون کردن به  ATOو یا مراجعه
کردن به یکی از مراکز خدماتی  ATOدرخواست دهید .سریع ترین طریقه دریافت  TFNعبارت از درخواست نمودن از طریق
آن الین به آدرس  www.ato.gov.au/tfnمی باشد  -برای اینکار باید پاسپورت و آدرس آسترالیایی تانرا ارائه دهید.
اگر انگلیسی را خوب بلد نیستید ،با خدمات ترجمانی کتبی و شفاهی ( )TIS Nationalبه تیلفون شماره  131 450تماس
بگیرید.
Australian Taxation Office

جزئیات تماس

تیلفون

132 861

به یکی از دفاتر مالیه مراجعه کنید

www.ato.gov.au/visitus

برای کسب معلومات به لسان های غیر از انگلیسی

www.ato.gov.au/General/Other-languages

ویب سایت ATO

www.ato.gov.au/
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برای معلومات بیشتر به فصل  ،11پول مراجعه کنید.

ثبت نام نزد Medicare
 Medicareسیستم ملی مواظبت صحی آسترالیا است که خدمات مراقبت صحی رایگان یا سوبسید شده را برای اتباع آسترالیایی
و باشندگان دایمی آسترالیا ارائه می کند .بعضی از مهاجرین مؤقت آسترالیا نیز ممکن است مستحق دریافت خدمات Medicare
باشند.
اگر مستحق  Medicareباشید ،می توانید فوراً از خدمات و پروگرام های مواظبت صحی مستفید شوید .این خدمات شامل
مواظبت صحی شفاخانه رایگان ،مساعدت مالی مواظبت خارج از شفاخانه ،و دوا های سوبسید شده می باشد.
برای کسب معلومات بیشتر راجع به خدمات  ، Medicareبه ویب سایت www.humanservices.gov.au/medicare
یا یکی از مراکز خدمات صحی  Medicareدر محل تان مراجعه کنید.

طریقه ثبت نام برای Medicare
برای ثبت نام کردن به  ،Medicareبه یکی از مراکز خدمات صحی  Medicareبا پاسپورت و سند مسافرت تان مراجعه کنید.
در صورت واجد شرایط بودن ،برایتان یک کارت  Medicareمؤقت داده می شود .کارت  Medicareاصلی تان تقریبا ٌ سه
هفته بعد از طریق پُست برایتان ارسال می گردد .اگر خانه تان یا آدرس تان تغیر می کند ،مکلف هستید که آنرا برای
 Medicareگزارش دهید.
خدمات صحی اضطراری در بخش عاجل شفاخانه های عمومی بطور  24ساعته ارائه می گردد.
Medicare

جزئیات تماس

ویب سایت Medicare

www.humanservices.gov.au/medicare

معلومات برای مهاجرین ،پناهندگان و دیدارکنندگان

www.humanservices.gov.au/multicultural

معلومات به لسان های غیر از انگلیسی

www.humanservices.gov.au/yourlanguage

تیلفون

132 011

به یکی از مراکز صحی مراجعه کنید کنیدکنید

http://humanservices.gov.au/findus

شرکتهای صندوق بیمه خصوصی زیادی وجود دارند که شما را در زمینه خدمات خارج از ساحه پوشش  Medicareبیمه می
نمایند .بطور مثال ،برای اکثر خدمات مواظبت دندان ،مواظبت چشم و منتقل شدن توسط امبوالنس در بسیاری از ایاالت و مناطق.
برای معلومات بیشتر به فصل  ،9صحت و رفاه مراجعه کنید.

با  Centrelinkتماس بگیرید
 Department of Human Servicesخدمات و مساعدت های مالی را از طریق  Centrelinkارائه می کند.
 Centrelinkبه باشندگان دایمی تازه وارد در قسمت استخدام ،یافتن کورس ها و آموزش ها و همچنان برسیمت شناختن
مهارتهای کسب شده ایشان از خارج از آسترالیا کمک می کند .با  Centrelinkبرای کسب معلومات راجع به واجد شرایط بودن
دریافت مساعدت های مالی تامین اجتماعی تماس بگیرید .قبل از دریافت مساعدت های مالی ممکن است یک دوره انتظار با
درنظرداشت نوع ویزه تان شامل حال شما گردد.
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در صورت مستحق شناخته شدن ،ممکن است مساعدت های مالی Centrelinkاز تاریخ تماس برایتان شروع گردد .برای
دریافت مساعدت ها از تاریخ ورود تان به آسترالیا ،خودتان یا یک شخص دیگر به کفالت از شما – بطور مثال ارائه کننده
) – Humanitarian Settlement Services (HSSیا معرف باید با  Centrelinkدر تاریخ ورود تان تماس گرفته و
یک درخواستی را در طی مدت  14روز تحویل دهد.
تازه واردین پروگرام بشردوستانه ممکن است مستحق دریافت مساعدت مالی  Crisis Paymentعالوه بر مساعدت های مالی
دیگر باشند .اگر تحت پروگرام بشردوستانه وارد آسترالیا شده اید ،شما باید:
•
•

در طی مدت  7روز بعد از ورود تان به آسترالیا درخواست دهید ،یا
با  Centrelinkطی مدت  7روز بعد از ورود تان به قصد درخواست تماس بگیرید و فورمه درخواستی تانرا طی
مدت  14روز بعد از آن تماس تحویل دهید.

اگر اطفال دارید ،ممکن است مستحق دریافت مساعدت تمویل شده دولتی مساعدت مالی پرورش اطفال باشید (به ویب سایت
 www.humanservices.gov.au/ftbمراجعه کنید) یا برای فیس مواظبت اطفال (به ویب سایت
 www.humanservices.gov.au/childcareمراجعه کنید).
Centrelink

جزئیات تماس

 Centrelinkویب سایت

www.humanservices.gov.au/centrelink

معلومات برای مهاجرین ،پناهندگان و دیدارکنندگان

www.humanservices.gov.au/multicultural

معلومات به لسان های غیر از انگلیسی

www.humanservices.gov.au/yourlanguage

تیلفون به سلف سرویس

136 240

استخدام

132 850

اشخاص معلول و مواظبت کنندگان

132 717

آسترالیایی های مسن

132 300

شاگردان و کارآموزان

132 490

کمک حساب آنالین

132 307

شکایات و بازتاب نظریات

1800 132 468

کارآموزی های آسترالیایی

133 633

خانواده ها

136 150

معلومات به لسان های دیگر

131 202

از یک مرکز خدمات دیدن کنید

http://humanservices.gov.au/findus

 Centrelinkبرای تیلفون های دیگر

www.humanservices.gov.au

برای معلومات بیشتر به فصل  ،5استخدام و فصل  ،10خانواده شما مراجعه کنید.

با  Health Undertaking Serviceتماس بگیرید
اگر فورمه ) Health Undertaking Service (Form 815را در اثر تقاضای
 Department of Immigration and Border Protectionضا کرده اید ،در اینصورت موافقت نموده اید که آدرس
آسترالیای تانرا ظرف مدت  28روز بعد از ورود تان به آسترالیا برای  Health Undertaking Serviceگزارش خواهید
داد .برای کسب معلومات بیشتر ،به ویب سایت  www.bupamvs.com.au/faqsمراجعه کنید.
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برای ثبت نام و گرفتن وقت مالقات باید با ارائه کننده خدمات  Health Undertaking Serviceیعنی
) Bupa Medical Visa Services (BUPAدر ظرف مدت  28روز بعد از ورود تان به آسترالیا تماس بگیرید .برای
اینکار به تیلفون شماره ( 1300 794 919بروز های دوشنبه الی جمعه بین ساعات  8:00صبح الی  6:00شام بوقت )EST
زنگ بزنید یا به آدرس  hus@bupamvs.com.auایمیل بفرستید .ایشان شما را به نزدیک ترین
 Health Authority Clinicراجع خواهند ساخت ،و سپس کلینیک مذکور با شما برای ترتیب دادن یک وقت مالقات تماس
خواهد گرفت.
اگر تحت یک ویزه بشردوستانه وارد آسترالیا شده اید ،ارائه کننده  Humanitarian Settlement Servicesتانرا در جریان
بگذراید که شما یک فورمه  Health Undertakingرا امضا نموده اید .ایشان شما را در قسمت تماس گرفتن با  BUPAکمک
خواهند نمود.

ثبت نام کردن برای صنوف لسان انگلیسی
صحبت کردن به لسان انگلیسی برای استقرار موفقانه تان بسیار مهم است .اگر انگلیسی صحبت کرده نمی توانید ،شما را جداً
تشویق می نمائیم که بزودترین فرصت ممکنه انگلیسی را یاد بگیرید.
پروگرام ) Adult Migrant English Program (AMEPکورس های لسان انگلیسی را برای اشخاص تازه وارد ارائه می
کند .ممکن است شما مستحق دریافت الی  510ساعت درس لسان انگلیسی رایگان شناخته شوید AMEP .اوقات درسی انعطاف
پذیر و خدمات مواظب ت اطفال را برای شما تقدیم می کند تا بتوانید لسان انگلیسی را با وجود کار کردن ،داشتن خانواده و یا
مسؤلیت های دیگر یاد بگیرید.
به فصل  ،3لسان انگلیسی مراجعه کنید.

طفل/اطفال تانرا در یک مکتب ثبت نام کنید
شما باید بزودترین فرصت ممکنه طفل یا اطفال تانرا در یک مکتب ثبت نام کنید .با مکتب مورد نظرتان در تماس شوید و فورمه
ثبت نام را اخذ کنید.
شما باید اسناد سفر و سوابق واکسین طفل تانرا برای مکتب نشان دهید .اطفال باید واکسین های الزم را بخاطر شمولیت به مکتب
دارا باشند .هرگونه سوابق تحصیلی و تصدیقنامه های گذشته اطفال تانرا با خود بیاورید.
در آسترالیا ،اطفال باید از سن پنج سالگی الی ختم سال  10تحصیلی به مکتب بروند .نوجوانانیکه صنف  10را تکمیل کرده اند
باید در یک تحصیل ،آموزش یا شغل تمام وقت (حد اقل  25ساعت در هفته) یا یک ترکیبی از این فعالیت ها الی رسیدن به سن
 17سالگی اشتراک کنند.
صنوف لسان انگلیسی فشرده برای اطفالیکه نیازمند فراگرفتن لسان انگلیسی اند ،موجود است.
به فصل  ،4تحصیل و آموزش مراجعه کنید.

درخواست برای الیسنس دریوری
در آسترالیا ،شما برای رانندگی نیاز به یک الیسنس دریوری دارید و عراده جات باید جوازسیر داشته باشند .اگر بدون الیسنس
دریوری رانندگی کنید یا یک موتر بدون جواز سیر را برانید ،ممکن است جریمه شوید و الیسنس دریوری تان فسخ گردد.
الیسنس دریوری و جوازسیر توسط دولت های محلی و ایالتی صادر می گردند.
اکثر ایاالت و مناطق بشما اجازه می دهند که طی سه ماه اول بعد از ورود تان در آسترالیا رانندگی کنید ،درصورتیکه باشنده
دایمی باشید و یک الیسنس دریوری معتبر از یک کشور دیگر به زبان انگلیسی یا ترجمه آنرا دارا باشید .به فصل  ،3لسان
انگلیسی برای معلومات در مورد ترجمه اسناد مراجعه کنید.
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بعد از این دوره سه ماهه اولیه ،اگر می خواهید رانندگی را ادامه دهید ،باید الیسنس دریوری الزم را برای رانندگی در آسترالیا
بدست آرید .نخست باید در امتحان نظری کامیاب شوید و سپس یک امتحان عملی رانندگی و همچنان معاینه چشم را موفقانه
سپری کنید .آسترالیا دارای قوانین جدی ترافیکی و رانندگی در حالت مستی است که باید رعایت گردند.
در این مورد باید همیشه از مقامات مربوطه محلی و ایالت تان سوال کنید.
ایالت یا
منطقه

اداره الیسنس و جواز سیر عراده جات

تیلفون

ویب سایت

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
Qld

Department of Transport
Department of Transport and
Main Roads

1300 654 628

https://nt.gov.au/driving

13 2380

SA

Transport

13 1084

www.transport.sa.gov.au

Tas.

Transport Tasmania

1300 851 225

www.transport.tas.gov.au

Vic.

VicRoads

13 1171

WA

Department of Transport

13 1156

www.tmr.qld.gov.au/

www.vicroads.vic.gov.au
www.transport.wa.gov.au/index.asp

پیشکش نمودن تحفه یا رشوت برای کارمندان رسمی به منظور گرفتن الیسنس دریوری یک عمل جرمی محسوب می شود.
برای معلومات بیشتر به فصل  ،8ترانسپورت مراجعه کنید.

افتتاح یک حساب بانکی
در آسترالیا ،اشخاص همیشه پول خود را در بانک ،بانک رهنی یا بانک تعاونی نگه میدارند .اکثر درآمد ها ،بشمول معاشات و
دستمزد ها و مساعدت های مالی دولتی ،مستقیما ٌ به حساب بانکی شما انتقال داده می شوند .آسترالیایی ها با استفاده از کارت
بانکی پول خود را از حساب بانکی شان برداشت می کنند و همچنان خرید های خود را انجام می دهند.
در صورت امکان ،یک حساب در یک بانک ،بانک رهنی یا بانک تعاونی طی مدت شش هفته بعد از ورود تان در آسترالیا افتتاح
کنید .برای انجام دادن اینکار معموالً نیاز به پاسپورت تان منحیث سند هویت خویش دارید .بعد از گذشت شش هفته ،شما باید
اسناد هویت بیشتر را جهت اینکار ارائه دهید .اگر اسناد هویت متعدد نداشته باشید ،ممکن است دچار مشکل شوید .برای بانک
نمبر دوسیه مالیاتی ( )TFNتانرا ارائه دهید تا بانک از مفاد حاصله تان مالیات زیاد وضع نکند.
به فصل  ،11پول مراجعه کنید.

یک داکتر خانوادگی برایتان پیدا کنید
’داکتر خانوادگی ‘ راجع به خانواده و سوابق صحی شما آشنایی حاصل می کند ،و اولین نقطه رجوع برای مشکالت صحی شما
می باشد .این داکتر ها بنام  General Practitionersیا  GPsیاد می شوند .ایشان مساعدت عمومی صحی را برای مریضی
های عادی ارائه می کنند و همچنان مریض های مزمن را که در خانه بسر می برند ،کمک می کنند.
برعکس بعضی از کشور ها که در آن مریض باید برای دیدن داکتر به شفاخانه برود ،در آسترالیا  GPsمعموالً مریضان را در
معاینه خانه ها یا کلینیک های شخصی خویش در همه نواحی شهر عیادت می کنند .اشخاص می توانند یک داکتر را در نزدیک
محل زندگی شان مالقات کنند .درصورتیکه از خدمات ارائه شده داکتر تان راضی نباشید ،می توانید به راحتی داکتر تانرا
تبدیل کنید.
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برای معلومات بیشتر به فصل  ،9صحت و رفاه مراجعه کنید.

لینک های اساسی
مرجع

ویب سایت

ویب سایت TIS National

www.tisnational.gov.au

معلومات عاجل

www.triplezero.gov.au

معلومات و خدمات دولتی

www.australia.gov.au

تاریخ ،فرهنگ ،جامعه و ارزشهای آسترالیایی

www.border.gov.au/Trav/Life/Aust/Life-inAustralia-book

چک لست کارهائیکه باید انجام دهید











من کتابچه آغاز زندگی در آسترالیا را خوانده ام
من برای نمبر دوسیه مالیاتی ( )TFNدرخواست داده ام  /این در مورد من صدق نمی کند
من نزد  Medicareثبت نام کرده ام  /این در مورد من صدق نمی کند
من با  Centrelinkتماس گرفته ام  /این در مورد من صدق نمی کند
من با  Health Undertaking Serviceتماس گرفته ام  /این در مورد من صدق نمی کند
من برای صنوف لسان انگلیسی ثبت نام کرده ام  /این در مورد من صدق نمی کند
من طفل  /اطفالم را در یک مکتب ثبت نام کرده ام  /این در مورد من صدق نمی کند
من برای الیسنس دریوری درخواست داده ام  /این در مورد من صدق نمی کند
من یک حساب بانکی باز کرده ام
من یک داکتر خانوادگی پیدا کرده ام
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 2کمک بگیرید
در این بخش
•
•
•

خدمات اضطراری
کمک استقرار
کمک در حاالت بحرانی

خدمات اضطراری
در مواقع اضطراری ذیل ،به تیلفون  000زنگ بزنید:
•
•
•

پولیس
امبوالنس
اطفائیه

حاالت اضطراری ،اعم از آفات سماوی (مانند آتش سوزی جنگالت ،سیل ،طوفان یا زلزله) یا آفات غیرسماوی (مانند حادثات
کیمیاوی ،واقعات ترافیکی یا اعمال جنایی عمده و خشونت آمیز) ،می تواند در هر جامعه بطور غیرمترقبه اتفاق به افتد .در
همچنین موارد ،برای دریافت کمک عاجل باید به تیلفون  000زنگ بزنید.
زنگ زدن به شماره ( 000سه صفر) رایگان است و می توانید از هر تیلفون در آسترالیا به این شماره زنگ بزنید .آمادگی داشته
باشید تا نام ،موقعیت و نوع خدمات مورد ضرورت تانرا ارائه دهید.
اگر لسان انگلیسی را بلد نیستید ،نخست برای آپراتور صرف نوع کمک مورد نیاز تانرا بگوئید – صرف کلمه ”،“Police
” “Ambulanceیا ” “Fireرا ذکر کنید – و بعداً لسان اصلی تانرا (دری) نام ببرید .سپس یک ترجمان به لسان خود تان
برای شما وصل می شود ،لهذا منتظر بمانید و لین را قطع نکنید .این ترجمان شما را در قسمت صحبت کردن با پولیس ،امبوالنس
یا اطفائیه کمک خواهد نمود.
اگر از تیلفون خانه زنگ می زنید ،خدمات اضطراری می تواند در جریان صحبت تیلفونی تان آدرس و موقعیت تانرا پیدا کند،
لهذا لین را قطع نکنید.
اگر از یک تیلفون هوشمند زنگ می زنید Emergency+ app ،برای دانلود رایگان از  Google Storeبه آدرس
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.threesixtyentertainment.nesn
و  www.triplezero.gov.au/Pages/EmergencySmartphoneApp.aspxموجود است .اینها به خدمات
اضطراری کمک می کنند تا آدرس و موقعیت تانرا پیدا نماید.
برای کسب معلومات بیشتر راجع به خدمات ( 000سه صفر) (بشمول لسانهای غیر از انگلیسی) ،به ویب سایت
 www.triplezero.gov.auمراجعه کنید.

پولیس
در حاالت اضطراری که ایجاب دریافت کمک از پولیس را می نماید ،به شماره  000زنگ بزنید و ” “Policeرا بخواهید.
بخاطر داشته باشید ،اگر انگلیسی صحبت کرده نمی توانید لین را قطع نکنید – نام لسان مادری (دری) تانرا ذکر کنید و یک
ترجمان برایتان تهیه خواهد شد.
برای موضوعات غیرعاجل ،به تیلفون شماره  13 1444یا به مرکز پولیس محل تان که در  White Pagesتحت عنوان
مراکز پولیس لست شده است ،زنگ بزنید .خدمات پولیس رایگان است.
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هدف پولیس محافظت جان و مال مردم ،کشف و جلوگیری جرایم و حفظ امنیت افراد جامعه است .پولیس ممکن است در
موضوعات خانوادگی در رابطه به خشونت فزیکی ،جنسی یا عاطفی نیز دخالت کند .پولیس با قوای نظامی رابطه ای نداشته و
دخالتی در سیاست ندارد.
برای معلومات بیشتر:
منطقه

خدمات پولیس

ویب سایت

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

ملی

Australian Federal Police

www.afp.gov.au

امبوالنس
در مواقع اضطراری ،مانند مریضی یا جراحات شدید که ایجاب مساعدت طبی فوری را نماید ،به تیلفون  000زنگ بزنید و
” “Ambulanceرا بخواهید .امبوالنس ها خدمات ترانسپورتی اضطراری به شفاخانه و خدمات صحی عاجل را ارائه می کنند.
بخاطر داشته باشید که اگر انگلیسی صحبت کرده نمی توانید لین را قطع نکنید – لسان مادری (دری) تانرا ذکر کنید و یک
ترجمان برایتان وصل خواهد شد.
ممکن است مجبور باشید که برای امبوالنس یک فیس را نظر به محل اقامت تان ،طول مسافتی که با امبوالنس سفر می کنید ،نوع
مریضی و اینکه مستحق تخفیف هستید یا نه ،پرداخت نمائید Medicare .مصارف امبوالنس را نمی پردازد ،مگر بعضی از
شرکتهای بیمه خصوصی و عضویت خدمات امبوالنس اینکار را برایتان انجام می دهد (به فصل  ،9صحت و رفاه مراجعه کنید).
برای موضوعات طبی غیرعاجل ،به فصل  ،9صحت و رفاه مراجعه کنید.
برای معلومات بیشتر:
ایالت یا منطقه
ACT

خدمات امبوالنس
ACT Ambulance Service

ویب سایت
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

Queensland Ambulance Service

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/

زنگ بزنید به 131 450
22

اطفائیه
در مواقع اضطراری ایکه خطر اتش سوزی مانند حریق شدن منزل یا لیک کردن لوله گاز متصور باشد ،به تیلفون  000زنگ
بزنید و ” “Fire brigadeرا بخواهید .بخاطر داشته باشید که اگر انگلیسی صحبت کرده نمی توانید لین را قطع نکنید – لسان
مادری (دری) تانرا ذکر کنید و یک ترجمان برایتان وصل خواهد شد.
اطفائیه آتش سوزی ها را خاموش می کند ،اشخاص را از ساختمان ها مشتعل نجات می دهد و در مواردیکه خطر گاز یا مواد
کیمیاوی محتمل باشد ،کمک می کند.
خدمات اطفائیه رایگان است.
برای کسب معلومات راجع طرز جلوگیری از وقوع آتش سوزی و در زمان آتش سوزی چکار باید بکنید ،به
فصل  ،12مشارکت مدنی و ویب سایت خدمات اطفائیه ایالت یا منطقه تان مراجعه کنید:
ایالت یا منطقه

خدمات اطفائیه

ویب سایت

ACT

ACT Fire & Rescue

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-andRescue.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

Department of Fire and Emergency Services

www.fesa.wa.gov.au

WA

حوادث طبیعی
در صورت وقوع حوادث طبیعی مانند آتش سوزی جنگالت ،سیل یا طوفان ،مقامات ذیربط دولتی ایالتی و محلی خدمات
اضطراری را هماهنگ می کنند .گروه های خدمات داوطلبانه مانند خدمات اضطراری ایالتی و محلی ( )SESو خدمات آتش
سوزی مناطق دوردست ممکن است با خدمات اطفائیه ،پولیس و نجات دهی حرفه ای همکاری نمایند.
در زمان وقوع حوادث طبیعی و موارد اضطراری در مناطق دوردست ،نهاد های دولتی آسترالیا ،بشمول قوای نظامی آسترالیا،
ممکن است مساعدت ارائه کنند .قوای نظامی آسترالیا نقشی در سیاست بازی نمی کنند.
ممکن است بخاطر بهبود یافتن از حوادث طبیعی بتوانید کمک دریافت کنید .برای کسب معلومات بیشتر به ویب سایت
 www.disasterassist.gov.auمراجعه کنید.
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همه سطوح دولتی آسترالیا برای حوادث طبیعی یا حاالت اضطراری آمادگی های الزم را دارند .برای کسب معلومات بیشتر ،به
ویب سایت ایالت یا منطقه تان مراجعه کنید:
مرکز اضطراری

ویب سایت

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
Co-ordination

www.ag.gov.au/EmergencyManagement/About-us-emergencymanagement/Australian-Government-Crisis-CoordinationCentre/Pages/default.aspx

معلومات راجع به حوادث
طبیعی

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

آتش سوزی جنگالت
آتش سوزی جنگالت عبارت از سوختن سبزه ،جنگالت و درختان می باشد که می تواند جان ،مال و محیط زیست را به خطر
مواجه سازد .یک آتش سوزی می تواند هرزمانی اتفاق به افتد مگر احتمال وقوع آن در ایام گرما که طی آن جنگالت ،سبزه ها و
بته ها خشک تر اند ،بیشتر می باشد .آتش سوزی ها می توانند فوق العاده سوزان ،شدید و سریع االنتقال باشند .دود غلیظ آتش
سوزی می تواند ساحه دید و تنفس را مشکل تر سازد .آتش سوزی های جنگالت آسترالیا بسیار مشهور اند.
اگر شما در یک محل آسیب پذیر آتش سوزی زندگی می کنید ،یک پالن نجات از آتش سوزی را ترتیب دهید .این پالن به شما در
قسمت اتخاذ تصامیم مهم در زمان آتش سوزی کمک خواهد کرد – بطور مثال چه زمانی باید محل را ترک کنید ،چه اشیایی را با
خود ببرید و با حیوانات خانگی تان چکار کنید.
برای کسب معلومات بیشتر راجع به آتش سوزی ،بشمول طرز آماده گیری ،با خدمات اطفائیه ایالت و منطقه تان در جدول فوق
الذکر تماس بگیرید.

سایر شماره های عاجل
کتابچه راهنمای تیلفون  White Pagesحاوی لست شماره های تیلفون ذیل می باشد:
خدمات اضطراری

تیلفون  24ساعته

ویب سایت

Poisons Information Centre

13 1126

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

Child Abuse Prevention Service

1800 688 009

www.childabuseprevention.com.au/reportingabuse.html
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تهدید تروریزم
آسترالیا متعهد است که جلو افراط گرایی خشونت آمیز را بگیرد .افراط گرایی خشونت آمیز عبارت از استفاده یا حمایت خشونت
به منظور برآورده ساختن مرام های سیاسی یا مذهبی می باشد .هر فرد می تواند از طریق آگاهی و دانستن خطرات افراط گرایی
خشونت آمیز در امنیت آسترالیا سهم بگیرد.
برای کسب معلومات بیشتر یا گزارش دادن مالحظات تان:
ملی

تیلفون

ویب سایت

National Security Hotline

1800 1234 00

www.nationalsecurity.gov.au/WhatAustraliaisdoing/Pa
ges/TheNationalSecurityHotline.aspx

Living Safe Together

www.livingsafetogether.gov.au/pages/home.aspx

Report Online Extremism

www.reportextremism.livingsafetogether.gov.au

کمک برای استقرار
دولت آسترالیا از جامعه متنوع آسترالیا حمایت می کند .برای کسب معلومات بیشتر به
www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/amulticultural-australia
مراجعه کنید.
دولت آسترالیا خدمات مختلف بشردوستانه را برای اشخاص تازه وارد و مهاجرین واجد شرایط که اخیرا ٌ به منظور استقرار وارد
آسترالیا گردیده اند ،تمویل می کند تا ایشان اعضای فعال جامعه آسترالیا گردند .هدف این خدمات و مساعدت ها پنج سال اول
استقرار این چنین اشخاص می باشد که شامل نکات ذیل می باشد:
•
•
•

Settlement Service Grants
)Adult Migrant English Program (AMEP
خدمات ترجمانی کتبی و شفاهی ()TIS National

خدمات استقرار مخصوص تازه واردین پروگرام بشردوستانه شامل نکات ذیل اند:
•
•
•

Humanitarian Settlement Services
Complex Case Support Program
مساعدت برای اطفال صغیر بدون سرپرست با هدف بشردوستانه

برای پیدا کردن ارائه کنندگان  Humanitarian Settlement Servicesو  Complex Case Supportبه ویب سایت
www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programspolicy/settlement-services/settlement-services-locator
مراجعه کنید.
منابع دیگر استقرار در ویب سایت
www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programspolicy/taking-the-initiative/resources
موجود است.
برای معلومات بیشتر راجع به  TIS Nationalو  AMEPبه فصل  ،3لسان انگلیسی مراجعه کنید.
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Humanitarian Settlement Services
) Humanitarian Settlement Services (HSSحمایت فشرده استقرار را حین ورود و در طول دوران اولیه استقرار
پناهندگان و واردشوندگان پروگرام بشردوستانه ارائه می کند.
پروگرام  HSSمطابق نیاز های انفرادی بشمول ضروریات نوجوانان طرح ریزی شده است HSS .به مشتریان کمک می کند تا
در زندگی اجتماعی و اقتصادی آسترالیا سهم بگیرند .این پروگرام مهارت ها و دانش ایشانرا تقویت می بخشد تا بتوانند در آینده
مستقالنه به خدمات دسترسی یابند.
خدمات ارائه شده تحت پروگرام  HSSممکن است شامل نکات ذیل باشد:
•
•
•
•

پذیرایی حین ورود در میدان هوایی و کمک مسکن مؤقت.
مساعدت در پیدا کردن مسکن درازمدت
معلومات راجع به و ارجاع نمودن به نهاد های معمول ،پروگرام های اجتماعی ،صحی و غیره خدمات استقرار
یک پروگرام آشنایی با آسترالیا.

مشتریان معموالً برای مدت  6الی  12ماه تحت پوشش پروگرام  HSSباقی می مانند.
برای معلومات بیشتر:
Humanitarian Settlement Services
معلومات

ویب سایت

Humanitarian Settlement Services

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

 HSSلست شرکتهای خدماتی کنونی

www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-andmulticultural-affairs/programs-policy/settlementservices/settlement-services-locator

Complex Case Support Program
پروگرام ) Complex Case Support (CCSخدمات کیس منجمنت جامع و اختصاصی را برای واردشدگان پروگرام
بشردوستانه ایکه نیازمند مساعدت های فراتر از خدمات دیگر استقرار دارند ،ارائه می کند .مشتریان مستحق دریافت پروگرام
 CCSبرای مدت الی پنج سال بعد از ورود شان می باشند .برای کسب معلومات بیشتر به ویب سایت
www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programspolicy/settlement-services/complex-case-support-programme
مراجعه کنید.
اگر شما شخصی را می شناسید که نیازمند این نوع مدد است ،یا دارای چنین خصوصیات هستید ،برای تیم
 Complex Case Supportبه تیلفون شماره  1300 855 669زنگ بزنید.

Settlement Service Grants
این پروگرام سازمانها را در زمینه کمک رسانی به واردشدگان تازه تمویل می کند.
شما می توانید به این خدمات تحت  Settlement Grantsدسترسی حاصل کنید در صورتیکه اقامت دایم داشته باشید و طی پنج
سال اخیر تحت یک یا بیشتر شرایط ذیل وارد آسترالیا شده باشید:
•
•
•

واردشدگان پروگرام بشردوستانه
مهاجر مربوط به خانواده با مهارت انگلیسی محدود
متکی به یک مهاجر مهارت پیشه با مهارت انگلیسی محدود که در اطراف یا مناطق دوردست آسترالیا مستقر شده باشید.
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بعضی باشندگان مؤقت (دارندگان بالقوه ویزه ازدواج و شریک زندگی مشروطه و اعضای متکی ایشان) اطراف یا مناطق
دوردست که طی پنج سال اخیر وارد آسترالیا شده اند و انگلیسی را خوب بلد نیستند ،نیز ممکن است واجد شرایط باشند .دارندگان
غیره ویزه های مشروطه یا مؤقتی واجد شرایط این خدمات نمی باشند.
 Settlement Grantsهمچنان جوامعی را که تعداد زیادی از واردشدگان تازه را دریافت می کنند و نیاز به مساعدت در
قسمت خدمات تنظیم کردن ،پالنگذاری و پشتیبانی دارند ،مدد می کند.
شرکتهای خدماتی شما را کمک می کنند تا به خدمات اساسی جامعه مانند اسکان ،مواظبت اطفال ،استخدام و تحصیل دسترسی
حاصل کنید .ایشان می توانند شما را با شبکه های امدادیه در تماس بگذارند تا بتوانید در جامعه مستقر شوید و به آموزش لسان
انگلیسی ،تحصیل و استخدام دسترسی یابید.
برای معلومات بیشتر:
معلومات راجع به کمک های بالعوض خدمات استقرار

ویب سایت

 Settlement Services grants programراجع به

www.dss.gov.au/grants-funding/grantprogrammes/settlement-services-fact-sheet

DSS Grants Service Directory

http://serviceproviders.dss.gov.au

حمایت برای اطفال صغیر بدون سرپرست با هدف بشردوستانه
این پروگرام اطفال صغیر واجد شرایط (که دارای اقامت دایم ،ویزه مؤقت بشردوستانه ،ویزه حفاظت مؤقت یا معادل یک ویزه
اساسی معادل آن باشند) را در قسمت مواظبت ،نظارت و حمایت کمک می کند.
برای کسب معلومات بیشتر راجع به اطفال صغیر بدون سرپرست پروگرام بشردوستانه  ،به ویب سایت
 www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/uhm-programmeمراجعه کنید.

دی وی دی های معلومات استقرار
 Department of Immigration and Border Protectionیک دی وی دی را تحت نام آسترالیا – یک خانه نو برای
پناهندگان تازه وارد از افریقا و آسیا ترتیب کرده است .این دی وی دی حاوی معلومات راجع به اسکان ،صحت ،تحصیل ،پول،
کار ،خانواده ،قوانین و شرایط زندگی در آسترالیا می باشد.
دی وی دی پناهندگان افریقایی به لسان های امهارک ،دینکه ،کروندی ،عربی سودانی ،سواحیلی و تیگرینیا موجود
است .دی وی دی.
پناهندگان آسیایی به لسان های برمایی ،چینایی (هاکه) ،کارن ،نیپالی و روهینگن موجود است.
هر دو دی وی دی ها دارای یک گزینه زیرنویس به لسان انگلیسی می باشند .سیلایر های آن به لسان انگلیسی در Border TV
نیز موجود است  -به  www.youtube.com/user/ImmiTVمراجعه کرده و عنوان”معلومات آشناسازی“ را جستجو کنید.
می توانید این دی وی دی را از ارائه کننده خدمات استقرار ،از ایمیل آدرس  DVD.Requests@border.gov.auیا از
طریق تماس گرفتن با  Department of Immigration and Border Protectionبه ویب سایت
 www.border.gov.au/about/contact/offices-locations/australiaبدست آرید.

مساعدت استقرار ایالتی یا منطقوی
تمام دولت های ایالت ها و مناطق دارای دفاتر امور مهاجرین و فرهنگ های متنوع می باشند .دولت های محلی نیز ممکن است
مساعدت ها را برای ساکنین تازه وارد ارائه کنند .برای معلومات بیشتر به فصل  ،12مشارکت مدنی مراجعه کنید.
برای معلومات بیشتر:
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ویب سایت

سازمان

ایالت یا منطقه

www.communityservices.act.gov.au/multicultural

Office of Multicultural Affairs

ACT

www.communityservices.act.gov.au/multicultural/
services

Multicultural Services

www.crc.nsw.gov.au/services

Multicultural NSW language services

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

Multicultural NSW Settlement Portal

http://multicultural.nsw.gov.au/communities/comm
unities/
https://dcm.nt.gov.au/strongcommunity/multicultural-affairs
https://nt.gov.au/community/multiculturalcommunities/Contact-a-multicultural-service-orcommunity-group

NSW

NSW Community Organisations
Office of Multicultural Affairs

NT

NT Multicultural Information Directory

www.multicultural.qld.gov.au

Multicultural Affairs Queensland

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

Queensland Multicultural
Resource Directory

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

Multicultural SA

www.mccsa.org.au

Multicultural Communities Council
of SA Directory

www.multicultural.tas.gov.au

Multicultural Tasmania Tas.

www.multicultural.vic.gov.au

Victorian Multicultural Commission Vic.

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

راهنمای جامعه

www.omi.wa.gov.au

Office of Multicultural Interests

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

WA Culturally and Linguistically Diverse
(CaLD) community services directory

Qld

SA

WA

خدمات دولت محلی
 شاروالی ها.شاروالی های محلی شما از محل زندگی تان مراقبت می کند و خدمات متعدد مهم را برای مردم محل عرضه می کند
 حتمی نیست که برای دریافت خدمات دولت محلی.از طریق مالیات جمع آوری شده از مالکین جایداد هر محل تمویل می شوند
.شخص باید صاحب جایداد باشد
اکثر شاروالی ها کتابچه معلومات یا کتابچه ساکنین جدید را راجع به خدمات محلی و امکانات (بشمول تقسیم اوقات جمع آوری
 می توانید این کتابچه ها را از شاروالی ها دریافت کنید یا برای تان از. صحت عامه و امکانات تفریحی) عرضه می کنند،کثافات
.طریق پُست ارسال گردند
 شماره های تیلفون و آدرس شاروالی ها در.برای کسب معلومات بیشتر از شاروالی یا کتابخانه محل تان دیدن کنید
. تحت عنوان ”ناحیه“ لست می باشندWhite Pages
:برای معلومات بیشتر
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منطقه

معلومات دولت محلی

ویب سایت

ACT

ACT Government – Canberra Connect

www.act.gov.au

NSW

Office of Local Government

www.olg.nsw.gov.au

NT

Department of Local Government and
Community Services

_www.localgovernment.nt.gov.au/council
information

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

Vic.

Local Government Victoria

WA

Department of Local Government and
Communities

www.dpac.tas.gov.au/divisions/local_gov
ernment
www.delwp.vic.gov.au/localgovernment/find-your-council

Australian Local Government Association
National
 -لینک ها

www.dlgc.wa.gov.au/Pages/default.aspx
http://alga.asn.au/?ID=275&Menu=56,19
9,219

سازمانهای اجتماعی و قومی
در آسترالیا ،سازمانهای متعدد اجتماعی و قومی موجود اند که خدمتگذار و نماینده عالیق اشخاص دارای سوابق فرهنگی ،لسانی
و مذهبی متنوع می باشند .این سازمانها ممکن است خودشان شما را کمک کنند یا شما را به مراجع دیگر مساعدت کننده معرفی
کنند .کلپ های قومی یا اجتماعی ،اتحادیه ها و سازمانهای مذهبی تحت عنوان "کلپ ها" و "سازمانها" در Yellow Pages
لست شده اند.
اکثر محالت دارای نهاد های ارائه کننده خدمات استقرار می باشند ،بشمول مراکز منابع مهاجرین ( .)MRCاین سازمانها
غیردولتی می باشند ،مگر بعضی از ایشان برای خدمات استقرار از دولت کمک مالی دریافت می کنند .این سازمانها ممکن است
شما را در قسمت یافتن سازمانهای مناسب ضروریات و عالیق تان کمک کرده بتوانند.
برای معلومات بیشتر:
منطقه

سازمان

ویب سایت

National

)Federation of Ethnic Communities’ Councils of Australia (FECCA

www.fecca.org.au

National

Settlement Council of Australia

www.scoa.org.au/

National

Multicultural Youth Advocacy Network

www.myan.org.au/

کمک در حاالت بحرانی
درصورت ضرورت عاجل به غذا ،لباس ،مسکن یا وسایل منزل ،می توانید از سازمانهای غیردولتی مدد بگیرید .از کمک طلبیدن
واهمه نداشته باشید.
برای دریافت بعضی خدمات ،ممکن است ایجاب کند که شما واجد شرایط خاص باشید.
برای معلومات بیشتر:
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ویب سایت

سازمانهای ملی

www.salvos.org.au

The Salvation Army

www.vinnies.org.au

St Vincent de Paul Society

www.thesmithfamily.com.au

The Smith Family

www.missionaustralia.com.au

Mission Australia

www.anglicare.asn.au

Anglicare Australia

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

Red Cross

www.humanservices.gov.au/crisis

Department of Human Services

مشورت دهی تیلفونی حاالت بحرانی
. ساعته و هفت روز در هفته برای راهنمایی شما موجود است24 خدمات مشورت دهی تیلفونی حاالت بحرانی رایگان بطور
اگر احساس ناامیدی می کنید و نیاز به صحبت کردن با کسی را دارید یا می خواهید از خدمات مشورتی مسلکی مستفید شوید به
. این فکر بدی نیست.آنها تیلفون کنید
ویب سایت

 ساعته24 تیلفون

سازمانهای ملی

www.lifeline.org.au

13 1114

Lifeline Helpline

www.kidshelp.com.au

1800 551 800

Kids Helpline

www.childabuseprevention.com.au

1800 688 009

Child Abuse Prevention Service

www.relationships.org.au

1300 364 277

Relationships Australia Crisis Line

www.1800respect.org.au/

1800 737 732

RESPECT 1800
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30

 3لسان انگلیسی
در این بخش
•
•

خدمات تیلفونی کتبی و شفاهی ))TIS National
آموختن انگلیسی

خدمات ترجمانی کتبی و شفاهی ()TIS National
ترجمانی شفاهی
خدمات ترجمانی کتبی و شفاهی ( )TIS Nationalخدمات تیلفونی فوری را ارائه می کند .ترجمان ها به بیشتر از  160لسان و
لهجه موجود اند .اگر ضرورت دارید که با یک شخصی صحبت کنید که لسان شما را بلد نیست TIS National ،می تواند شما
را در این زمینه کمک کند.
ترجمان های تیلفونی بطور  24ساعته و هفت روز در هفته موجود اند و می توانند شما را در قسمت مکالمات تیلفونی عاجل تان
کمک نمایند .می توانید از خدمات تیلفونی شفاهی  TIS Nationalبرای صحبت کردن با دوایر دولتی ،گروه های اجتماعی و
شرکتها صحبت کنید.
بصورت عموم ،خدمات  TIS Nationalبرای اشخاص غیرانگلیسی زبان رایگان است .اگر با یک نهاد دولتی صحبت می کنید،
آن نهاد مسؤلیت پرداخت هزینه ترجمانی را بدوش خواهند داشت .بعضی شرکتها و خدمات اجتماعی نیز ممکن است خدمات
ترجمانی شفاهی رایگان را بدسترس شما قرار دهند.
برای استفاده از خدمات شفاهی  ،TIS Nationalبه تیلفون  131 450زنگ بزنید و به آپراتور بگوئید که به کدام لسان ترجمان
نیاز دارید .سپس آپراتور با یک ترجمان مورد نظر تان تماس می گیرد و بعد از وصل شدن با آن ترجمان ،اسم و نمبر تیلفون
سازمانیکه می خواهید با آن تماس بگیرید ارائه کنید.
شما باید در طول ساعات رسمی سازمانیکه می خواهید با آن در تماس شوید ،زنگ بزنید.
اگر در زمان مالقات با داکتر تان نیاز به یک ترجمان شفاهی دارید ،از داکتر تان بخواهید که به لین تقدم داکتران
 Doctor’s Priority Lineبرای  TIS Nationalزنگ بزند تا یک ترجمان برایتان فراهم گردد .داکتران همچنان می توانند
ترجمان های حضوری را برایتان مهیا سازند .دواخانه ها می توانند از طریق ترجمان های تیلفونی راجع به دواها با شما مفاهمه
کنند .این خدمات توسط دولت بطور رایگان برای شما ارائه می گردد.
خدمات ترجمانی تیلفونی رایگان ممکن است برای صحبت کردن با گروه های ذیل موجود باشد:
•
•
•
•
•

سازمانهای غیرانتفاعی ،غیردولتی ،اجتماعی
اعضای پارلمان
نهاد های دولتی محلی (در رابطه به موضوعاتی مانند تکس اماکن ،جمع آوری کثافات و خدمات شهری)
اتحادیه های صنفی
راهنما های معامالت

کار کردن با TIS National
 TIS Nationalبا کمال مسرت سواالت آنعده باشندگان دایمی و اتباع آسترالیایی را که عالقمند کارکردن بحیث ترجمان های
قراردادی باشند ،پاسخ می دهد .برای کسب معلومات بیشتر ،لطفا ً از ویب سایت  TIS Nationalبه آدرس
 www.tisnational.gov.au/en/Interpretersدیدن کنید.

زنگ بزنید به 131 450
31

ترجمه اسناد مهم تان
مهاجرین واجد شرایط می توانند اسناد مربوط به استقرار خویشرا به لسان انگلیسی ترجمه کنند (بطور مثال ،تذکره یا سند تولد،
نکاح خط ،الیسنس دریوری و اسناد تحصیلی یا شغلی) .این خدمات برای دو سال اول بعد از ورود به آسترالیا یا اعطای ویزه
دایمی بطور رایگان ارائه می گردد.
برای معلومات بیشتر:
 TIS Nationalخدمات

جزئیات تماس

خدمات ترجمانی کتبی و شفاهی  24ساعته
()TIS National

131 450

TIS Nationalویب سایت

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

معلومات راجع به ترجمه اسناد

www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multiculturalaffairs/programs-policy/settle-in-australia/help-with-english/freetranslating-service

کارت ’من یک ترجمان ضرورت دارم ‘
اشخاص غیرانگلیسی زبان می توانند در زمان صحبت کردن با دوایر دولتی ،گروه های اجتماعی و شرکتها با استفاده از یک
کارت ’من یک ترجمان ضرورت دارم ‘ یک ترجمان را تقاضا کنند .این کارت حاوی جزئیات تماس  TIS Nationalو محل
ذکر نام لسان مورد نیاز تان است .در زمان ضرورت به یک ترجمان این کارت را ارائه دهید.
 TIS Nationalاین کارت ها را به دسترس دوایر دولتی ،گروه های اجتماعی و سازمانهای غیرانتفاعی قرار می دهد تا برای
مراجعین خویش توزیع کنند.
اگر می خواهید که یک کارت برایتان از طریق پُست ارسال گردد ،با  TIS Nationalبه آدرس
 tispromo@border.gov.auایمیل بفرستید یا به تیلفون شماره  1300 655 820زنگ بزنید.

سمبول ترجمان

سمبول ترجمان (در فوق و هر صفحه این کتابچه) اشخاص غیرانگلیسی زبان را که انگلیسی محدودی می دانند مطلع می سازد
که می توانند برای دریافت مساعدت خدمات ترجمانی تقاضا کنند.
ممکن است این سمبول را در شفاخانه های عمومی ،استیشن های پولیس ،مکاتب دولتی ،مراکز اجتماعی ،دفاتر اسکان و
استخدام ،شاروالی های محلی و شرکتهای خدماتی استقرار مانند مراکز منابع مهاجرین ( )MRCمشاهده کنید.

آموختن لسان انگلیسی
)Adult Migrant English Program (AMEP
انگلیسی لسان ملی آسترالیا است .مردم در آسترالیا به لسان های مختلف صحبت می کنند ،ولی برای ادغام کامل در جامعه
آسترالیا شخص نیاز به صحبت کردن و فهمیدن لسان انگلیسی دارد .بدون دانستن انگلیسی ،به مشکل می توانید به خدمات مهم
دسترسی و مستقالنه زندگی کنید .مهارت داشتن در لسان انگلیسی در قسمت استخدام در آسترالیا نیز یک امر مهم بشمار می رود.
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برای کسب تابعیت آسترالیایی ،شما باید قادر به صحبت کردن به انگلیسی باشید.
) Adult Migrant English Program (AMEPتوسط دولت آسترالیا تمویل می گردد و بیشتر از  510ساعت تدریس
رایگان لسان انگلیسی را برای مهاجرین و وارد شدگان پروگرام بشردوستانه واجد شرایط ارائه می کند.
اگر شما یک مهاجر یا وارد شده پروگرام بشردوستانه کالن سال در آسترالیا هستید ،و برایتان یک ویزه دایم یا ویزه معبتر مؤقت
اعطا گردیده است و انگلیسی را خوب صحبت کرده نمی توانید یا بلد نیستید ،ممکن است واجد شرایط  AMEPباشید .بعضی
نوجوانان مهاجر بین سنین  15الی  17نیز ممکن است واجد شرایط شناخته شوند .یک ورقه معلوماتی در ویب سایت
 http://docs.education.gov.au/node/37165موجود است که برایتان معلومات بیشتر را ارائه می کند.
 AMEPیک صنف درسی است که شما در آن لسان انگلیسی و معلومات راجع به آسترالیا را می آموزید .شما در این صنوف با
شاگردان تازه وارد دیگری که دارای سوابق ،تجارب و اهداف مشابه شما اند ،مالقات می کنید و ممکن است دوستان تازه ای
پیدا کنید.
 AMEPاز طریق شرکتهای خدماتی تائید شده توسط دولت عرضه می گردد .صنوف توسط معلمین باتجربه که دارای تخصص
خاص در قسمت تدریس لسان انگلیسی برای شاگردان غیرانگلیسی زبان اند ،درس داده می شوند.
شرکتهای خدماتی شما را کمک می کند تا خوبترین صنفی که متضمن برآورده ساختن ضروریات شما باشد ،انتخاب کنید .صنوف
نیمه وقت و تمام وقت در اوقات (روزانه ،شبانه و آخرهفته ها) و محالت مختلف موجود اند تا بتوانید در مکان و وقت مورد نظر
تان لسان انگلیسی را بیاموزید .همچنان امکانات تدریس از راه دور ،آنالین و تدریس خصوصی نیز موجود است.
اگر اطفال دارید ،غرض کسب معلومات مزید به  AMEP child careمراجعه کنید.
زمانهای مهم برای AMEP
برای دسترسی به تدریس لسان انگلیسی تحت پروگرام  ،AMEPشما باید با یکی از شرکتهای خدماتی ظرف مدت شش ماه بعد
از ورود تان به آسترالیا یا آغاز ویزه تان درصورتیکه قبالً در آسترالیا زندگی می کنید ،ثبت نام شوید .شما باید صنوف انگلیسی
را ظرف مدت یکسال بعد از ورود یا آغاز ویزه تان شروع کنید.
شما مدت پنج سال از تاریخ ورود یا آغاز ویزه تان فرصت دارید که لسان انگلیسی را از طریق  AMEPبیاموزید .اگر شما
ضرورت خاص ،سواد محدود یا تجارب مشکل قبل از مهاجرت دارید ،ممکن است مستحق آموزش بیشتر لسان انگلیسی
شناخته شوید.
برای معلومات بیشتر:
AMEP

جزئیات تماس

تیلفون

13 38 73

AMEPویب سایت

www.education.gov.au/amep

ایمیل

skilling@education.gov.au

معلومات راجع به لسانهای غیر از انگلیسی

www.education.gov.au/amep-information-other-languages

در کجا می توانم لسان انگلیسی را بیاموزم؟
 AMEPشرکتهای خدماتی و مراکز آموزشی

www.education.gov.au/adult-migrant-english-program-serviceproviders

 AMEPآن الین

http://amepdl.net.au

شرکتهای خدماتی می توانند شما را در قسمت پالنگذاری تحصیالت تان بعد از تکمیل کردن  AMEPکمک کنند.
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)Skills for Education and Employment (SEE
اگر در جستجوی کار هستید ،پروگرام ) Skills for Education and Employment (SEEممکن است شما را کمک
کرده بتواند SEE .الی  800ساعت تدریس رایگان لسان ،سوادآموزی و اعداد و آموزش های حرفه ای را برای جویندگان شغل
دارای سن کار که به سبب سواد کم یا عدم مهارت در لسان انگلیسی کار پیدا کرده نمی توانند ،فراهم می کند .این پروگرام می
تواند شما را برای مدت الی دوسال کمک کند.
صرف اشخاصی که فعاالنه در جستجوی کار اند و مساعدت مالی یا عاید دریافت می کنند ،واجد شرایط  SEEمی باشند .بعضی
اشخاص بعد از تکمیل کردن ) Adult Migrant English Program (AMEPبه  SEEدسترسی حاصل می کنند یا اگر
واجد شرایط  AMEPنباشند.
برای کسب معلومات بیشتر ،به  Centrelinkزنگ بزنید یا شخصا ً مراجعه کنید ،با شرکتهای خدماتی استخدام تان صحبت کنید،
یا به ویب سایت  SEEبه آدرس  www.education.gov.au/skills-education-and-employmentمراجعه کنید.
برای معلومات بیشتر به فصل  ،5استخدام مراجعه کنید.

زنگ بزنید به 131 450
34

 4تحصیل و آموزش
در این بخش
مواظبت طفل
گروه های همبازی
مکتب و آمادگی مکتب
تعلیمات مسلک و آموزش حرفه ای
National Training Complaints Hotline
پوهنتون ها
برسمیت شناختن تحصیالت و مهارتها برای مقاصد تحصیلی یا آموزشی
مدد معاش شاگردان
کارت های تخفیف شاگردان
کورس های کوتاه مدت جامعه

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

اگر به معلومات بیشتر راجع به آموزش انگلیسی ضرورت دارید ،به فصل  ،3لسان انگلیسی مراجعه کنید.

مواظبت طفل
درصورت کار کردن ،تحصیل یا تعهدات دیگر ،ممکن است مجبور باشید که طفل تانرا تحت مراقبت رسمی شخص دیگری
بسپارید – یعنی مواظبت طفل .انتخاب مواظبت طفل و خدمات آموزش اولیه مناسب می تواند یک تصمیم دشوار برای خانواده ها
باشد .این مسئله بستگی به ضروریات خانواده تان و محیطی که در آن شما و طفل تان احساس راحتی کنید ،خواهد داشت .تمام
شرکتهای خدمات مواظبت طفل باید دارای شایستگی های الزم باشند ،یا در صدد کسب شایستگی تحصیل و مواظبت تائید
شده باشند.
مواظبت طفل مزایای متعددی را برای اطفال تازه وارد و والدین شان ارائه می کند .اکثر خانواده های آسترالیایی از این خدمات
مستفید می شوند.
مواظبت طفل و خدمات آموزش اولیه ،اطفال را در قسمت انکشاف مهارتهای اجتماعی ،عاطفی و آموزشی کمک می کند .اطفال
دارای سوابق مختلف انگلیسی را می آموزند و با محیط زیست جدید شان آشنا می شوند .آموزش دوران اولیه طفولیت و پروگرام
های مواظبت طفل باکیفیت می تواند انکشاف ،تحصیل و دورنمای استخدام عمومی اطفال را در مراحل بعدی زندگی شان
تقویت بخشد.
داشتن مواظبت طفل بدین معناست که شما بتوانید آموزش ،تحصیل یا کار کنید تا خانواده تانرا کمک نموده و زمینه استقرار
موفقانه شما فراهم گردد.
انواع مختلف خدمات مواظبت طفل موجود است .این خدمات شامل مواظبت تمام روز ،مواظبت روز خانواده ،مواظبت گهگاهی و
مواظبت داخل خانه ،و همچنان مواظبت ایام رخصتی و مواظبت بعد از ساعات مکتب برای اطفال به سن مکتب ابتدائیه می باشد.
•

•
•

 Long Day Careکه بعضی اوقات بنام مواظبت  centre-basedنیز یاد می شود ،عبارت از مواظبتی است که
معموالً در یک تعمیر یا بخشی از تعمیر ایکه خاصتا ً به منظور یک مرکز مواظبت طفل اعمار گردیده است ،ارائه
می گردد.
 Family Day Careعبارت از مواظبتی است که یک معلم راجستر شده درخانه شخصی خود برای اطفال خانواده
های دیگر ارائه می کند.
 Occasional Careبرای خانواده هایی مناسب است که به مواظبت طفل بطور مداوم ضرورت ندارند.
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•
•

 In-home Careیک شکلی از مواظبت طفل انعطاف پذیر است که طی آن معلمین راجستر شده مواظبت را در خانه
خود طفل انجام می دهند .این نوع مواظبت طفل صرف تحت شرایط خاص در دسترس می باشد.
اطفال همچنان می توانند شامل پروگرام های آمادگی مکتب یا کودکستان مراکز مواظبت طفل که اطفال را برای مکتب
آماده می سازند ،گردند .این پروگرام ها در  White Pagesلست شده اند.

با  National Child Care Access Hotlineبه تیلفون شماره  1800 670 305زنگ بزنید یا به لینک طفل من در ویب
سایت  www.mychild.gov.auمراجعه کنید:
•
•
•
•
•

خدمات مواظبت طفل تائید شده در محل تان
انواع مواظبت طفل و شغل های موجوده
مساعدت دولتی برای مواظبت طفل تائید شده
خدمات برای اطفال دارای ضروریات خاص
خدمات برای اطفال دارای سوابق فرهنگی متنوع

معلومات مواظبت طفل ملی

ویب سایت

یافتن یک مرکز مواظبت طفل در نزدیک تان

www.mychild.gov.au

دولتی مساعدت فیس مواظبت طفل

www.humanservices.gov.au/childcare

تغیرات در مساعدت دولتی

www.education.gov.au/jobsforfamilies

Department of Education and Training,
دوران اولیه طفولیت و مواظبت طفل

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

انتخاب مواظبت طفل درست برای خانواده تان

http://docs.education.gov.au/node/29716

مواظبت طفل AMEP
) Adult Migrant English Program (AMEPخدمات مواظبت طفل رایگان را برای اطفال زیر سن مکتب صرف
زمانیکه والدین شان شامل صنوف  AMEPهستند ،ارائه می کند .بعد از تکمیل شدن  ،AMEPشما باید ترتیبات مواظبت طفل
تانرا بررسی کنید زیرا چنین مصارف بعد از ختم پروگرام در دسترس نیست.

کار کردن در سکتور مواظبت طفل
مواظبت طفل در آسترالیا کامالً نظارت شده است تا اطمینان حاصل گردد که اطفال بهترین مواظبت ممکنه را دریافت کنند .دولت
های فدرال ،ایالتی و منطقوی آسترالیا متفقا ً مسؤلیت مواظبت طفل را بعهده دارند.
خدمات مواظبت طفل و معلمینی که در این سکتور کار می کنند باید قوانین و مقررات مختلف مربوطه مانند قوانین مربوط به
تحصیل ،مصؤنیت ،رفاه اطفال و مساعدت های مواظبت طفل را رعایت کنند.
اگر فرصت کار کردن رسمی در سکتور مواظبت طفل برایتان میسر گردد ،شما باید در این مورد و غیره مسؤلیت ها کامالً
اگاهی حاصل کنید .شما همچنان باید یا شایستگی های الزم را دارا باشید و یا فعاالنه در صدد کسب شایستگی های تائید شده در
ساحه تدریس و مواظبت بخصوص  Certificate III in Children's Servicesاز طریق یک
 Registered Training Organisationمانند نهادهای ) Technical and Further Education (TAFEباشید.
شما باید عاید تانرا برای  Centrelinkو  Australian Taxation Officeاعالم کنید .این مقررات شامل تمام انواع مواظبت
طفل رسمی می باشد.
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شرکتهای خدمات مواظبت طفل و معلمینی که مسؤلیت های خود را نقض می کنند ،تابع جریمه های سنگین از جریمه های نقدی
گرفته الی تحت تحقیق و پیگیرد قانونی قرار گرفتن می باشند.
برای کسب معلومات بیشتر راجع به کسب مقام معلمی مواظبت طفل ،به ویب سایت وزارت تعلیم و تربیه ایالت یا منطقه تان
مراجعه کنید.

گروه های همبازی
گروه همبازی یک جلسه غیررسمی است که در آن مادران ،پدران ،پدرکالنها ،مادرکالنها ،مواظبت کنندگان ،اطفال و نوزادان در
یک محیط دوستانه دور هم جمع می شوند.
گروه های همبازی آموزش و انکشاف اطفال را از طریق مشارکت در تجارب و تماس با اطفال دیگر تقویت می بخشند .شرکت
کردن در یک گروه همبازی انزوای خانواده ها را کاهش می دهد ،زیرا گروه همبازی فعالیت ها و فرصت های متداوم اجتماعی
را به منظور ارتباط برقرار کردن با جامعه محلی فراهم می سازد.
گروه های همبازی در محالت مختلف مالقات می کنند و توسط والدین و مواظبت کنندگان ترتیب می شوند .معموالً می توانید قبل
از پیوستن به این گروه در جلسات شان بطور امتحانی شرکت کنید .ممکن است در جلسات بعدی پول ناچیزی بابت مصارف
نوشابه ها یا وسایل هنری ،نظر به ضروریات گروه های همبازی ،پرداخت کنید.
برای یافتن یک گروه همبازی مورد نظر تان ،با  Playgroup Australiaبه تیلفون شماره  1800 171 882زنگ بزنید یا
به ویب سایت  www.playgroupaustralia.com.au/مراجعه کنید.

مکتب و آمادگی مکتب
دوره آمادگی یا کودکستان برای تمام اطفال در سال قبل از مکتب مهیا می باشد .دوره آمادگی اطفال را در قسمت انکشاف فزیکی،
عاطفی و اجتماعی ایشان قبل از شروع مکتب کمک می کند.
اطفال باید از سن  5سالگی الی ختم سال دهم به مکتب بروند .بعد از سال  10الی رسیدن به سن  17سالگی اطفال باید در یک
تحصیل ،آموزش یا شغل تمام وقت یا ترکیبی از این فعالیت ها (حد اقل  25ساعت در هفته) اشتراک کنند.
بصورت عموم ،اطفال الی رسیدن به سن  12یا  13سالگی به مکتب ابتدائیه می روند و سپس الی رسیدن به سن  17الی 18
سالگی به مکتب متوسطه (یا ثانوی) می روند .بعضی کالج ها (مکتب ثانوی عالی) صرف برای شاگردان  11الی  12ساله ایکه
برای امتحانات نهایی مکتب آمادگی می گیرند ،اختصاص داده شده است.
شما می توانید اطفال تانرا به مکتب های دولتی یا غیر دولتی بفرستید .لست مکاتب در  White Pagesدرج است.
تحصیالت در مکاتب دولتی رایگان است .ولی ،اکثر مکاتب دارای یک فیس ساالنه ناچیز را جهت پیشبرد پروگرام های تحصیلی
و ورزشی شان اخذ می کنند .تهیه کردن مواد اضافی مانند پنسل ،قلم ،کتب درسی و یونیفورم ممکن است بدوش والدین باشد.
شاگردان دارنده ویزه های مؤقت ممکن است مکلف به پرداخت فیس کامل مکتب باشند – از مکتب تان بپرسید.
برای مکاتب غیردولتی فیس باید پرداخت کنید ،و این چنین مکاتب ممکن است مربوط به نهادهای مذهبی یا فلسفه خاص تدریسی
باشند .برای کسب معلومات راجع به تدریس خصوصی ،مستقیما ً با مکتب مورد نظر تان صحبت کنید یا یک قرار مالقات را با
یکی از مکاتب غیردولتی ترتیب دهید.
اگر به مواظبت قبل یا بعد از مکتب و یا مواظبت ایام رخصتی مکاتب ضرورت دارید ،با مکتب مربوط تان تماس بگیرید.
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ثبت نام
برای ثبت نام کردن طفل تان در یک مکتب ،برای مکتب مورد نظر تان زنگ بزنید یا شخصا ً با ایشان مالقات کنید .شما باید
اسناد ویزه یا ورود تان ،سند تثبیت تاریخ تولد و هرگونه اسناد دیگر طفل تانرا بشمول اطالعنامه های سال های قبلی مکتب وی
را با خود به مکتب ببرید .شما همچنان باید اسناد واکسین طفل تانرا ارائه دهید .برای معلومات بیشتر به فصل  ،9صحت و رفاه
مراجعه کنید.
انتخاب یک مکتب کار دشواری است .معلومات بیشتر را راجع مکتب های محل تان از ویب سایت  MySchoolبه آدرس
 www.myschool.edu.au/بدست آورده می توانید.

اطفال مکتب رو غیرانگلیسی زبان
خدمات مساعدتی برای آموزش لسان انگلیسی در نقاط مختلف آسترالیا متفاوت می باشد .برای کسب معلومات بیشتر با مرجع
تحصیلی ایالت یا منطقه تان و یا مکتب طفل تان تماس بگیرید.
ایالت یا منطقه

معلومات

ویب سایت

ACT

Education and Training Directorate

www.det.act.gov.au/teaching_and_learning/engli
sh-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-studentsand-migrants/english-as-a-second-languagestudents

Qld

Department of Education and Training

http://education.qld.gov.au/schools/about/suppor
t.html

SA

Department for Education and Child
Development

www.sa.gov.au/topics/education-skills-andlearning/schools/curriculum-andlearning/student-support-programs/english-as-asecond-language

Tas.

Multicultural Access Point

www.multicultural.tas.gov.au/education_and_en
glish

Vic.

Department of Education and Training

WA

Department of Education

www.education.vic.gov.au/school/teachers/teach
ingresources/diversity/eal/Pages/ealnewstudent.
aspx
http://det.wa.edu.au/curriculumsupport/eald/detc
ms/navigation/program-information/eal-d-school/programs

ترجمان ها در مکاتب
والدین و مواظبت کنندگانی که انگلیسی را خوب یا هیچ بلد نیستند ،می توانند در زمان بحث کردن موضوعات مربوط به تحصیل
اطفال شان از حضور یک ترجمان مستفید شوند .قبل از وقت مالقات تان با مکتب ،با  TIS Nationalبه تیلفون شماره
 131 450زنگ بزنید یا به ویب سایت  www.tisnational.gov.auمراجعه کنید.

تحصیل و آموزش حرفه ای
کورس های ) Vocational Education and Training (VETبرای اشخاصیکه عالقمند کسب مهارتهای تخنیکی و حرفه
ای ،یا مهارتهای خاص شغلی هستند ،می باشد .کورس های مختلف آموزش حرفه ای در ساحاتی مانند تکنولوجی معلوماتی،
خدمات تجارتی ،ادبیات و رسانه ها ،توریزم و مهمانداری ،مواظبت طفل ،لوژستیک و ترانسپورت ،ساختمان ،معدن ،تولید و
صنایع محلی موجود اند.
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قبل از دسترسی به تحصیالت  ،VETشما باید راجع به کورس های مورد عالقه تان تحقیقات الزم را انجام دهید و بدانید که برای
چه نوع شغل هایی در آسترالیا تقاضا موجود است .ویب سایت  MySkillsاین چنین معلومات را در آدرس
 www.myskills.gov.auبرایتان ارائه می کند.
ویب سایت  MySkillsهمچنان حاوی معلومات راجع به سازمانهای آموزشی ارائه کننده کورس های  VETدر
آسترالیا می باشد .اینها شامل نهادهای ) ،Technical and Further Education (TAFEسازمانهای
) ،Adult and Community Education (ACEو )Private Registered Training Organisations (RTOs
می باشند.
شاگردان مکاتب ثانوی ممکن است بتوانند شامل کورس های  VETدر سالهای نهایی مکتب شان شوند .کورس های  VETفیس
اخد می کنند و شاگردان ممکن است مکلف به خرید کتب ،وسایل و مواد مربوطه از پول شخصی شان باشند .شاگردان باید مکتب
ثانوی را تکمیل کنند تا واجد شرایط بعضی کورس ها شناخته شوند.
برای شاگردان واجد شرایط که در کورس های دیپلومه و بلند تر  VETثبت نام شده اند ،دولت آسترالیا یک پروگرام
قرضه  VET FEE-HELPرا عرضه می کند VET FEE-HELP .برای شاگردان مساعدت مالی را فراهم می
سازد تا ایشان مجبور به پیش پرداخت فیس تحصیلی شان نباشند .شاگردان دریافت کننده VET FEE-HELP
باید قرض خود را از طریق سیستم مالیاتی بعد از گرفتن کار و داشتن عاید فراتر از میزان حداقل تعین شده،
بپردازند .در زمان درخواست ،شما مسؤلیت دارید که قبل از امضا نمودن این قرضه راجع به تمام وجایب و
شرایط آن آگاهی حاصل کنید .برای کسب معلومات بیشتر راجع به  VET FEE-HELPبه ویب سایت
http://studyassist.gov.au/sites/studyassist/helppayingmyfees/vet-fee-help/pages/vet-fee-help
مراجعه کنید.
منطقه

 VETمعلومات

National

My Skills Training Directory

تیلفون

ویب سایت
www.myskills.gov.au

ACT

Skilled Capital

02 6205 8555

www.skills.act.gov.au/?q=skills-trainingact

NSW

Smart and Skilled

1300 772 104

www.smartandskilled.nsw.gov.au

NT

Northern Territory Training
Entitlement

https://nt.gov.au/learning/adulteducation-and-training/vocationaleducation-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.gov.au

SA

Work Ready

1800 506 266

www.skills.sa.gov.au/training-learning

Tas.

Skills Tasmania

http://www.skills.tas.gov.au/learners

Vic.

Victorian Training Guarantee

13 1823

www.education.vic.gov.au/training/learne
rs/vet/pages/funding.aspx

WA

Future Skills

08 6551 5000

www.futureskillswa.wa.gov.au/studentsp
arents/Pages/default.aspx

برای معلومات بیشتر راجع به برسمیت شناخته شدن شایستگی ها و مهارتهای تان ،به فصل  ،5استخدام مراجعه کنید.
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National Training Complaints Hotline
 National Training Complaints Hotlineیک خدمت ملی برای مستهلکین غرض درج کردن شکایات شان راجع به
تحصیل و آموزش حرفه ای می باشد .این خدمات مستهلیکن را به نهادها/مراجع/قلمرو های ذیربط غرض درج کردن شکایات
شان ارجاع می کند.
سکتور تحصیل و آموزش حرفه ای مغلق بوده و سازمانهای مختلفی بشمول دولت های فدرال ،ایالتی و منطقوی در آن سهیم می
باشند .مستهلکین شایسته یک روش درج شکایات ساده و مؤثر می باشند.
این  Hotlineشکایات را بررسی نمی کند اما شکایات را به بهترین نهاد ،مرجع یا قلمرو ذیربط غرض بررسی ارجاع می کند.
معلومات بیشتر راجع به این  Hotlineدر ویب سایت  https://www.education.gov.au/NTCHموجود است.
این  Hotlineبروزهای دوشنبه الی جمعه از ساعت  8صبح الی  6شام در سراسر آسترالیا فعال می باشد و شماره تیلفون آن
 13 38 73است .شکایات کتبی تانرا می توانید به  skilling@education.gov.auارسال کنید .شکایات تان باید حاوی
هرچه معلومات بیشتر بشمول جزئیات تماس تان باشد تا بدان رسیدگی کامل صورت گرفته بتواند.
خدمات ترجمانی از طریق تماس گرفتن با  TIS Nationalبه تیلفون شماره  131 450موجود است .سپس از ایشان بخواهید که
شما را با  National Training Complaints Hotlineوصل کنند.

پوهنتون ها
پوهنتون های آسترالیا در زمره بهترین ها در جهان اند .تکمیل کردن یک رشته دوره لیسانس معموالً سه سال طول می کشد ،مگر
رشته های دو-درجه تحصیلی و ماستری و داکتری ممکن است کمی طوالنی تر باشند .بعضی کورس ها از طریق راه دور و
بطور نیمه وقت نیز تدریس می شوند .پوهنتون ها ممکن است بعضی کورس های انکشاف مسلکی کوتاه مدت را نیز عرضه
کنند.
برای کسب معلومات بیشتر راجع به سیستم تعلیمی آسترالیا:
•
•

اگر در صدد مهاجرت به آسترالیا یا تحصیل در آسترالیا هستید ،به ویب سایت www.studyinaustralia.gov.au
مراجعه کنید
اگر یک شاگرد داخلی یا دارنده ویزه بشردوستانه هستید ،به ویب سایت  ....ydwtswyyayd.ts..wwمراجعه کنید

اگر می خواهید نهاد های تعلیمات عالی و حوزه های تحصیلی آسترالیا را مقایسه کنید ،به ویب سایت www.qilt.edu.au
مراجعه کنید
برای کسب معلومات راجع به شرایط دخول ،ثبت نام و کورس ها باید با پوهنتون یا مرکز تعلیمات عالی مورد نظرتان در ایالت یا
منطقه مربوطه به آدرس زیر
http://studyassist.gov.au/sites/studyassist/mytertiarystudyoptions/courses_quals/pages/enrolli
ng-in-a-course
تماس بگیرید.
شاگردانی که انگلیسی را خوب بلد نیستند ،باید با پوهنتون مربوطه در تماس شده و مقتضیات شمولیت در کورس های شانرا
بپرسند .ممکن است الزم باشد که قبل از آغاز تحصیل در یک پوهنتون ،نخست در یک پروگرام لسان انگلیسی غرض ارتقا لسان
انگلیسی تان به سویه تدریسی آن پوهنتون ثبت نام کنید.
فیس کورس های پوهنتون نظر به هر پوهنتون و کورس متفاوت می باشد .قبل از ثبت نام کردن در یک کورس نخست باید کلیه
مصارف آنرا بشمول طریقه پرداخت فیس کورس و مواد درسی ،لیله و غیره مصارف مربوط را بررسی کنید.
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به منظور کمک کردن به شاگردان داخلی برای تحصیل کردن در یک پوهنتون ،دولت بعضی جا ها را در پوهنتون ها غرض
دسترسی شاگردان واجد شرایط تحت ) Higher Education Loan Program (HELPسوبسید می کند .در صورت واجد
شرایط شناخته شدن ،شما مجبور به پیش پرداخت فیس تحصیلی تان نمی باشید مگر می توانید قرض  HELPتانرا از طریق
سیستم مالیاتی بعد از گرفتن کار و بدست آوردن عاید باالتر از مرز معینه ،پرداخت کنید .این مرز میزان عاید هر سال تثبیت می
شود و جزئیات بیشتر راجع به آن در ویب سایت  StudyAssistموجود است (.)www.studyassist.gov.au

مساعدت برای شاگردان خارجی
مرکز تحصیلی و آموزشی تان اولین نقطه تماس برای مساعدت به شما در زمان تحصیل تان در آسترالیا می باشد .معلومات
استقراربرای شاگردان خارجی در ویب سایت  www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australiaو سایت
های زیر موجود است:
معلومات برای شاگردان خارجی

ویب سایت

Department of Education and Training

www.internationaleducation.gov.au/

Future Unlimited

www.studyinaustralia.gov.au

Immigration information

www.border.gov.au/Trav/Stud

برسمیت شناختن شایستگی ها و مهارتها برای مقاصد تحصیلی یا آموزشی
اگر می خواهید شامل یک پروگرام تحصیلی یا آموزشی در آسترالیا شوید ،بهتر است نخست شایستگی های تحصیلی یا تجارب
کاری خارج از آسترالیای تانرا توسط یک نهاد آموزشی ،پوهنتون ،یا مرجع ارزیابی کننده مهارتها برسمیت بشناسید .اینکار
ممکن است شما را در قسمت برآورده ساختن مقتضیات شمولیت در کورس کمک کند یا حتی مدت زمان آموزش تانرا کاهش دهد.
برای کسب معلومات بیشتر راجع به برسمیت شناختن شایستگی های تحصیلی و مهارتهای تان به فصل  ،5استخدام مراجعه کنید.

مساعدت های مالی حمایت شاگردان
( Youth Allowanceبرای اشخاص  24 – 16ساله) و ( Austudyبرای اشخاص  25ساله و باالتر) مساعدت های مالی را
برای آنعده از باشندگان دایمی آسترالیا که بطور تمام وقت در پروگرام های تائید شده درس می خوانند و عاید و دارایی شان از
حد معینی تجاوز نمی کند ،فراهم می سازد.
یک دوره انتظار شامل حال اکثر باشندگان تازه وارد می گردد .پناهندگان و واردشدگان پروگرام های بشردوستانه از
این دوره انتظار مستثنی اند .برای کسب معلومات بیشتر ،با  Centrelinkبه آدرس
 www.humanservices.gov.au/customer/subjects/payments-students-and-traineesتماس بگیرید.
همچنان به فصل  ،10خانواده شما مراجعه کنید.

کارت های تخفیف شاگردان
در بعضی ایالت ها و مناطق ،شاگردان مکاتب و تحصیالت عالی ممکن است واجد شرایط دریافت یک کارت تخفیف که ایشانرا
مستحق تخفیف ها در زمان پرداخت برای خدماتی مانند ترانسپورت عامه می سازد ،باشند .از مکتب یا موسسه تان در مورد
گرفتن کارت شاگردان سئوال کنید.
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کورس های کوتاه مدت جامعه
) Adult and Community Education (ACEکورس های تحصیلی را در جوامع محلی برای اشخاص  15ساله و باالتر
ارائه می کند .کورس های  ACEمعموالً بسیار انعطاف پذیر بوده و برای اشخاص دارای سوابق و استعداد های مختلف می باشد.
این کورس ها معموالً برای دو یا سه ساعت در هفته برای مدت شش الی هشت هفته ،یا ورکشاپ های تمام روز دوام می کند .این
کورس ها اغلبا ً از طرف شب یا آخر هفته ها برگزار می گردند.
کورس های  ACEمعموالً دارای درجه تحصیلی نمی باشند ،مگر ممکن است یک راهکار خوبی برای تحصیالت رسمی و
آموزش کاری محسوب شوند ACE .همچنان می تواند مهارتهای مربوط به کار و درجه های تحصیلی و یا جهت اقناع شخصی،
شیوه زندگی یا ضروریات اجتماعی را ارائه کند.
بعضی کورس های کوتاه مدت دارای کریدت می باشند و طوری تنظیم شده اند که سطح دانش و مهارتها را در ساحاتی مانند
هنر ،تکنولوجی معلوماتی ،تجارت کوچک ،لسانهای دیگر و ورزش ارتقا دهند.
نهاد های ) Technical and Further Education (TAFEو ) Vocational Education Training (VETممکن
است کورس های دارای کریدت و غیر کریدت را بدون ارزیابی رسمی ،ارائه کنند.
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 5استخدام
در این بخش
•
•
•
•
•
•

جستجو برای کار
Centrelink
برسمت شناختن اسناد تحصیلی و مهارتها
حقوق و محافظت ها در محل کار
حقوق و حفاظت ها در محیط کار
صحت و مصونیت در محل کار

جستجو برای کار
بازار کار آسترالیا می تواند بسیار رقابت آمیز باشد .عوامل اقتصادی ،شایستگی ها ،مهارت ها و توانایی شما در لسان انگلیسی و
همچنان نوع کاری که جستجو می کنید ،همه در قسمت یافتن کار تاثیر گذار می باشند .موجودیت کار در نقاط مختلف آسترالیا
متفاوت می باشد.
روزنامه ها معموالً حاوی اعالنات '( 'Job Vacanciesیا ' )'Positions Vacantمی باشند .لست کار های اشغال نشده از
طریق آنالین نیز موجود می باشد .لست مؤسسات استخدام خصوصی و ویب سایت های استخدام در راهنمای تیلفون و ویب
سایت های مختلف استخدام موجود است.
از طریق  jobactiveکه یکی از بزرگترین ویب سایت های رایگان استخدام در آسترالیا است ،می توانید کار های اشغال نشده
را در سراسر آسترالیا به آدرس  www.jobactive.gov.au/جستجو کنید.
کارهای داوطلبانه یک راهکاری برای استخدام می باشد :به فصل  ،12مشارکت مدنی مراجعه کنید.

Centrelink
 Centrelinkمساعدت های مالی و خدمات استخدام را ارائه می کند .اگر در جستجوی کار هستید ،تحصیالت تائید شده را تکمیل
می کنید یا شامل فعالیت های تائید شده هستید ،ممکن است واجد شرایط دریافت یک مساعدت مالی عاید شناخته شوید.
Centrelink

جزئیات تماس

 Centrelinkویب سایت

www.humanservices.gov.au

معلومات برای مهاجرین ،پناهندگان و دیدارکنندگان

www.humanservices.gov.au/multicultural

معلومات به لسان های دیگر

www.humanservices.gov.au/yourlanguage

برای معلومات به لسان های دیگر

131 202

شماره تیلفون استخدام

132 850

برای کمک در قسمت استخدام Centrelink ،ممکن است شما را به یک شرکت خدمات استخدام
( )Employment Services Providerمانند  jobactiveیا Disability Employment Services
ارجاع کند .اگر در یک منطقه دوردست زندگی می کنید ،ممکن است به یک شرکت ارائه کننده خدمات پروگرام
انکشاف جامعه ( )Community Development Programمعرفی گردید.
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jobactive
 jobactiveکارجویان را با کارفرمایان وصل می کند و این خدمات توسط شرکتهای خدماتی مختلف در بیشتر از  1700محل
در سراسر آسترالیا عرضه می گردد .شرکتهای ارائه کننده  jobactiveخدمات خویشرا مطابق ضروریات مشتریان شان تنظیم
می کنند .ایشان با کارفرمایان محلی ،سازمانهای آموزشی راجستر شده ،دولت ،جامعه و سازمانهای صحی غرض کمک به
مشتریان خویش همکاری می کنند.
شما می توانید در قسمت دسترسی به آموزش و تجربه کاری ،مساعدت نقل مکان ،سوبسید معاش ،آموزش ،کارآموزی یا پروگرام
 New Enterprise Incentive Schemeجهت دریافت مساعدت برای شروع یک کار و بار شخصی جدید ،کمک دریافت
کنید Help for jobseekers .در ویب سایت www.employment.gov.au/jobactive-help-job-seekers
موجود است.
شرکتهای ارائه کننده  jobactiveتان شما را در قسمت ترتیب نمودن یک پالن استخدام که تشریح می کند چه اقداماتی را برای
یافتن کار باید انجام دهید ،کمک خواهد نمود .این امر ممکن است شامل نوشتن یک سوانح کاری ،کسب تجربه کاری و
مهارتها یا شایستگی های جدید باشد.
اگر یک پناهنده یا واردشده پروگرام بشردوستانه هستید ،شما از همان روز اول ورود تان واجد شرایط دریافت تمام خدمات
استخدام می باشید .مهاجرین دیگر ممکن است واجد شرایط دریافت خدمات استخدام محدودتر باشند .برای کسب معلومات بیشتر
با  Centrelinkتماس بگیرید.
برای یافتن شرکتهای ارائه کننده  jobactiveمحل تان به ویب سایت  www.jobactive.gov.auمراجعه کنید.
هر فرد واجد شرایط کار کردن قانونی در آسترالیا (بشمول دیدارکنندگان دارنده ویزه کاری مناسب) می تواند کارهای برداشت
حاصالت مانند چیدن میوه و غیره محصوالت زراعتی را در نقاط دوردست آسترالیا انجام دهند .شرکتهای ارائه کننده
 Harvest Labour Servicesکار ها را از طریق  jobactiveارائه می کنند.
jobactive

جزئیات تماس

Job Seeker Hotline

136 268

 jobactiveیب سایت

www.jobactive.gov.au

 jobactiveمعلومات به لسان های غیرانگلیسی

www.employment.gov.au/translated-jobactive-factsheets

نشریه  Labour Market Updateآسترالیا

http://employment.gov.au/australian-labour-market-updatepublication

 Harvest Labour Servicesمعلومات

www.harvesttrail.gov.au

خدمات ذیل نیز ممکن است مفید باشند:
سازمان یا خدمت

شماره تیلفون

ویب سایت

Australian Apprenticeships

13 3873

www.australianapprenticeships.gov.au

 – Jobguideبرای استخدام جوانان
 – +Experienceبرای استخدام اشخاص مسن
 – MyFutureیک ویب سایت ارائه کننده مشورت
استخدام

www.education.gov.au/job-guide
13 1764

www.employment.gov.au/job-seekers-0
http://myfuture.edu.au
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سازمان یا خدمت

شماره تیلفون

کمک برای شروع یک تجارت کوچک

13 62 68

 – JobAccessبرای کارگران معلول

1800 464 800

ویب سایت
www.employment.gov.au/self-employmentnew-enterprise-incentive-scheme-neis
www.jobaccess.gov.au/people-withdisability

برسمیت شناختن شایستگی ها و مهارت ها
اگر شما دارای شایستگی ها ،مهارتها یا تجربه کاری مناسب در کدام رشته خاص هستید ،می توانید آنرا رسما ً تائید کنید تا بتوانید
در آسترالیا کار بدست آرید .برسیمت شناخته شدن دانش یا مهارتهای تان می تواند چانس بدست آوردن کار و انکشاف حرفه ای
تانرا در آینده تقویت بخشد.
اگر در صدد تحصیل یا آموزش دیدن در آسترالیا هستید ،بهتر است که شایستگی ها و تجارب کاری خارج از آسترالیای تانرا
ارزیابی نموده و برسمیت بشناسانید ،تا مقتضیات شمولیت در کورس ها را برآورده سازید ،یا حتی مدت زمان تحصیل تانرا
کاهش دهید.
برای معلومات برسمیت شناختن شایستگی ها  ،به ویب سایت
http://internationaleducation.gov.au/services-and-resources/pages/qualifications recognition.aspxمراجعه کنید.
راه های مختلفی برای ارزیابی و برسمیت شناخته شدن مهارتها و شایستگی های شما وجود دارد:

برسیمت شناختن تحصیالت قبلی
) Recognition of Prior Learning (RPLیک پروسه ارزیابی و برسیمت شناختن دانش و مهارت هایی است که یک
شخص از طریق تحصیل ،آموزش ،کار یا تجربه زندگی بدست آورده است .طی این پروسه تمام یا بخشی از شایستگی های شما
در آسترالیا برسمیت شناخته می شود.
ارزیابی های  RPLتوسط ) Registered Training Organisations (RTOsآسترالیا صورت می گیرد RTOs .ها
شامل نهاد های ارائه کننده تحصیالت عالی (پوهنتون ها) و سازمانهای آموزش تحصیالت حرفه ای دولتی و غیر دولتی
می باشند.
ممکن است مستحق  RPLشناخته شوید در صورتیکه شما دارای:
•
•
•

یک سند تحصیلی خارج از آسترالیا داشته باشید.
یک رشته تحصیلی مناسب داشته باشید.
شواهدی مهارتها و دانش کاری کسب شده از کار باعاید یا بدون عاید ،تجربه زندگی یا کار جامعه را داشته باشید.

ارزیابی کنندگان باتجربه آسترالیایی که کارمند یا نماینده  RTOهستند ،ارزیابی های  RPLرا انجام می دهند .ارزیابی کننده
ممکن است شما را در حین انجام دادن یک وظیفه خاص نظارت کند و با شما راجع به مهارتهای تان صحبت کند .ایشان همچنان
اسناد ،تجارب و مهارتهای (بشمول تحصیالت رسمی و تجربه کاری) شما را با شایستگی های آسترالیا مقایسه می کنند .آسترالیا
داری یک چهارچوب اسناد تحصیلی ملی می باشد ،لهذا برسمیت شناختن یا تصمیم ارزیابی کننده توسط همه  RTOها قابل
قبول می باشد.
ارزیابی کننده از شما تقاضا خواهد کرد که چه شواهدی را باید ارائه دهید – بطور مثال ،کاپی تصدیق های اسناد تحصیلی یا
آموزش ،تصدیق های کارفرما ،جزئیات وظایف قبلی و نمونه های کاری تان.
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بعد از پیدا کردن یک نهاد آموزشی مناسب ،شما می توانید با آن نهاد بخاطر صحبت کردن راجع به گزینه های  RPLتان و
هرگونه فیس های الزم برای ارزیابی و برسمیت شناخته شدن مهارتها و تجارب تان تماس بگیرید .ارزیابی های  RPLمعموالً
ایجاب یک فیس را می کند.
جزئیات تماس و آدرس های  RTOدر ویب سایت های ذیل موجود اند:
•
•

 – www.myskills.gov.au - MySkillsبرای پیدا کردن کورس های آموزشی و تعلیمی ( )VETقابل دسترس در
منطقه تان.
 – www.myfuture.edu.au - MyFutureبرای جزئیات تماس تمام  RTOهای آسترلیایی ،بشمول پوهنتون ها و
همچنین معلومات بیشتر راجع به پروسه درخواست (.)RPL

مراجع ارزیابی کننده مهارتها
مراجع ارزیابی کننده مهارتها ارزیابی ها و امتحانات را انجام می دهند تا تثبیت نمایند که آیا یک فرد مهاجر دارای مهارتها و
تجارب الزم طبق معیار های آسترالیا برای کار کردن در یک حرفه خاص است یا نه .ضمن اینکه این خدمات معموالً برای
مقاصد مهاجرت انجام می شوند ،اکثر مراجع ارزیابی ها و امتحانات را برای مقاصد دیگر نیز انجام می دهند ،که می تواند طبق
ذیل شما را کمک کند:
•
•
•

کسب یک سند تحصیلی .Australian Qualification Framework
.دسترسی به جواز و ثبت نام در حرفه های خاص
برسمیت شناخته شدن توسط یک اتحادیه حرفه ای.

آسترالیا دارای  37مرجع مختلف ارزیابی کننده برای ارزیابی اسناد تحصیلی و مهارتهای کسب شده از خارج
آسترالیا در یک حرفه خاص می باشد .برای کسب معلومات راجع به اینکه آیا شغل یا حرفه شما تحت پوشش
یک مرجع است یا نه ،به لست مراجع به آدرس
www.border.gov.au/Trav/Work/Work/Skills-assessment-and-assessing-authorities
مراجعه کنید.

مرجع برسمیت شناختن حرفه های آسترالیا – برسمیت شناختن مهارتها
) Trades Recognition Australia (TRAیک بخش تجاری  Department of Education and Trainingاست.
این مرجع ارزیابی کننده ،مسؤلیت ارزیابی  130حرفه های تخنیکی و شغل های پیشه وری که توسط
) Australian Department of Immigration and Border Protection (DIBPلست شده اند ،بدوش دارد.
 TRAیک تعداد خدمات ارزیابی مهارتهای مختلف را انجام می دهد ،که نظر به شرایط و هدف مهاجرتی دلخواه هر درخواست
دهنده فرق می کند.
 TRA Trades Recognition Serviceو  TRA Optional Skills Assessment Serviceامور برسمیت شناختن
مهارتها را برای مقاصد استخدام و صدور جواز ارزیابی می کندRegistered Training Organisations (RTOs) .
تائید شده توسط  TRAاین خدمات را در سراسر آسترالیا ارائه می کند .بعد از یک ارزیابی ،ممکن است مهارتهای شما بطور
رسمی منحیث یک سند تحصیلی پذیرفته شوند ،یک  Offshore Technical Skills Recordیا سند قبولی تحصیل شما که
ممکن است از شما بخواهد بعضی آموزش های اضافی را انجام دهید تا مقتضیات معیار های کار یا جواز در آسترالیا را
برآورده سازید.
برای دانستن اینکه آیا ارزیابی مهارتهای  TRAبرای شما مناسب است یا نه ،به ویب سایت  TRA Pathfinderبه آدرس
 www.tradesrecognitionaustralia.gov.au/PathFinder/Pages/default.aspxمراجعه کنید.
همچنین می توانید ویب سایت  TradeSETرا بررسی کنید ،این خدمت رایگان به منظور کمک بشما در قسمت تصمیم گیری
اینکه آیا یک ارزیابی رسمی مهارتها را انجام بدهید یا نه در آدرس  www.tradeset.com.auمی باشد.
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مرجع ارزیابی کننده حرفه های آسترالیا

جزئیات تماس

تیلفون (از خارج آسترالیا)

+61 2 6240 8778
دوشنبه الی جمعه ،ساعت  10صبح الی  12ظهر و  1بعد از ظهر الی  5عصر بوقت
استندرد شرق آسترالیا ،به استثنای رخصتی های عمومی ( 10 +GMTساعت)

تیلفون (از داخل آسترالیا)

992 360 1300
ساعات کاری مانند فوق

ایمیل

traenquiries@education.gov.au

TRAویب سایت

www.tradesrecognitionaustralia.gov.au

برسیمت شناختن اسناد تحصیالت عالی
 – Overseas Qualification Unitsکه در ایاالت و مناطق آسترالیا قرار دارد – خدمات برسیمت شناختن اسناد تحصیل
خارج از آسترالیا را برای مقاصد عمومی (نه برای مقتضیات الزم تحصیلی ،مهاجرتی ،یا استخدام) ارائه می کنند OQUs .ها
خدمات رایگان را در زمینه مقایسه کردن سند تحصیل شما با معادل آسترالیایی آن با استفاده از
 Australian Qualification Frameworkانجام می دهند.
) Department of Education and Training (DETمعلومات عمومی و مشورت دهی راجع به مقایسه کردن اسناد
تحصیل خارج از آسترالیا را ارائه می کند .قبل از تماس گرفتن با  DETبا  OQUدر ایالت یا منطقه تان مشورت کنید .در
صورت ضرورت  OQUشما را به  DETارجاع می کند.
سازمان

ویب سایت

Department of Education and Training

http://internationaleducation.gov.au/Services-AndResources/services-for-individuals/Pages/Servicesfor-individuals.aspx

http://internationaleducation.gov.au/services-andState and territory Overseas Qualification Units
resources/pages/qualifications-recognition.aspx

اشخاص مسلکی تحصیل یافته خارج از آسترالیا که ضرورت دارند تحصیالت مکمله را در آسترالیا غرض برسمیت شناخته شدن
اسناد تحصیل خارج شان انجام دهند ،ممکن است واجد شرایط دریافت مساعدت مالی فیس تحصیلی باشند .با  FEE-HELPبه
تیلفون شماره  1800 020 108تماس بگیرید یا به ویب سایت
 http://studyassist.gov.au/sites/StudyAssist/HELPpayingMyFees/FEE-HELPمراجعه کنید.

حقوق و حفاظت های در محل کار
همه افرادیکه در آسترالیا کار می کنند مستحق حقوق و حفاظت های اساسی می باشند.
این امر شامل میزان حداقل دستمزد ،تفریح ها ،رخصتی مریضی و دسترسی به میزان حداقل مزایا طبق اعطائیه یا قرارداد
کار تان.
 Fair Work Ombudsmanمشورت و معلومات رایگان را راجع به قوانین کار آسترالیا به لسان انگلیسی و غیره لسانها در
ویب سایت  www.fairwork.gov.auبرای کارگران و کارفرمایان ارائه می کند.
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حد اقل دستمزد
تمام کارگران در آسترالیا مستحق دریافت میزان حداقل دستمزد می باشند .این مبلغ نظر به ایالت یا منطقه محل کار ،سن ،اعطائیه
مربوطه و جزئیات قرارداد کار تان فرق می کند.
کارفرمای شما باید معاشات شما را بطور مداوم بپردازد و نباید بدون اجازه شما کسرات (به استثنای مالیات و صندوق بیمه تقاعد)
را از معاش تان وضع کند .زمان شروع کردن کار در یک محل ،از کارفرمای تان تقاضا کنید که تمام کسراتی را که از معاش
تان وضع خواهند شد برایتان بطور واضح توضیح دهد .اگر خواسته باشید ،می توانید ترتیب دهید تا مبالغی از معاش تان مستقیما ٌ
کسر گردد.
همچنان یک ورقه معاش باید ظرف مدت یک روز کاری بعد از روز پرداخت معاش برایتان داده شود.

شرایط استخدام
تمام کارگران در آسترالیا مستحق میزان حد اقل شرایط استخدام اند .این معیار ها شامل ساعات کاری ،اضافه معاش ،تفریح ها،
رخصتی های مریضی و عمومی می باشد.

حق داشتن نماینده
تمام کارگران در آسترالیا حق دارند عضو اتحادیه های کارگری شوند و اتحادیه از حقوق شان نمایندگی کند .اتحادیه های کارگری
برای اعضای خود راجع به معاش ،شرایط استخدام و حقوق محل کار شان مشورت می دهد .اتحادیه ها همچنان در قسمت حل
مشکالت محل کار و مذاکره کردن با کارفرمایان راجع به معاشات و شرایط کاری اعضای اتحادیه خویش کمک می کند.
شما مجبور نیستید برای کارفرمایتان افشا کنید که عضو یک اتحادیه هستید .کارفرمای شما حق ندارد که بخاطر عضویت تان در
یک اتحادیه با شما رفتار غیرمنصفانه داشته باشد یا شما را از کار اخراج کند.
اگر می خواهید عضو یک اتحادیه شوید ولی مطمئن نیستید که کدام یک را انتخاب کنید ،می توانید با  Australian Unionsبه
آدرس  www.australianunions.com.auتماس بگیرید Australian Unions .یک نهاد عضویتی و ارائه کننده خدمات
مشورتی است که توسط  Australian Council of Trade Unionsاداره می شود .اگر سوالی در مورد حقوق و مزایای
محل کارتان دارید ،این نهاد می تواند شما را کمک کند.

حفاظت در مقابل تبعیض
شما از هرگونه تبعیض و ’اعمال مغایر‘ بخاطر نژاد ،مذهب ،جنسیت ،حاملگی ،تمایل جنسی ،معلولیت یا عضویت تان در یک
اتحادیه کارگری در محل کار تان محفوظ هستید.
’اعمال مغایر‘ بدین معناست که برای شخص:
•
•
•
•
•

کار داده نشود
از کار اخراج شود
فرصت های آموزشی داده نشود
ترفیع داده نشود یا
تابع شرایط کار و استخدام نامساعد تر گردد.

برای کسب معلومات بیشتر راجع به قوانین تبعیض ،به ویب سایت
www.humanrights.gov.au/employers/good-practice-good-business-factsheets/quick-guideaustralian-discrimination-laws
مراجعه کنید.
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برای درج شکایات ،به ویب سایت
www.humanrights.gov.au/complaints/complaint-guides/what-you-can-complainabout/complaints-about-discrimination-employment
مراجعه کنید.

حقوق متفرقه محل کار
کارفرمایتان نمی تواند بخاطر سوال یا شکایت کردن راجع به شرایط کار تان (نزد کارفرمایتان یا یک مرجع مربوطه) و یا
بخاطر تنفیذ حقوق تان ،با شما رفتار غیرمنصفانه نماید یا شما را از کار اخراج کند.

معلومات بیشتر
اگر مطمئن نیستید که آیا مقدار معاش ،شرایط کاری و حقوق درست را دریافت می کنید یا نه و یا می خواهید یک شکایت را
راجع به کارفرمایتان درج کنید ،معلومات بیشتر در ذیل موجود است:
نهاد های ملی

تیلفون

ویب سایت

Fair Work Ombudsman
)لسانهای غیر از انگلیسی(

13 1394

www.fairwork.gov.au/contact-us/language-help

 Fair Work Ombudsmanبرای
مهاجرین و دارندگان ویزه

www.fairwork.gov.au/find-help-for/visa-holders-andmigrants

Australian Unions

www.australianunions.com.au/ 1300 486 466

Fair Work Commission

/www.fwa.gov.au 1300 799 675

دولت آسترالیا

www.australia.gov.au/information-and-services/jobs-andworkplace/working-conditions

Department of Immigration
and Border Protection

www.border.gov.au/Trav/Work/Work/workplace-rights

صحت و مصؤنیت در محل کار
شما حق داشتن یک محل کار مصؤن و سالم را دارید .همه کارگران باید طرزالعمل صحت و مصؤنیت کارفرمای شان را رعایت
کنند.
اگر در محل کار صدمه دیده اید ،ممکن است مستحق دریافت بیمه بیکاری شوید.
ایالت ها و مناطق مسؤلیت اساسی قوانین )( Work Health and Safety (WHSکه بنام
 Occupational Health and Safetyنیز یاد می شود) را بعهده دارند .این قوانین وظایف کارفرمایان ،نهاد های دولتی و
غیره مراجع ذیدخل را مبنی بر صحت و مصؤنیت محل کار تصریح می کند.
اگر فکر می کنید که محل کارتان مصؤن نیست ،می توانید موضوع را برای مرجع نظارت کننده مربوطه یا نماینده صحت و
مصؤنیت محل کارتان (در صورت مودجودیت) گزارش دهید .همچنان می توانید اتحادیه کارگری تانرا در جریان بگذارید.
مراجع نظارت کننده مصؤنیت ایالتی و منطقوی قرار ذیل اند:
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منطقه

نظارت کننده صحت و مصؤنیت

تیلفون

ویب سایت

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

National

Comcare

1300 366 979

www.comcare.gov.au

National

Safe Work Australia

1300 551 832

www.safeworkaustralia.gov.au/sit
es/swa/about/publications/pages/
working-safely-in-australiainformation-sheet

بعضی سکتور ها مانند معادن و نفت و گاز ،دارای مقررات ایمنی خاص می باشند .برای مطالعه لست کامل نظارت کنندگان،
بشمول نظارت کنندگان بیمه جبران خسارت به ویب سایت
www.safeworkaustralia.gov.au/sites/swa/about/who-we-work-with/regulators/pages/whsregulators
مراجعه کنید.

بیمه تقاعد
بیمه تقاعد یک طریقه پس انداز برای زمان تقاعد شما می باشد .شما و/یا کارفرمایتان می توانید پول به حساب صندوق بیمه تقاعد
تان جمع کنید ،که معموالً بعد از رسیدن به سن  60سالگی بدان دسترسی خواهید داشت.
در اکثر موارد ،کارفرمایتان قانونا ً مکلف است که یک مبلغ معادل  9فیصد عاید تانرا به حساب صندوق بیمه تقاعد منتخبه تان
جمع کند .شما همچنان می توانید پول اضافی را به حساب صندوق بیمه تقاعد تان پس انداز کنید .برای دانستن اینکه آیا
کارفرمایتان پول درست را به حساب صندوق بیمه تقاعد شما جمع می کند یا نه ،می توانید از صندوق بیمه تقاعد تان سوال کنید.
اگر کار شخصی می کنید ،می توانید راجع به پس انداز کردن پول در حساب صندوق بیمه تقاعد برای زمان تقاعد تان فکر کنید.
برای معلومات بیشتر:
معلومات صندوق بیمه
تقاعد

تیلفون

ویب سایت

Australian Taxation Office

13 1020

www.ato.gov.au/super

Australian Securities and
Investments Commission

1300 300 630

www.moneysmart.gov.au/superannuation-and-retirement
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 6قوانین آسترالیا
در این بخش
از تمام افراد در آسترالیا انتظار می رود که قوانین کشور را رعایت کنند .بعضی چیزهائیکه در کشور های دیگر مشروع است
در آسترالیا غیرقانونی محسوب می شوند و ممکن است منجر به مجازات شدید گردد.
آشناسی با قوانین آسترالیا شما را کمک می کند تا در جامعه آسترالیا راحت تر مدغم شده و دچار مشکالت نشوید.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

جرایم جنایی
خشونت
خشونت خانگی و خانوادگی و خشونت جنسی
سن قانونی
حقوق اطفال
حفاظت اطفال
ازدواج اجباری
حقوق و صحت والدی و نسایی
اسلحه ناریه و کارد ها
حیوانات و زندگی وحش
سگرت کشیدن ،مشروب نوشیدن و مواد مخدر
قیودات وارد کردن نباتات و حیوانات
قوانین متفرقه
مساعدت حقوقی

جرایم جنایی
هرگونه عمل خالف قانون بحیث یک جرم محسوب می شود و ممکن است به منجر به مجازات گردد.
جرایم سنگین شامل قتل ،ضرب و جرح ،خشونت جنسی ،صدمه زدن یا سرقت اموال ،سرقت مسلحانه ،داشتن روابط جنسی با
اطفال یا کودکان زیر سن قانونی ،رانندگی خطرناک ،داشتن یا استفاده و یا فروش مواد مخدره و جعلکاری می باشد .رشوت دادن
(پیشکش نمودن پول) یا کوشش کردن برای رشوت دادن به مامورین رسمی مانند افسران پولیس ،یا کارمندان دولت فدرال ،ایالت
یا منطقه یک جرم سنگین بشمار می رود .پیشکش نمودن پول یا تحفه به منظور اِعمال نفوذ باالی کارمندان رسمی یک عمل
غیرقانونی می شود و گزارش داد ه خواهد شد.
داشتن یا حمل سالح مانند تفنگچه بدون جواز قانونی ،یک عمل غیرقانونی است .اکثر ایالت ها و مناطق محدودیت هائیرا در
رابطه به حمل سالح های بالقوه دیگر ،مانند چاقو ها ،در محضر عام وضع کرده اند.
در حاالت اضطراری یا درصورتیکه جان شما یا شخص دیگری در معرض خطر فوری قرار داشته باشد ،به تیلفون  000زنگ
زده و ” “Policeرا بخواهید .مراجعه شود به فصل  ،2کمک بگیرید.
اگر شما شاهد یک جنایتی بوده اید یا معلوماتی بدست دارید که می تواند پولیس را در حل یا جلوگیری یک جنایت کمک کند ،باید
با  Crime Stoppersبه ویب سایت  www.crimestoppers.com.auتماس بگیرید و یا به تیلفون شماره
 1800 333 000زنگ بزنید .شما مجبور نخواهید بود که نام تانرا ذکر کنید.
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خشونت
خشونت علیه اشخاص دیگر در آسترالیا یک عمل غیرقانونی است و بحیث یک جرم سنگین تلقی می گردد .یک شخصیکه
مرتکب جرم خشونت گردد می تواند زندانی شود ،صرفنظر از اینکه زن باشد یا مرد.
خدمات مختلفی جهت حمایت از قربانیان جرایم یا خشونت وجود دارد ،بشمول قربانیان خشونت در خانه (خشونت خانگی و
خانوادگی).

خشونت خانگی و خانوادگی و تجاوز جنسی
خشونت خانگی و خانوادگی رفتار یا تهدیداتی را احتوا می کند که هدف آن کنترول کردن یک همسر یا بقیه اعضای خانواده از
طریق ایج اد ترس یا تهدید کردن مصؤنیت یک فرد بکار رود .خشونت خانگی و خانوادگی یک عمل غیرقانونی در آسترالیا
بشمار می رود و می تواند شامل نکات ذیل باشد:
•
•
•
•
•

لت و کوب ،خفه کردن یا صدمه زدن به اعضای خانواده یا همسر
محروم ساختن اعضای خانواده یا همسر از پول ضروری
منزوی ساختن همسر از دوستان و خانواده
توهین یا انتقاد کردن مداوم همسر
تهدید کردن اطفال و حیوانات خانگی.

تجاوز جنسی عبارت از رفتاری است که یک شخص خالف میل شخص دیگر باالیش تحمیل کند .خشونت جنسی شامل نکات ذیل
می باشد:
•
•
•

وادار ساختن یک شخص به تن دادن به اعمال مقاربت جنسی و انجام اعمال جنسی
وادار ساختن یک شخص به دیدن ویدیو های عمل جنسی
انجام دادن مقاربت یا اعمال جنسی با یک طفل.

در آسترالیا ،انجام دادن تجاوز جنسی علیه اشخاص دیگر یک عمل غیرقانونی است .یک شخصی که مرتکب خشونت جنسی شود
می تواند زندانی گردد ،صرف نظر از اینکه زن باشد یا مرد .تجاوز جنسی بین اشخاص افراد شامل در یک رابطه ،ازدواج یا
خانواده نیز یک عمل غیرقانونی می باشد.
زنان دارای عین حقوق مانند مردان اند .قوانین آسترالیا با زنان و مردان رفتار مساویانه دارد .هر فرد حق دارد که در یک رابطه
و جامعه عاری از خشونت زندگی کند .زنان مجبور نیستند که به قبول صدمه و بد رفتاری تن بدهند.
اگر میدانید که شما یا کسی را که می شناسید در معرض خطر قرار دارد ،به تیلفون  000زنگ بزنید و ” “Policeرا بخواهید.
پولیس آسترالیا امن و قابل اعتماد است.
 Family Safety Packشما را کمک می کند تا از حقوق تان آگاه باشید و بدانید که در صورت ضرورت از کجا کمک
دریافت کنید .خدمات مشورتی با درنظرداشت حساسیت های فرهنگی در آسترالیا موجود است و می توانید از آنها کمک بگیرید.
این بسته به لسانهای مختلف در ویب سایت  www.dss.gov.au/family-safety-packموجود است.
 RESPECT 1800مشورت و معلومات تیلفونی و آنالین رایگان محرمانه را ارائه می کند .مشاورین حرف های شما را گوش
می کنند ،به سواالت تان پاسخ می دهند و می توانند شما را به خدمات حمایتی مربوطه در محل تان راجع سازند .به تیلفون شماره
 1800 737 732زنگ بزنید یا به ویب سایت  www.1800respect.org.auمراجعه کنید.
 MensLineیک خدمت مشورتی برای کمک کردن به مردان جهت غلبه بر مشکالت و روابط خانوادگی بشمول موضوعات
مربوط به خشونت می باشد .به تیلفون شماره  1300 789 978زنگ بزنید یا به ویب سایت www.mensline.org.au
مراجعه کنید.
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131 450 ) به تیلفون رایگان شمارهTIS National(  با خدمات ترجمانی کتبی و شفاهی،اگر به یک ترجمان ضرورت دارید
. مشورت ارائه نمی کند ولی می تواند شما را در قسمت صحبت کردن با خدمات دیگر کمک کندTIS National .زنگ بزنید
تیلفون

خدمات خشونت خانگی و خانوادگی

منطقه

1800 200 526
یا
1800 737 732

 ساعته یا24  – لین معلوماتیDomestic Violence and Sexual Assault
www.1800respect.org.au

National

1800 688 009

Child Abuse Prevention Service
 ساعته یا24  لین معلوماتیwww.childabuseprevention.com.au/reporting-abuse.html

National

1300 789 978

 ساعته یا24  لین معلوماتی- Mensline Australia
www.mensline.org.au

National

1300 766 491

Men’s Referral Service
http://mrs.org.au

National

02 6280 0900

Domestic Violence Crisis Line
http:/dvcs.org.au

ACT

02 8745 6999

Sydney Advice Line – Domestic Violence Advocacy Service
www.wlsnsw.org.au/legal-services/domestic-violence-legal-service

NSW

1800 810 784

– مکالمه رایگان خارج از سیدنیDomestic Violence Advocacy Service

Community Services Domestic Violence Line
1800 656 463 www.community.nsw.gov.au/parents,-carers-and-families/domestic-andfamily-violence/domestic-violence-line
1800 019 116

Crisis Line
www.ncsmc.org.au/wsas/resources/res_nt.htm

08 8945 6200

Domestic Violence Counselling Service
www.dawnhouse.org.au/domestic-violence-counselling-service

1800 811 811

Women’s Help Line
www.dvconnect.org/womensline

1800 600 636

Men’s Help Line
www.dvconnect.org/mensline/

1300 782 200

Domestic Violence Crisis Services
www.sa.gov.au/topics/emergencies-and-safety/safety-at-home-and-inthe-community/domestic-violence

1800 800 098

Domestic Violence Help Line
www.1800respect.org.au/common-questions/who-can-i-talk-to-aboutdomestic-family-violence-or-sexual-assault/south-australia-counsellingservices/

1800 633 937

Family Violence
www.dpac.tas.gov.au/safehomessafefamilies
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NT

Qld

SA

Tas.

منطقه

تیلفون

خدمات خشونت خانگی و خانوادگی

 –Response and Referralخدمات مشورتی و حمایتی
_1800 608 122 www.dhhs.tas.gov.au/service_information/children_and_families/family
violence_counselling_and_support_service
Vic.

WA

Eastern Domestic Violence Service
دوشنبه الی جمعه ،ساعت  9صبح الی  5عصر
http://edvos.org.au/what-we-do

03 9322 3555

Immigrant Women’s Domestic Violence Service
www.iwss.org.au

1800 755 988

Immigrant Women’s Domestic Violence Service
دوشنبه الی جمعه ،ساعت  9صبح الی  5عصر

03 9898 3145

مشورت و حمایت
www.safesteps.org.au

1800 015 188

 ،Men’s Referral Serviceریچموند،
مکالمه تیلفونی رایگان از ویکتوریا
http://mrs.org.au/about

1800 065 973

 ،Men’s Referral Serviceریچموند،
دوشنبه الی جمعه ،ساعت  9صبح الی  9شب

03 9428 2899

Women’s Domestic Violence Crisis Service
www.dcp.wa.gov.au/CrisisAndEmergency/Pages/Women%27sDomestic-Violence-Helpline.aspx

1800 007 339

Women’s Domestic Violence Crisis Service
مکالمات

08 9223 1188

Men’s Domestic Violence Helpline
www.dcp.wa.gov.au/CrisisAndEmergency/Pages/Men%27s-DomesticViolence-Helpline.aspx

1800 000 599

برای برخورد با خشونت خانگی یا خانوادگی ممکن است نیاز به مساعدت حقوقی داشته باشید .برای کسب معلومات بیشتر به
ختم این فصل مراجعه کنید.

سن قانونی
سن قانونی رضایت عبارت از سنی است که قانون بشما حق میدهد که می توانید موافقت کنید که با یک شخص دیگر همبستر
شوید.
در اکثر ایالت ها و مناطق ،سن قانونی رضایت برای پسران و دختران  16می باشد .در جنوب آسترالیا ()South Australia
و تزمانیا ( )Tasmaniaسن قانونی  17است.
برای اشخاص بالغ غیرقانونی است که با اطفال زیرسن قانونی همبستر شوند .تخلف از این قانون مجازات شدیدی در قبال دارد،
صرفنظر از اینکه کودک زیرسن به این عمل رضایت داشته باشد یا نه .این قوانین نوجوانان را از خطر سؤاستفاده جنسی محفوظ
نگه می دارد.
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 لست شدهWhite Pages  کلینیک صحت جنسی یا کلینیک خانواده که در، می توانید با یک داکتر،برای کسب معلومات بیشتر
. صحبت کنید،است

حقوق اطفال
.آسترالیا تعهدات شدید را در زمینه حفاظت حقوق اطفال دارا می باشد
 ترتیبات مناسب باید. خشنونت و غفلت در خانه و مکتب محفوظ اند، جنسی و عاطفی،اطفال قانونا ً از هرگونه بدرفتاری فزیکی
 و درصورتیکه باعث ایجاد صدمه، تنبیه فزیکی مانند لت و کوب تقبیح می گردد.برای نظارت و مواظبت از اطفال اتخاذ گردد
. تنبیه بدنی در مکاتب مجاز نیست. غیر قانونی می باشد،قابل مالحظه گردد
 بعضی اشخاص مانند داکتران و معلمین مکلف اند در صورتیکه معتقد باشند که یک طفل در معرض صدمه قرار،در آسترالیا
. باید موضوع را برای نهاد های حفاظت اطفال ایالت یا منطقه گزارش دهند،دارد

حفاظت طفل
 خدمات حفاظت طفل ممکن است بخاطر حفظ سالمت و،در صورتیکه یک عمل باعث صدمه زدن اطفال یا نوجوانان شود
 باید با پولیس یا، اگر شما یا کسی که می شناسید ضرورت به حفاظت از خشونت یا بدرفتاری دارید.مصؤنیت اطفال مداخله کند
.خدمات حفاظت طفل در تماس شوید
:برای معلومات بیشتر
 ساعته24 تیلفون خدمات

نهاد های حفاظت طفل و ویب سایت های شان

منطقه

1800 688 009

Child Abuse Prevention Services
www.childabuseprevention.com.au/reporting-abuse.html

National

1300 556 729

ACT Government Community Services
www.communityservices.act.gov.au/ocyfs

ACT

132 111

Community Services Helpline
www.community.nsw.gov.au/preventing-child-abuse-and-neglect

NSW

1800 700 250

Department of Children and Families
https://nt.gov.au/law/crime/report-child-abuse

NT

1800 811 810

Department of Communities, Child Safety and Disability Services
www.communities.qld.gov.au/childsafety/child-safety-services

Qld

131 478

Department for Education and Child Development
www.families.sa.gov.au/pages/protectingchildren/HowToNotify

SA

1300 737 639

Department of Health and Human Services Hotline
www.dhhs.tas.gov.au/children/child_protection_services

Tas.

131 278

Department of Human Services - Child Protection
www.dhs.vic.gov.au/for-individuals/children,-families-and-youngpeople/child-protection

Vic.

1800 199 008

Department for Child Protection and Family Support
www.dcp.wa.gov.au/pages/home.aspx

WA

131 450 زنگ بزنید به
55

ازدواج اجباری
هر فرد در آسترالیا آزاد است که ازدواج کند یا نکند .وادار ساختن افراد به ازدواج کردن در آسترالیا یک عمل جرمی محسوب
می شود .ازدواج اجباری زمانی صورت می گیرد که یک فرد خالف میل و رضایت کامل اش تحت تهدید ،جبر یا فریب وادار به
ازدواج گردد.
هیچکس حق ندارد که بخاطر ازدواج کردن باالی یک فرد فشار فزیکی ،عاطفی یا روحی وارد کند ،صرفنظر از سوابق دینی،
قومی ،جنسیت یا تمایل جنسی و یا سن فرد مذکور.
همچنان بردن یا فرستادن یک فرد به یک کشور دیگر بخاطر ازدواج اجباری و یا تنظیم کردن این امر توسط شخص دیگر
غیرقانونی می باشد.
اطفال زیر سن  16قانونا ً اجازه ندارند که ازدواج کنند .اشخاص بین سنین  16الی  18صرف در صورت موافقت والدین شان یا
حکم یک محکمه ذیصالح می توانند ازدواج کنند.
ازدواج های ترتیب شده در آسترالیا قانونی می باشد .طرفین عقد باید به ازدواج رضایت کامل داشته باشند.
برای کسب معلومات بیشتر راجع به ازدواج اجباری و طرز محافظت خود و دیگران در زمان نیاز به کمک ،به ویب سایت
 www.ag.gov.au/forcedmarriageمراجعه کنید.
 )www.dss.gov.au/family-safety-pack( Family Safety Packحاوی یک ورقه معلوماتی راجع به ازدواج
اجباری و زودهنگام می باشد.
اگر فکر می کنید که فردی در قید یک ازدواج اجباری می باشد ،یا در معرض خطر ان قرار دارد ،با
 Australian Federal Policeبه تیلفون شماره  131 237زنگ بزنید.
سازمانهای ذیل نیز ممکن است بتوانند شما را کمک کنند:
منطقه

سازمان و ویب سایت آن

تیلفون

National

National Sexual Assault, Domestic and Family Violence Counselling
Service
www.1800respect.org.au

1800 737 732

National

Family Law Information
http://www.familycourt.gov.au/wps/wcm/connect/fcoaweb/family-lawmatters/getting-help/migrants-refugees-language-support

1300 352 000

Anti-Slavery Australia National /
www.antislavery.org.au
NSW

02 9514 9662

My Blue Sky National /
www.mybluesky.org.au
NSW

 02 9515 8815یا
(متن) 0481 070 844

Vic.

Australian Muslim Women’s Centre for Human Rights
www.ausmuslimwomenscentre.org.au

03 9481 3000

حقوق و صحت تناسلی زنان
عمل سنت کردن یا بریدن آلت تناسلی زنان ( )FGM/Cدر آسترالیا غیرقانونی است.
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 یا هرگونه صدمه به، عبارت از هرگونه عملی است که شامل بریدن ُکل یا جزئی از قسمت بیرونی آلت تناسلی زنانFGM/C
. باشد، بدون داشتن دالیل طبی،آلت تناسلی زنان
 و یا تنظیم کردن اینکارFGM/C همچنان بردن یا فرستادن یک فرد به یک کشور دیگر بخاطر سنت کردن آلت تناسلی وی
. غیرقانونی است،توسط یک فرد دیگر
 ممکن است از این ناحیه، زنان و دختران ایکه وارد آسترالیا می شوند. می تواند عواقب جدی و دراز مدت داشته باشدFGM/C
.دچار مشکالت صحی باشند
:خدمات اختصاصی ذیل می تواند مفید باشد
تیلفون

خدمات حقوق تناسلی زنان

منطقه

National Education Toolkit for FGM/C in Australia
www.netfa.com.au

National

02 6247 3077

Sexual Health and Family Planning
www.shfpact.org.au

ACT

02 6205 1078

Women’s Health Service
www.health.act.gov.au/our-services/women-youth-andchildren/womens-health-service

1800 817 227

Women’s Information and Referral Service
www.women.nsw.gov.au

02 9840 3877

Education Program on FGM
http://www.dhi.health.nsw.gov.au/NSW-Education-Program-onFemale-Genital-Mutilation/NSW-Education-Program-on-FemaleGenital-Mutilation/default.aspx

08 8922 6472
08 8955 4500

Sexual Assault Referral Centre
www.health.nt.gov.au/sexual_assault_services
Darwin
Alice Springs

08 8948 0144

Family Planning Welfare Association
www.fpwnt.com.au

07 3250 0240

Family Planning Queensland (True)
 یاwww.fpq.com.au
www.true.org.au

07 3250 0240

Multicultural Women’s Health – FGM
www.true.org.au/resources/resources-overview/multiculturalwomens-health-female-genital-mutilation-fgm

1800 188 158

Women’s Information Service
www.wis.sa.gov.au

08 8444 0700

Women’s Health Service
www.whs.sa.gov.au

131 450 زنگ بزنید به
57

NSW

NT

Qld

SA

منطقه

خدمات حقوق تناسلی زنان

Tas.

Red Cross - Bicultural Community Health Program
www.redcross.org.au/bi-cultural-health.aspx

Vic.

تیلفون

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

Royal Women's Hospital
https://www.thewomens.org.au/health-information/
مکالمات تیلفونی رایگان مناطق دوردست

03 8345 3058
1800 442 007

South Eastern Centre Against Sexual Assault
www.secasa.com.au/
مکالمات تیلفونی رایگان  24ساعته
حاالت اضطراری
Australian Muslim Women’s Centre for Human Rights
http://ausmuslimwomenscentre.org.au/2014/a-guide-for-responsiblereporting-on-female-genital-cutting

WA

1800 806 292
03 9594 2289

03 9481 3000

Women’s Information Service
www.communities.wa.gov.au/communities-in-focus/women/womens1800 199 174
information-service/Pages/default.aspx
مکالمات تیلفونی رایگان ،دوشنبه الی جمعه ،ساعت  9صبح الی  4عصر
WA Health, FGM Program
www.kemh.health.wa.gov.au/health_professionals/WHCSP/gbv.php

08 9340 1557

سالح ناریه و چاقو ها
حمل کردن سالح هایی مانند تفنگچه و چاقو در آسترالیا غیرقانونی است .برای حمل کردن یا داشتن سالح شخص باید جواز
قانونی داشته باشد.
معموالً محدودیت های سنی برای استفاده و فروش سالح یا چاقو برای اطفال زیرسن نافذ می باشد .هر ایالت یا منطقه دارای
مقررات و قوانین استفاده و ملکیت تفنگچه خاص می باشد.

حیوانات و حیات وحش
شکار کردن حیوانات بومی و هر حیوانیکه در پارک های ملی یا پارک های طبیعی زندگی می کند معموالً مجاز نیست.
قوانین شکار و ماهیگیری نظر به ایالت ها و مناطق فرق می کند و شما باید علم آوری کنید که کدام قوانین در مورد منطقه شما
صدق می کند .ممکن است شما اجازه شکار بعضی از حیوانات وحشی را در بعضی مناطق داشته باشید .ممکن است برای شکار
کردن یک جواز یا اجازه نامه الزم باشد ،و هرگونه سالحی که استفاده می کنید نیز باید جواز داشته باشد.
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ماهیگیری تفریحی در ابحار یا دریا ها ممکن است مجاز باشد ،معموالً با داشتن یا یک جواز یا الیسنس .معموالً محدودیت هایی
در قسمت اندازه و تعداد صید ماهی نافذ می باشد.
آسترالیا دارای قوانین حفاظت حیوانات از ظلم و غفلت می باشد .اشخاصیکه با حیوانات و پرندگان بدرفتاری می کنند ،قابل
جریمه یا حبس و یا هردو می باشند .قوانین محلی اجازه نگهداری حیوانات را در منازل اعطا می کند مگر معموالً برای نگهداری
حیوانات بومی آسترالیا جواز خاص باید اخذ گردد.
ذبح کردن حیوانات در حویلی خانه ممنوع است.
همچنان به فصل  ،12مشارکت مدنی مراجعه شود.

سگرت کشیدن ،مشروب نوشیدن و مواد مخدره
سگرت کشیدن برای صحت مضر است ،و یکی از عوامل اصلی مرگ و امراض در آسترالیا بشمار می رود.
معلومات راجع به تنباکو و طریقه ترک کردن سگرت کشیدن ،را می توان از متخصصین صحی مانند داکتران و فارمسست ها
بدست آورد .این معلومات همچنان از طریق خدماتی مانند  Quitlineبه تیلفون شماره  ،(13 Quit) 13 7848یا ویب سایت
 www.quitnow.gov.auدر دسترس می باشد.
سگرت کشیدن در داخل موتر های حامل اطفال و اکثر مکان های عامه بشمول دفاتر رسمی ،محل های کار ،مراکز خرید،
شفاخانه ها ،کلینیک های صحی ،مکان های تفریحی و رستوران ها ممنوع است.
همچنان فروش محصوالت تنباکویی به اطفال زیر سن  18غیرقانونی است.
نوشیدن مشروبات الکولی در آسترالیا قانونی است ،ولی در جاها و اوقات خاص .رهنمود های نوشیدن الکول توصیه می کند که
نباید بیشتر از دو نوشابه استندرد در روز مصرف کرد.
فراهم کردن یا فروش مشروبات الکولی برای اطفال صغیر غیرقانونی است .اطفال زیر سن  18قانونا ً حق ندارند که مشروبات
الکولی مصرف کنند مگر اینکه در ملکیت های شخصی مانند خانه های شخصی شان .نوشیدن مشروبات الکولی در بسیاری از
مکان های عامه غیرقانونی است.
آسترالیا دارای قوانینی برای جلوگیری اشخاص از داشتن ،فروش یا استفاده مواد مخدر می باشد .تخلف از این قوانین می تواند
مجازات شدیدی در قبال داشته باشد ،بشمول جریمه ها و حبس .قوانین مواد مخدر آسترالیا فرق بین اشخاص مصرف کننده مواد
مخدر غیرقانونی و آنانیکه در کار تجارت ،عرضه ،تولید و فروش مواد مخدر دست دارند ،تشخیص می دهد.
رانندگی تحت تاثیر مواد مخدر یا الکول غیرقانونی است .اگر بعد از استفاده از مواد مخدر یا الکول رانندگی کنید ،ممکن است
الیسنس دریوری تانرا از دست بدهید ،جریمه ،زندانی و یا محکوم به تمام مجازات فوق شوید .همچنان به فصل  ،8ترانسپورت
مراجعه کنید.
اگر شما یا دوستان تان دچار مشکل مواد مخدر یا الکول هستید ،با داکتر ،خدمات صحی جامعه محل تان یا لین معلوماتی مواد
مخدر یا الکول در ایالت یا منطقه تان تماس بگیرید:
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ایالت یا
منطقه

تیلفون خدمات معلوماتی مواد مخدر و الکول

ACT

02 6207 9977

NSW

)Sydney( 02 9361 8000
( 1800 422 599مناطق دوردست نیوسوت ویلز)

NT

)Darwin( 08 8922 8399
( 08 8951 7580مناطق مرکزی آسترالیا)
( 1800 131 350سرتاسر کشور)

Qld

1800 177 833

SA

1300 131 340

Vic.

1800 888 236

Tas.

1800 811 994

WA

)Perth( 08 9442 5000
( 1800 198 024مناطق دوردست غرب آسترالیا)

برای معلومات بیشتر:
سازمان یا نهاد مبارزه

ویب سایت

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

قیودات وارد کردن نباتات یا حیوانات
اگر محصوالتی را از طریق آنالین خرید می کنید ،یا به داخل یا خارج آسترالیا سفر می کنید ،مقررات راجع به اینکه چگونه
نباتات و حیوانات را خرید و باخود آورده می توانید ،وجود دارد .به ویب سایت
 www.environment.gov.au/biodiversity/wildlife-trade/travellers-shoppersمراجعه کنید.
برای حصول اطمینان از اینکه آیا مواد مندرج بکس های سفری تان قوانین حیوانات وحش را نقض نمی کند ،به ویب سایت
www.environment.gov.au/biodiversity/wildlife-trade/travellers-shoppers/tourist-souvenirs
مراجعه کنید.
قوانینی نیز راجع به اینکه چه نوع نباتات و حیوانات را می توان در داخل آسترالیا حمل و نقل کرد موجود است .اگر قصد دارید
در داخل آسترالیا سفر کنید ،به ویب سایت  www.quarantinedomestic.gov.au/غرض علم آوری راجع به مقتضیات
اشیائیکه به مقصد نهایی تان برده می توانید ،مراجعه کنید.

قوانین متفرقه
قانون اعدام در آسترالیا وجود ندارد.
قوانینی علیه انداختن کثافات ،آلودگی محیط زیست و دورانداختن مواد زایده بدون اجازه یا ایجاد سروصدای بیحد زیاد نیز موجود
می باشد.
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مشاجره با همسایگان
 خدمات میانجیگیری و حل و فصل.بسیاری از موضوعات مربوط به مشاجره لفظی با همسایگان نیز تابع قوانین می باشد
.مشاجرات موجود است که در قسمت حل این چنین مشکالت منحیث یک گزینه به عوض رفتن به محکمه می تواند کمک کند
:برای معلومات بیشتر
ویب سایت

خدمات

ایالت یا
منطقه

www.crs.org.au/pdf/Healthy_neighbourhoods_brochure.pdf

Conflict Resolution Service

ACT

www.legalanswers.sl.nsw.gov.au/guides/neighbours/

Information about the law in NSW

NSW

www.cjc.nt.gov.au/

Community Justice Centre

NT

www.qld.gov.au/law/housing-and-neighbours/

Queensland Government

Qld

www.lawhandbook.sa.gov.au/ch31s01.php

Legal Services Commission of SA

SA

Hobart Community Legal Service

Tas.

Victoria Legal Aid

Vic.

Legal Aid WA

WA

www.hobartlegal.org.au/tasmanian-lawhandbook/community-and-environment/neighbourhooddisputes/introduction
www.legalaid.vic.gov.au/find-legal-answers/disputes-withneighbours
www.legalaid.wa.gov.au/InformationAboutTheLaw/Homes/n
eighbours/Pages/NeighboursCommonProblems.aspx

. مشارکت مدنی مراجعه شود،12 همچنان به فصل

مساعدت حقوقی
تمام ایالت ها و مناطق دارای سازمانهایی اند که اشخاص را از حقوق و وجایب شان آگاه ساخته و تسهیالت الزم را برای
.دسترسی ایشان به سیستم عدلی مهیا می سازد
، فروپاشی خانواده ها، مشورت و مساعدت حقوقی را برای مشتریان واجد شرایط در موضوعات جناییLegal Aid نهاد های
. قرضداری و تخلفات ترافیکی ارائه می کند، تامین اجتماعی، صحت روانی، مهاجرت،خشونت خانوادگی
ویب سایت

تیلفون

نهاد مساعدت حقوقی

ایالت یا
منطقه

www.legalaidact.org.au/

1300 654 314

Legal Aid ACT

ACT

www.legalaid.nsw.gov.au/

1300 888 529

Legal Aid NSW

NSW

www.nt.gov.au/ntlac

1800 019 343

Northern Territory Legal Aid Commission

NT

www.legalaid.qld.gov.au/

1300 651 188

Legal Aid Queensland

Qld

www.lsc.sa.gov.au/

1300 366 424

Legal Services Commission of South
Australia

SA

www.legalaid.tas.gov.au/

1300 366 611

Legal Aid Commission of Tasmania

Tas.
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ایالت یا
منطقه

نهاد مساعدت حقوقی

تیلفون

ویب سایت

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/

مراکز حقوقی جامعه خدمات و مساعدت حقوقی را در مورد موضوعات مختلف ارائه می کند .بعضی از ایشان صنوف اجتماعی
را پیشکش می کنند که طی آن می توانید آگاهی بیشتر را راجع به حقوق و وجایب قانونی تان کسب کنید.
سازمانهای ملی حقوقی

ویب سایت

National Association of Community Legal Centres

www.naclc.org.au/

Children’s and Youth Law Centre

www.lawstuff.org.au/

Women’s Legal Services

www.wlsa.org.au/
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 7مسکن
در این بخش
مسکن در آسترالیا می تواند به مشکل پیدا شود و کرایه ها گران باشد .خانواده های بزرگ ممکن است با مشکالت بیشتری در
قسمت یافتن یک مسکن دراز مدت که جوابگوی تمام نیازمندی هایشان باشد ،مواجه باشند .ممکن است مجبور شوید که مدارا
نموده و مسکنی که موجود باشد قبول کنید.
•
•
•
•
•
•
•
•

مسکن کوتاه مدت
کرایه گرفتن یک خانه یا اپارتمان شخصی
مساعدت مسکن
حقوق و مسؤلیت های مستاجر
خریدن یک خانه یا اپارتمان
خدمات اساسی مسکن
جمع آوری کثافات از مسکن ها و بازگردانی آن
پُست

مسکن کوتاه مدت
گزینه های مسکن کوتاه مدتی که ممکن است در زمان ورود اولیه تان اختیار کنید قرار ذیل است:
•
•

•

هوتل ها و نرخ های تخفیفی هوتل ها
اگر در آسترالیا تحصیل می کنید ،ممکن است الی مستقر شدن تان به محل رهایشی مؤقت شاگردان دسترسی داشته
باشید .با مشاور بخش شاگردان بین المللی نهاد تحصیلی تان صحبت کنید یا از ویب سایت آن نهاد معلومات بیشتر بدست
آرید .برای گزینه های مسکن برای شاگردان بین المللی به ویب سایت
 www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia/accommodationمراجعه کنید.
برای کسب معلومات راجع به مصارف مسکن به سویه شاگردان در آسترالیا ،به ویب سایت
 www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia/living-costsمراجعه کنید.

کرایه کردن یک خانه یا اپارتمان شخصی
کرایه کردن خانه و اپارتمان های شخصی معموالً از طریق راهنمای معامالت که از صاحب خانه نمایندگی می کند ،صورت می
گیرد .می توانید به طور مستقیم از خود صاحب خانه نیز کرایه بگیرید .اعالنات امالک کرایی از طریق آنالین و روزنامه ها
تحت عنوان ’ ‘To letو ’ ‘Accommodation vacantموجود می باشد .همچنان می توانید به دفاتر راهنمای معامالت شخصا ً
مراجعه نموده و لست مکان های خالی را مرور کنید.
’ ‘leaseیا ’ ‘residential tenancy agreementیک سند کتبی قانونی بین مستاجر و مالک جایداد است .این قرارداد
معموالً برای مدت معین شش الی دوازده ماه عقد می گردد ،ولی طرفین در قسمت توافق نمودن مدت قرارداد قبل از امضا نمودن
آن مذاکره میتوانند  .ممکن است شما حق تمدید قرارداد را در ختم قرارداد کرایه دارا باشید .داشتن یک قرارداد کرایه کتبی بدان
معناست که شرایط کرایه مانند مبلغ کرایه ،زمان پرداخت کرایه ،جانب مسؤل پرداخت بل های برق ،گاز ،آب ،جمع آوری کثافات
و غیره خدمات ،دفعات بررسی ،داشتن اجازه نگهداری حیوانات خانگی در مالک کرایه و طول مدت کرایه از قبل در آن مشخص
شده است.
طول مدت قرارداد کرایه را طوری تعین کنید که می توانید در آنجا اقامت داشته باشید زیرا اگر محل را قبل از ختم قرارداد کرایه
ترک کنید (که بنام ’ ‘breaking a leaseیاد می شود) ،ممکن است مکلف به پرداخت هزینه های سنگین شوید.

زنگ بزنید به 131 450
63

در شروع قرارداد کرایه معموالً باید یک ماه کرایه پیشکی و یک ماه پول تضمین کرایه را پرداخت کنید .پول تضمین کرایه برای
مالک خانه قابل پرداخت می باشد .مبلغ این تضمین در ایالت های مختلف فرق می کند .مالک خانه یا راهنمای معامالت باید پول
تضمین کرایه را نزد اداره تضمین کرایه در ایالت یا منطقه مربوطه تان تحویل دهد .در زمان ترک کردن جایداد کرایی پول
تضمین در صورتی برایتان مسترد می شود که جایداد را صفا و عاری از هرگونه خسارت دوباره تحویل دهید.
قبل از کوچ کشی به جایداد کرایی ،وضعیت کنون جایداد و خسارات از قبل موجوده ضبط می شود که این سند بنام 'گزارش حالت
جایداد' یاد می شود .این ’ ‘condition reportتوسط مالک خانه یا راهنمای معامالت در حضور شما ترتیب می شود و از
بروز مناقشات در زمان ترک جایداد جلوگیری می کند .اگر می خواهید هرگونه تغیرات یا ترمیمات را در جایداد کرایی انجام
دهید ،باید نخست اجازه و موافقت مالک خانه را کسب کنید .معموالً ترمیمات بدوش مالکین می باشد.
یک قرارداد کرایه را امضا نکنید مگر اینکه نخست جایداد را تفتیش نموده و تمام شرایط و مقررات قرارداد کرایه را بدانید زیرا
بعد از امضا کردن این سند به یک سند قانونی مبدل می گردد.
شما اجازه ندارید که جایداد کرایی را برای اشخاص دیگر (که نام شان شامل قرارداد کرایه نباشد) کرایه دهید زیرا این امر ممکن
است سبب شود که از تعداد حد اکثر قانونی باشندگان جایداد تجاوز کنید .دیدارکنندگان کوتاه مدت معموالً مجاز می باشد.
اگر قصد دارید که جایداد کرایی را ترک کنید ،باید اطالعیه قبلی را به مدت کافی برای مالک جایداد (معموالً حد اقل چهار هفته
قبل یا طبق شرایط قرارداد کرایه) ارائه دهید.

مساعدت مسکن
اشخاص کم عاید ممکن است مستحق دریافت مسکن مؤقت یا مساعدت مالی برای تضمین پول و کرایه پیشکی ماه اول از جانب
دولت شوند.
 Rent Assistanceمساعدت مالی دولتی به منظور کمک به اشخاص کم عاید می باشد
(.)www.humanservices.gov.au/rentassistance

مسکن عامه
اگر شما مساعدت مالی از  Centrelinkدریافت می کنید یا عاید تان پائین است ،می توانید برای کرایه کردن مسکن عامه که
دولتی است درخواست دهید.
اگر در یک محل رهایشی عامه زندگی می کنید ،شما کرایه سوبسید شده پرداخت خواهید کرد که معموالً کمتر از کرایه
عادی می باشد.
مدت انتظار برای دریافت مسکن عامه نظر به اینکه در کجا می خواهید زندگی کنید ،تعداد فامیل تان و شدت نیاز شما برای
دریافت مسکن متفاوت می باشد .مدت انتظار می تواند بسیار طوالنی باشد.
برای معلومات بیشتر:
ایالت یا
منطقه

اداره مسکن

تیلفون

ویب سایت

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-communityhousing

SA

Housing SA

131 299

www.housing.sa.gov.au
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ویب سایت

تیلفون

اداره مسکن

ایالت یا
منطقه

www.dhhs.tas.gov.au/housing

1300 135 513

Housing Tasmania

Tas.

www.housing.vic.gov.au/public-housing

1300 650 172

Office of Housing

Vic.

www.housing.wa.gov.au

1800 093 325

Department of Housing

WA

مساعدت مسکن برای بی خانگان
 خدمات زیر می تواند شما را در قسمت یافتن مسکن، یا در معرض خطر بی خانگی قرار دارید،اگر شما بی خانه هستید
.اضطراری کمک یا برایتان معرفی نامه تهیه کند
تیلفون

خدمات و ویب سایت ها

منطقه

02 6247 7744

Homelessness Australia
www.homelessnessaustralia.org.au/index.php/are-you-homeless

National

1800 176 468

FirstPoint
www.firstpoint.org.au

ACT

1800 152 152

Link2Home
www.facs.nsw.gov.au/about_us/news/link2home

NSW

ShelterMe
www.shelterme.org.au

NT

1800 474 753

Homeless Hotline
www.qld.gov.au/housing/emergency-temporaryaccommodation/homeless-persons-information-qld/

Qld

1800 003 308

Help in Crisis Situations
www.sa.gov.au/topics/housing-property-and-land/housing/emergencyshelter-and-homelessness/accessing-services

SA

1800 800 588

Housing Connect
www.dhhs.tas.gov.au/housing/housing_connect

Tas.

1800 825 955

Crisis and emergency accommodation
www.housing.vic.gov.au/crisis-and-emergency-accommodation

Vic.

1800 065 892

Homelessness Advisory Service
www.housing.wa.gov.au/housingoptions/homelessadvisoryservice

WA

حقوق و مسؤلیت های مستاجرین
تمام ایالت ها و مناطق دارای نهاد های دولتی اند که مشورت های حقوقی را برای مستاجرین در قسمت حقوق و مسؤلیت هایشان
.به لسانهای مختلف ارائه می کنند
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تیلفون

نهاد مسکن و معامالت منصفانه

ایالت یا
منطقه

13 22 81

Access Canberra
www.accesscanberra.act.gov.au/app/answers/service/images/favicon.ico

ACT

NSW Fair Trading
13 32 20 www.fairtrading.nsw.gov.au/ftw/Tenants_and_home_owners/Renting_a_hom
e.page

NSW

1800 019 319

Consumer Affairs
www.consumeraffairs.nt.gov.au/ForConsumers/ResidentialTenencies

NT

1300 366 311

Residential Tenancies Authority
www.rta.qld.gov.au/

Qld

131 882

Consumer and Business Services
www.sa.gov.au/topics/housing-property-and-land/housing/renting-andletting/renting-privately

SA

1300 654 499

Consumer Affairs and Fair Trading
www.consumer.tas.gov.au/renting

Tas.

1300 558 181

Consumer Affairs Victoria
www.consumer.vic.gov.au/housing-and-accommodation/renting/during-alease-or-residency/rent-and-other-payments/rent-receipts

Vic.

1300 304 054

Department of Commerce
www.commerce.wa.gov.au/publications/tenant-guide-renting-home-wa

WA

:بعضی سازمانهای غیردولتی مشورت دهی مستاجرین نیز وجود دارد
تیلفون

ویب سایت مستاجرین

ایالت یا
منطقه

www.tenantsact.org.au/contactUs/T
02 6247 2011
enants-Advice-Service

Tenants’ Union ACT

ACT

Tenants NSW

NSW

NT Tenants’ Advice Service

NT

Tenants Queensland

Qld

www.syc.net.au/tias/overview 1800 060 462 Tenants Information and Advisory Service

SA

ویب سایت

www.tenants.org.au
www.dcls.org.au/legal-and1800 812 953
advocacy-services/tenants-advice
http://tenantsqld.org.au/info-for1300 744 263
tenants

http://tutas.org.au/ 1300 652 641

Tenants Union of Tasmania

Tas.

www.tuv.org.au 03 9416 2577

Tenants Union of Victoria

Vic.

08 9221 0088
1800 621 888

Tenancy WA
مکالمات تیلفونی رایگان مناطق دوردست

WA

Real Estate Institute of Australia

National

www.tenancywa.org.au
http://reia.asn.au/consumers/renting
-or-leasing-a-property
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خریدن یک خانه یا اپارتمان
خانه ها و اپارتمان های فروشی معموالً از طریق روزنامه ها و آنالین اعالن می شوند .راهنما های معامالت نیز دارای لست
جایداد های فروشی می باشند .اگر می خواهید برای بار اول یک خانه یا اپارتمان در آسترالیا بخرید ،ممکن است مستحق دریافت
کمک بالعوض خریدار بار اول ایالت یا منطقه تان باشید .به ( )www.firsthome.gov.auمراجعه کنید.
اگر شما یک باشنده دایمی آسترالیا نیستید ،ممکن است ضرورت به تائیدیه سرمایه گذاری خارجی برای خرید یک خانه داشته
باشید)www.firb.gov.au/real-estate( .
اگر برای خریدن یک جایداد نیاز به گرفتن قرضه دارید ،با یک بانک یا نهاد مالی در تماس شوید .در زمان خرید یک جایداد در
آسترالیا ،اشخاص معموالً یک وکیل قانونی یا وکیل انتقاالت امالک را غرض پیشبرد امور تان استخدام می کنند .هیچ قراردادی
را بدون دانستن کامل شرایط آن امضا نکنید.
برای کسب معلومات بیشتر راجع به خرید جایداد ،به ویب سایت
www.australia.gov.au/information-and-services/family-and-community/housing-and-property
مراجعه کنید.

خدمات اساسی مسکن
صرفنظر از خریدن یا کرایه کردن ،شما ضرورت به یک سلسله خدمات اساسی مانند وصل شدن آب ،برق و گاز در مسکن تان
دارید .شرکتهای ارائه کننده این خدمات ممکن است ،نظر به موقعیت مسکن تان ،نهاد های دولتی یا شرکتهای خصوصی باشند –
به کتاب راهنمای تیلفون مراجعه کنید.
برای انجام دادن اینکار معموالً شما باید برای شرکتهای خدماتی چند روز قبل از کوچ کردن به مسکن مورد نظر تان اطالع دهید.
قبل از امضا کردن یک قرارداد خدمات مسکن ،اطمینان حاصل کنید که شما واقعا ً به این خدمات نیاز دارید .بطور مثال ،اگر در
یک مسکن بطور مؤقت زندگی می کنید ،یک قرارداد سه ساله را با شرکت برق امضا نکنید .مهم است که شرایط موافقتنامه ها
را با شرکتهای خدماتی قبل از امضا نمودن آن بدانید .یک رهنمود کمک برای اداره کردن خدمات انرژی مسکن تان در ویب
سایت  www.accc.gov.au/publications/managing-energy-services-at-homeموجود است.
 Australian Energy Regulatorنیز معلومات را در ویب سایت
 www.aer.gov.au/consumers/aer-resourcesارائه می کند.
شرکت ارائه کننده خدمات هر ماه برایتان بل خدمات خویشرا ارسال می کند .اگر نمی توانید بل تانرا تحویل کنید یا می خواهید
ترتیبات پرداخت تانرا تغیر دهید ،فوراً با شرکت مذکور در تماس شوید.
اگر در قسمت پرداخت بل تان مشکالت دارید ،شرکت ارائه کننده خدمات تان می تواند شما را کمک کند تا از قطع شدن خدمات
تان جلوگیری بعمل آید.

برق و گاز
برای کسب معلومات بیشتر ،بشمول ویدیو ها ،در قسمت انتخاب شرکت برق و گاز و دانستن حقوق تان ،به
 Energy Made Easyدر ویب  www.energymadeeasy.gov.au/مراجعه کنید.
در زمان انتخاب شرکت ارائه کننده خدمات موضوعات ذیل را مد نظر بگیرید:
•
•
•

طول مدت قرارداد
آیا شرکت ارائه کننده خدمات برای وصل کردن یا زمان خاتمه بخشیدن قبل از موعد قرارداد از شما یک فیس اخذ می
کند؟
آیا شرکت ارائه کننده خدمات می داند که شما مستحق تخفیف یا کمک مالی عاید هستید.
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ویب سایت  Energy Made Easyهمچنان دارای ورقه معلوماتی به لسانهای مختلف
( )www.energymadeeasy.gov.au/publications-0و یک لست اومبودزمن انرژی
( )www.energymadeeasy.gov.au/useful-contactsمی باشد که می توانید در صورت عدم حل مشکل شما با
شرکت ارائه کننده خدمات تان تماس بگیرید.

Centrepay
 Centrepayیک خدمت پرداخت بل رایگان برای مراجعین  Centrelinkاست .به ویب سایت
( )www.humanservices.gov.au/customer/services/centrelink/centrepayمراجعه کنید .شما می توانید از
 Centrepayبرای ترتیب دادن پرداخت بل ها ،مصارف و بل های مسکن مانند کرایه ،گاز ،برق ،آب و تیلفون استفاده کنید .هر
زمانیکه خواسته باشید می توانید  Centrepayرا شروع یا تغیر دهید .سریعترین طریقه شروع کردن این خدمت از طریق
آنالین و با استفاده از حساب  Centrelinkتان ذریعه  myGovدر ویب سایت  www.my.gov.auمی باشد.

تیلفون ها و انترنت
در آسترالیا ،تیلفون های همراه بنام ’تیلفون موبایل‘ یاد می شوند و تیلفون های نصب شده در منزل تان بنام ’تیلفون زمینی‘ نامیده
می شوند.
قرارداد برای این خدمات اکثراً بنام ’پالن‘ یاد می شود .برای مقایسه کردن خدمات تیلفون و انترنت ،می توانید از طریق آنالین
تحت عنوان های ’ ‘landline plan’،‘mobile planو ’ ‘internet planجستجو کنید.
شرایط شرکت خدماتی مورد نظرتانرا بدقت مطالعه کنید و اسناد کوتاه آنرا که بنام ’ ‘Critical Information Summaryیاد می
شود ،قبل از امضا کردن قرارداد بدقت بخوانید.
نکات ذیل حاوی بعضی مشخصات مروج قرارداد های شرکتهای تیلفون و انترنت در آسترالیا می باشد:
•
•
•
•
•

خدمات معموالً شامل یک فیس برای حق وصل می باشد.
ممکن است الزم باشد که شما یک قرارداد یکساله یا دو ساله را امضا کنید.
اکثر پالن های انترنتی موبایل شامل یک سهمیه مشخص مکالمات تیلفونی یا معلومات در هر ماه می باشد و اگر شما
بیشتر از این سهمیه مصرف کنید ،باید پول اضافی بپردازید.
اکثر این خدمات حاوی پیغام های هشداریه از جانب شرکت برای مشترکین می باشد که طی آن مشتری از استفاده 50
فیصد 85 ،فیصد یا  100فیصد سهمیه ماهانه اش هشدار داده می شود.
شما حق انتخاب خدمات پیش پرداخت (پرداخت قبل از استفاده) یا پرداخت بعدی (فرستادن بل ماهانه توسط شرکت
خدماتی) را دارید.

اگر شما یک بل تیلفون یا انترنت را دریافت می کنید و نمی توانید آنرا به موقع الزم پرداخت کنید ،باید شرکت ارائه کننده خدماتی
تانرا درجریان بگذارید.
مکالمات تیلفونی به خارج از کشور معموالً شامل پالن های ماهانه تیلفون نمی باشد .این مکالمات می تواند بسیار گران باشد.
بهتر است مواظب مصارف مکالمات تیلفونی خارج از کشور تان باشید یا از کارت های پیش پرداخت شده (در مغازه های
معمولی موجود است) استفاده کنید.
اگر می خواه ید انترنت را به منزل تان وصل کنید یا از طریق یک وسیله بی سیم به آن دسترسی حاصل کنید ،باید یا شرکت ارائه
کننده خدمات انترنت قرارداد ببندید .قبل از امضای هرگونه قرارداد ،اطمینان حاصل کنید که این پالن جوابگوی ضروریات تان
باشد و شما توان پرداخت فیس ماهانه آنرا دارید .شما همچنان می توانید خدمات انترنتی بی سیم را بطور پیش پرداخت نیز
خرید کنید.
یک تعداد پروگرام ها موجود اند که آموزش و خدمات انترنت باصرفه را برایتان پیشکش می کنند .بطور مثال ،کتابخانه های
عامه و شاروالی های محل ممکن است خدمات انترنتی رایگان را عرضه کنند.
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توصیه می شود که خدمات تیلفون و انترنت تانرا صرف از شرکتهای عضو پروگرام
 )TIO( Telecommunications Industry Ombudsmanخرید کنید (لست شده در
.)www.tio.com.au/members/members-listing
اگر در خدمات تیلفون یا انترنت تان با کدام مشکلی مواجه می شوید و شرکت ارائه کننده خدمات تان نمی تواند آنرا حل کند ،می
توانید یک شکایت رایگان را نزد  TIOاز طریق زنگ زدن به تیلفون شماره  1800 062 058یا مراجعه کردن به ویب سایت
 www.tio.com.au/making-a-complaintدرج کنید.

جمع آوری و بازگردانی کثافات منزل
دولت های محلی معموالً مسؤلیت جمع آوری کثافات منزل را بعهده دارند .معموالً صندوق های کثافات جداگانه برای کثافات
عادی و مواد قابل بازگردانی مانند بوتل ها ،قطی ها ،کاغذ و قطعه باب موجود می باشد.
برای کسب معلومات راجع به روزهای جمع آوری کثافات ،با شاروالی محل تان تماس بگیرید یا از همسایه هایتان سوال کنید.
همچنان به فصل  ،12مشارکت مدنی مراجعه کنید.

پُست
شما می توانید نامه ها و پارسل ها را از طریق  Australia Postیا صندوق های پُستی ارسال کنید .پُسته های خارج از کشور
گرانتر از پُسته داخلی است .همچنان  Australia Postخدمات مفید دیگری مانند پرداخت بل ها و گرفتن عکس پاسپورت (به
 www.auspost.com.auمراجعه کنید) را نیز انجام می دهد.
اگر آدرس تان تغیر می کند ،می توانید نامه های تانرا از طریق خدمات رجعت مجدد به آدرس جدید تان بفرستید (مراجعه کنید به
 .)www.auspost.com.au/parcels-mail/redirecting-your-mail.htmlممکن است مستحق دریافت تخفیف برای
هزینه های پُستی تان باشید Australia Post .همچنان می تواند آدرس جدید تانرا برای سازمانهای دیگر ارسال کند.
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 8ترانسپورت
در این بخش
آسترالیا یک کشور پهناور است و اکثر شهرها و قریه های آن با فواصل دور از هم موقعیت دارند .گزینه های ترانسپورتی متعدد
برای مسافرت کردن بین شهر ها یا از یک سو به سوی دیگر آسترالیا وجود دارد.
•
•
•
•
•

تراسپورت عامه
خدمات تکسی
بایسکل رانی
پای پیاده
وسائط نقلیه شخصی

ترانسپورت عامه
ترانسپورت عامه در آسترالیا شامل بس ها ،ترن ها ،بس های برقی و کشتی ها می باشد .برای استفاده از اکثر این خدمات شما
نیاز به خرید یک تکت دارید .شاگردان ،اشخاص مسن و دارندگان  Health Care Cardمعموالً تخفیف دریافت می کنند .تکت
های هفته وار یا ماهانه معموالً ارزانتر از تکت های روزمره یا تکت های صرف یک سفر واحد می باشد.
معلومات و تقسیم اوقات ترانسپورت عامه را می توانید از شاروالی های محلی ،مراکز مشتریان ،آنالین ،استیشن های ترن،
کتابخانه ها و مراکز معلومات عامه بدست آورید.
ایالت یا
منطقه
ACT

نهاد ترانسپورت عامه

ویب سایت

ACTION

www.action.act.gov.au

NSW

Transport NSW

www.transport.nsw.gov.au/

NT

Department of Transport

https://nt.gov.au/driving/public-transport-cycling

Qld

Translink

SA

Transport SA

Tas.

Metro Tasmania

www.translink.com.au
www.sa.gov.au/topics/transport-travel-andmotoring/public-transport-and-travel
www.metrotas.com.au

Vic.

Metlink

www.metlinkmelbourne.com.au

WA

Public Transport Authority

www.pta.wa.gov.au

خدمات تکسی
تکسی ها یا ’ ‘cabsبطور  24ساعته در اکثر نقاط آسترالیا فعالیت می نمایند .یک میتر روی داشبورد موتر های تکسی نصب
است که مقدار کرایه را نشان می دهد .لست شرکتهای تکسی در ویب سایت آن الین  Yellow Pagesتحت عنوان
’ ‘Taxi cabsموجود است .اکثر شهرها دارای تکسی های مخصوص برای حمل و نقل ولچر ها و اشخاص معلول می باشند.
اگر با اطفال خردسن سفر می کنید ،در زمان ریزرف کردن تکسی برای کمپنی تکسی بگوئید که شما نیاز به یک چوکی
طفل دارید.
گزینه های بدیل ترانسپورت تکسی مانند  Uberیا ترتیبات ترانسپورت شریکی نیز ممکن است موجود باشد.
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بایسکل رانی
بایسکل رانان باید تمام قوانین و لوایح جاده را رعایت کنند و بایسکل تان باید دارای زنگ و ِبرک فعال باشد .اگر یک بایسکل را
می رانید ،شما یا راکبین تان باید حتما ً کاله ایمنی بپوشید .در زمان بایسکل راندن در شب ،بایسکل تان باید حتما ً چراغ پیشروی و
عقب داشته باشد .زمانیکه بایسکل تانرا ترک می کنید ،همیشه آنرا قفل کنید.
شاروالی محل تان ممکن است ترتیبات خاص را برای احداث لین های مخصوص بایسکل رانی (در داخل یا کنار جاده) یا محل
پارک کردن بایسکل به منظور وصل کردن بایسکل رانان به ترانسپورت عامه ،جهت تشویق کردن بایسکل رانی دارا باشند.
اگر یک لین بایسکل رانی موجود باشد ،شما باید از آن استفاده کنید زیرا محفوظ تر است ،و در بعضی ایالت ها و مناطق اینکار
ضروریست .اگر لین مخصوص بایسکل رانی موجود نباشد ،شما باید حتی االمکان در قسمت چپ ترین جاده بایسکل برانید زیرا
محفوظ تر است .معموالً نباید بیشتر از دو نفر بایسکل سوار در کنار هم بایسکل برانند.

قدم زدن
قدم زدن یک فعالیت تفریحی محبوب در آسترالیا بشمار می رود.
از عرض سرک در اشاره های ترافیکی یا دهلیز پیاده رو عبور کنید .بدقت به سمت چپ و راست نگاه کنید تا مطمئن شوید که
کدام وسائط نقلیه عبور نکند .در امتداد جاده ها و روی خطوط ریل راه نروید.
اگر می خواهید در جنگالت قدم بزنید ،اطمینان حاصل کنید که مجهز به وسایل الزم باشید و یک شخص دیگر را در جریان
بگذارید.

وسائط نقلیه شخصی
وسائط نقلیه شخصی یک وسیله ترانسپورتی است که شما مالک آن هستید و از آن استفاده می کنید .اکثر آسترالیایی ها از موتر یا
موترسیکل بحیث ترانسپورت شخصی استفاده می کنند .داشتن موتر بسیار سهولت بار می آورد ولی در عین حال گزاف است.
مالکیت و رانندگی موتر در آسترالیا مسؤلیت های زیادی را ایجاب می کند.
دست دادن موتر ها (( )hitchhikingمفت سوار شدن با یک شخص بیگانه در یک موتر یا الری) خطرناک است و توصیه نمی
گردد.

الیسنس دریوری
برای راندن یک موتر یا موترسیکل در آسترالیا ،شما باید یک الیسنس دریوری داشته باشید .در زمان رانندگی همیشه الیسنس
دریوری تانرا با خود حمل کنید.
اگر شما از یک کشور دیگر الیسنس دریوری ندارید ،باید یک امتحان  Driver Knowledge Testو Learner's Permit
را سپری کنید Learner's Permit .بشما اجازه می دهد که با یک شخص الیسنس دار رانندگی کنید .یک لوحه “ ”Lباید در
زمان چنین رانندگی در موتر تان نصب باشد.
بعد از کسب تجربه رانندگی کافی ،می توانید برای الیسنس دریوری  Provisionalدرخواست دهید .برای بدست آوردن
 Provisional Licenceشما باید حد اقل  17سال عمر داشته باشید ،دارای یک  Learner's Permitبرای مدت حد اقل
شش ماه بوده باشید یا صاحب یک الیسنس دریوری از یک ایالت دیگر و یا خارج از کشور باشید .شما باید در زمان رانندگی
لوحه “ ”Pرا در موتر تان نصب کنید.
بعد از سپری کردن دوره  ،Provisionalشما می توانید برای یک الیسنس کامل درخواست دهید .اگر الیسنس دریوری تان
حاوی کدام شرایط خاص باشد ،باید آنرا رعایت کنید.
همچنان به فصل  ،1کارهائیکه بعد از ورود تان باید انجام دهید مراجعه کنید.
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قوانین مربوط به رانندگی
شما باید قوانین رانندگی را دانسته و آنها را رعایت کنید .بطور مثال:
•
•
•
•

موتری را که رانندگی می کنید باید نزد مقامات ذیربط دولتی راجستر باشد.
تمام راکبین موتر تان باید کمربند ایمنی یا کمربند مناسب مهار اطفال را بپوشند.
استفاده از تیلفون موبایل در حال رانندگی غیرقانونی است.
اگر دچار یک تصادم روی جاده می شوید ،باید موضوع را فوراً برای پولیس گزارش دهید.

در آسترالیا ،قوانین ترافیکی بسیار جدی است .قوانین و مقررات رانندگی نظر به هر ایالت فرق می کند .سرکشی یا تخلف از
قوانین ترافیکی می تواند منجر به جریمه های نقدی سنگین ،از دست دادن الیسنس دریوری تان یا حتی زندانی شدن شما گردد.
پارک کردن غیرقانونی نیز می تواند باعث جریمه های نقدی سنگین گردد .قیودات سرعت نافذ می باشد و کمره های سرعت سنج
برای کشف رانندگان تیزچالن استفاده می گردد.
رانندگی در حال مستی یا تحت تاثیر مواد مخدر غیرقانونی است .میزان مجاز الکول خون نظر به هر ایالت یا منطقه و همچنان
کالس الیسنس دریوری شخص فرق می کند .ممکن است پولیس رانندگان را بطور انتخابی آزمایش کند تا ببیند که آیا از میزان حد
اقل مجاز الکول تخلف کرده اند یا خیر .همچنان به فصل  ،6قوانین آسترالیا مراجعه کنید.
برای معلومات بیشتر:
ایالت یا
منطقه

اداره ترانسپورت جاده ها

تیلفون

ویب سایت

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.asp

کمربند های ایمنی و مهار اطفال
تمام راکبین موتر باید از کمربند ایمنی یا مهار مناسب اطفال استفاده کنند .رانندگی بدون کمربند ایمنی قابل جریمه است ،و ممکن
است الیسنس دریوری تانرا از دست بدهید .موتر ها مجهز به کمربند ایمنی برای بزرگساالن و اطفال بزرگتر است.
برای حمل و نقل نوزادان و اطفال الی سن  7ساله ،موتر ها باید مجهز به مهار های خاص تائید شده دولتی باشند .مهار اطفال باید
طبق استندرد های آسترالیا باشد ،بطریقه درست در موتر نصب شده باشد و بشکل درست طبق سن اطفال عیار گردد:
•
•
•

اطفال الی  6ماهه باید در یک مهار طفل رو به عقب قید گردند ،بطور مثال یک گهواره نوزاد.
اطفال بین سنین  6ماهه الی  4ساله باید در یک مهار طفل رو به عقب یا رو به جلو قید گردند ،بطور مثال یک چوکی
ایمنی طفل.
اطفال  4ساله به باال الی  7ساله باید یا در یک مهار طفل رو به جلو یا چوکی باالبر بشکل درست عیار شده و کمربند
ایمنی بسته شده یا مهار ایمنی اطفال قید گردند.
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اطفال خردسن حق نشستن در سیت پیشروی موتر را ندارند .اطفال بین سنین  4الی  7ساله اجازه ندارند که در سیت پیشروی
موتر بنشینند مگر اینکه تمام سیت های عقب توسط اطفال زیر سن  7اشغال شده باشد.
به کرایه کردن مهار های ایمنی اطفال در ویب سایت  www.kidsafe.com.auمراجعه کنید.

خریدن یک موتر
وسائط نقلیه نو و دست دوم در روزنامه ها و آنالین اعالن می شوند .همچنان وسائط نقلیه نو و دست دوم را می توان از نمایشگاه
های موتر فروشی ها و محل های فروش موتر دست دوم نیز خریداری کرد.
قیمت فروش وسائط نقلیه معموالً شامل مصارف راجستر کردن ،مالیات فروش و بیمه اجباری موتر نمی باشد .این مصارف
معموالً باید جداگانه پرداخت شوند.
برای کسب معلومات راجع به قرض گرفتن پول برای خرید وسائط نقلیه ،با بانک یا سازمان مالی تان تماس بگیرید .فراموش
نکنید که قبل از امضا کردن یک قرارداد قرضه ،تمام شرایط و مقررات آنرا بدقت بدانید.
اگر شما یک موتری را بخرید که مالک قبلی بابت آن موتر قرضدار باشد ،ممکن است موتر توسط کمپنی قرض دهنده دوباره
تصاحب یا بطور قانونی ضبط گردد .برای حصول اطمینان از عدم باقیداری مالک قبلی وسائط نقلیه ،می توانید با
 )PPSR( Personal Property Securities Registerتماس بگیرید.
 PPSRمی تواند برایتان معلومات دهد که آیا یک وسیله نقلیه نزد پولیس مسروقه ثبت است ،استهالک شده می باشد ،یا اینکه نزد
 Commissioner for Fair Tradingمنحیث یک وسیله نقلیه دارای کیلومتر دستکاری شده گزارش شده است .برای کسب
معلومات بیشتر به تیلفون شماره  1300 007 777زنگ بزنید یا به ویب سایت www.ppsr.com.au/individuals
مراجعه کنید.
تمام ایالت ها و مناطق دارای انجمن های رانندگان می باشند که خدماتی مانند معاینات تخنیکی موتر برای خریداران وسائط نقلیه
دست دوم ،معلومات رانندگی ،بیمه و خدمات کمک جاده (درصورت خراب شدن موتر تان) می باشد .خدمات زیادی برای هر دو
مشترکین و غیر مشترکین موجود است.
منطقه

انجمن رانندگان

تیلفون

ویب سایت

National

Australian Automobile Association

02 6247 7311

www.aaa.asn.au

ACT

(NRMA) National Road Motorists Association

132 132

www.nrma.com.au

NSW

(NRMA) National Road Motorists Association

132 132

www.nrma.com.au

NT

08 8925 5901 (AANT) Automobile Association of Northern Territory

www.aant.com.au

Qld

(RACQ) Royal Automobile Club of Queensland

13 1905

www.racq.com.au

SA

(RAA) Royal Automobile Association

08 8202 4600

www.raa.net

.Tas

(RACT) Royal Automobile Club of Tasmania

132 722

www.ract.com.au

.Vic

(RACV) Royal Automobile Club of Victoria

137 228

www.racv.com.au

WA

(RAC) Royal Automobile Club

131 703

www.rac.com.au/
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مقدمه
Medicare
Health Care Card
بیمه صحی خصوصی
کمک طبی
مصارف امبوالنس
دواها
خدمات صحی ایالت ها و مناطق
خدمات معلولیت
خدمات صحت روانی
مشورت دهی شکنجه و صدمات روحی
مصؤنیت طفل و جلوگیری حادثات
وقایه
خدمات دندان
مواظبت سالمندان در آسترالیا
شکایات راجع به مواظبت سالمندان یا خدمات مراقبت صحی
بعد از یک وفات

مقدمه
در آسترالیا general practitioner (GP) ،اولین مرجع تماس شما برای دریافت خدمات مراقبت صحی است ،به استثنای
حاالت اضطراری .یک  GPضروریات صحی شما را بررسی خواهد نمود و نحوه معالجه را تجویز می کند .اینکار ممکن است
شامل تجویز دوا ،ارجاع شما به یک پتولوجی یا مرکز تشخیصیه ،یا ارجاع شدن به یک متخصص مانند یک جراح یا داکتر
مشاور می باشد .متخصص مذکور بالنوبه ممکن است آزمایش های بیشتری را انجام دهد ،و تصمیم بگیرد که شما را در یک
شفاخانه بستری کند.
شما می توانید  GPتانرا انتخاب کنید و  Medicareممکن است تمام یا بخشی از فیس پرداخت شده برای  GPرا برایتان مسترد
کند البته با درنظرداشت سیستم بل  GPتان.

Medicare
دولت آسترالیا شما را در قسمت پرداخت بعضی مصارف صحی و شفاخانه از طریق پروگرام مراقبت صحی ملی که بنام
 Medicareیاد می شود ،کمک می کند .تحت  ،Medicareتداوی و بستری شدن رایگان است درصورتیکه شما یک مریض
شفاخانه عمومی باشید و توسط یک داکتر آن شفاخانه تداوی شوید Medicare .در قسمت مصارف فیس مراقبت صحی (مانند
داکتر ،متخصص ،داکتر چشم و در بعضی موارد داکتر دندان و غیره اشخاص مسلکی صحی) کمک می کند .اگر یک داکتر را
بطور مداوم مالقات می کنید ،یا معاینات مداوم را انجام می دهید ،مصارف صحی تان ممکن است گزاف باشد .مالقات کردن با
داکتر یا انجام دادن معاینات تان زمانی ارزانتر تمام می شود که شما به مرز  Medicare Safety Netبرسید.
معموالً مهاجرین ،پناهندگان و واردشدگان بشردوستانه فوراً به خدمات مراقبت صحی تحت  Medicareبا درنظرداشت نوع
ویزه شان دسترسی حاصل می کنند .مهاجرین مؤقت دیگر ممکن است ملزم به داشتن بیمه صحی خصوصی باشند.
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بعضی داکتران و متخصصین صحی بل فیس ( )bulk billخود را مستقیما ً برای  Medicareارسال می کنند .این بدان معناست
که شما هیچ مصارفی را متقبل نخواهید شد .بعضی دیگر ممکن است برای خدمات خویش از شما فیس بگیرند .در اینصورت ،با
داکتر تان صحبت کنید یا ،برای کسب معلومات بیشتر راجع به درخواست مزایای  ،Medicareبه ویب سایت
 www.humanservices.gov.au/medicareمراجعه کنید .در زمان مالقات کردن متخصصین صحی ،کارت
 Medicareتانرا (و  Health Care Cardدر صورت داشتن) باید حتما ً با خود بیاورید.
دولت آسترالیا برای مصارف بعضی دواها تحت پروگرام  )PBS( Pharmaceutical Benefits Schemeکمک ارائه می
کند .اگر مقدار زیادی دوا ضرورت دارید ،ممکن است  PBS Safety Netشما را در قسمت پوشش مصارف دوای نسخه تان
کمک کند .اگر مصارف تان به مرز  PBS Safety Netبرسد و یک فارمسست برایتان یک  PBS Safety Net Cardداده
باشد ،در آنصورت دواهای تان برای بقیه سال ارزانتر یا رایگان می باشد .اگر کدام دوای مارک معروف را انتخاب کنید ،یا
داکتر تان آنرا تجویز کند ،در آنصورت بازهم پول بیشتر خواهید پرداخت .می توانید معلومات بیشتر راجع به  PBSرا از ویب
سایت  www.pbs.gov.au/pbs/homeبدست آرید.
 Medicareمصارف امبوالنس ،اکثر مصارف تداوی دندان و خدمات صحی مسلکی متممه ،عینک ها ،یا بستری شدن در
شفاخانه خصوصی را نمی پردازد.
برای کسب معلومات بیشتر راجع به واجد شرایط بودن برای ثبت نام با  ،Medicareبه یکی از
 Medicare Service Centreبا پاسپورت یا  Immicardتان و همچنان یک سند واجد شرایط بودن مانند مکتوب اعطائیه
ویزه تان از  Department of Immigration and Border Protectionیا سند
 Visa Entitlement Verification Onlineتان مراجعه کنید .اگر واجد شرایط باشید ،برایتان یک نمبر  Medicareداده
خواهد شد که می توانید با آن فورا ٌ به خدمات مراقبت صحی دسترسی حاصل کنید .کارت  ،Medicareهمراه با نمبر
 Medicareتان ،نام تان و نامهای بقیه اعضای خانواده تان در صورتیکه در عین کارت ثبت نام شده باشند ،برایتان از طریق
ُپست ارسال می گردد.
برای کسب معلومات بیشتر راجع به  ،Medicareبه ویب سایت www.humanservices.gov.au/medicare
مراجعه کنید یا به مرکز خدمات محلی  Department of Human Servicesکه در ویب سایت
 http://findus.humanservices.gov.auموجود است ،مراجعه کنید.
همچنان به فصل  ،1کارهائیکه بعد از ورود تان باید انجام دهید مراجعه کنید.

Health Care Card
اگر از  Centrelinkمساعدت مالی دریافت می کنید یا عاید تان کم است ،ممکن است واجد شرایط دریافت یک
 Health Care Cardدولتی باشید (مراجعه شود به  .)www.humanservices.gov.au/concessioncardsاین
کارت شما را مستحق دریافت تخفیف ها برای خدمات صحی بشمول مصارف دواها ،فیس داکتران ،داکتران دندان و امبوالنس می
سازد.
حتی در صورت داشتن یک  ،Health Care Cardبازهم شما باید کارت  Medicareتانرا همراه با Health Care Card
تان برای تمام خدمات معالجوی شفاخانه ها و صحی ارائه دهید.
برای معلومات بیشتر به فصل  ،10خانواده شما مراجعه کنید.

بیمه صحی خصوصی
تعداد زیادی از اتباع آسترالیایی بیمه صحی خصوصی می خرند ،که این بیمه بعضی مصارف تداوی را برای مریضان
خصوصی در شفاخانه های عامه یا شخصی تحت پوشش قرار می دهد .این بیمه خدماتی را تحت پوشش قرار می دهد که توسط
 Medicareپرداخت نمی شوند ،مانند اکثر خدمات دندان ،اکثر مواظبت چشم ،و خدمات امبوالنس.
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مصارف و نوعیت پوشش فرق می کند ،لهذا قبل از خریداری یک بیمه نامه خصوصی ،مهم است که بیمه های مختلف را مقایسه
نموده و جزئیات پوشش آنها را بدقت بررسی کنید.

انگیزه های مالی
دولت آسترالیا انگیزه های مالی را غرض تشویق کردن اشخاص برای خریداری بیمه صحی خصوصی عرضه می کند .اگر در
صدد خریدن یک بیمه صحی خصوصی هستید ،متوجه نکات ذیل باشید:
•

•
•

 – Private Health Insurance Rebateاگر شما واجد شرایط  Medicareهستید و یک بیمه نامه صحی
دارید که شامل پوشش تداوی شفاخانه ،معالجه عمومی (’ فرعی‘ یا ’ اضافه ها ‘) یا هردو باشد ،ممکن است بتوانید برای
 Private Health Insurance Rebateدرخواست دهید.
 Medicare Levy Surcharge– Medicare Levy Surchargeیک مالیات یک فیصده اضافی می باشد
که توسط اشخاصیکه بیمه صحی خصوصی ندارند و عاید شان از حد معینی باالتر است (یک مرز) پرداخت می گردد.
 – Lifetime Health Coverاین پروگرام جهت تشویق اشخاص برای خریدن بیمه پوشش مصارف شفاخانه در
سنین پائین است .تاریخ ضرب االجل  Lifetime Health Coverبرای مهاجرین تازه وارد به آسترالیا تاریخ بعدتر
یکی از این دو تاریخ ذیل است:
 1 oجوالی بعد از روز والدت  31سالگی تان؛ یا
 oاگر سن تان باالی  31است ،اولین سالگرد روزیکه شما منحیث یک شخص واجد شرایط مزایای
 Medicareشناخته شده اید.

اگر یک شخص بیمه پوشش شفاخانه را بعد از تاریخ ضرب االجل  Lifetime Health Coverآن بخرد ،ایشان باید در زمان
خریدن بیمه شفاخانه برای هرسال باالی سن  30سالگی مبلغ  2فیصد پول بیشتر بپردازد .بطور مثال ،اگر یک شخص برای
اولین بار در سن  45سالگی بیمه خصوصی پوشش شفاخانه را بخرد ،ایشان باید  30فیصد پول بیشتر برای این بیمه بپردازد.
برای جلوگیری از پرداخت جریمه  ،Lifetime Health Coverشما باید بیمه پوشش شفاخانه را از یک شرکت بیمه ثبت و
راجستر شده آسترالیایی قبل از تاریخ ضرب االجل  Lifetime Health Coverخریداری کنید.
برای معلومات بیشتر:
معلومات بیمه صحی خصوصی

ویب سایت

بیمه صحی خصوصی

www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/content/private-1

Lifetime Health Cover

www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/healthprivatehealth-lhc-providers-general.htm

Private Health Insurance
Ombudsman

www.phio.org.au

بیمه های صحی و مقایسه بیمه نامه ها

www.privatehealth.gov.au

کمک صحی
پیدا کردن یک داکتر خانوادگی
ضروری نیست که نزد یک داکتر در آسترالیا راجستر باشید .ولی ،اکثر اشخاص دارای یک داکتر خانوادگی هستند – یک
داکتری که ایشان برای موضوعات صحی عمومی به وی مراجعه می کنند ،بشمول وقایه ها ،نسخه ها ،تصادیق صحی ،معاینات
صحی ،مراقبت صحت روانی و مشورت های صحی.
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این داکتران بنام ) General Practitioners (GPsیاد می شوند .ممکن است ایشان در یک کلینیک شخصی یا شفاخانه های
عامه و یا خصوصی کار کنند .شما حق انتخاب داکتر و مرکز صحی مورد نظر تانرا دارید GP .ها در انترنت و همچنان
کتاب رهنمای تیلفون تحت عنوان ’ متخصصین صحی‘ لست شده اند .می توانید تصمیم بگیرید که هر بار نزد عین داکتر مراجعه
کنید یا توسط یک داکتر دیگر در عین مرکز صحی معاینه شوید.
اگر خواسته باشید می توانید چندین مرکز صحی را بررسی کنید تا داکتر خانوادگی مورد نظر خود را بیابید .بعضی مراکز صحی
ممکن است مریضان جدید را نپذیرند.
ویب سایت  healthdirectبه آدرس  www.healthdirect.gov.auدارای یک میکانیزم جستجوی General Practice
برای یافتن نزدیکترین خدمات  General Practiceدر محل تان می باشد.

نگرانی های صحی معمول
اگر کدام نگرانی صحی خاص دارید و عاجل نیست ،نزد داکتر خانوادگی تان یا یک مرکز صحی مراجعه کنید .برای دیدن داکتر
ممکن است مدتی منتظر بمانید.
معموالً قبل از رفتن نزد داکتر باید نخست زنگ بزنید یا از طریق آنالین یک قرار مالقات بگیرید .به قرار مالقات تان باید
سروقت حاضر شوید.

مریضی سل
اگر شما از یک کشور آسیایی ،افریقایی ،نیم قاره هند ،امریکای جنوبی یا اروپای شرقی هستید ،احتمال دارد که شما در معرض
میکروب سل قرار گرفته باشید و بیشتر در معرض آلوده شدن و بیمار شدن قرار داشته باشید.
اگرچه احتماالً شما قبل از ورود تان به آسترالیا برای بیماری سل معاینه شده باشید ،امکان دارد که میکروب نهفته این بیماری در
بدن تان موجود باشد که در عکسبرداری کشف نمی شود.
اگر مریض شوید یا نگران احتمال بروز فعاالنه بیماری سل هستید ،می توانید با داکتر خانوادگی تان مشورت کنید یا با یکی از
خدمات مشورتی تیلفونی ذیل در تماس شوید:

متخصصین
شما نمی توانید یک متخصص صحی را قبل از نخست مراجعه کردن نزد به یک داکتر عمومی (داکترخانوادگی) ببینید .داکتر
خانوادگی تان ممکن است شما را به یک مرکز صحی یا متخصص دیگر جهت معالجه اضافی معرفی کند.

لین مقدم ترجمانی داکتر
داکتران ممکن است در صورت ضرورت از خدمات ترجمانی  TIS Nationalاستفاده کنند .در صورتیکه شما یک باشنده دایمی
یا تبعه آسترالیا باشید و مشورت صحی تان تحت پوشش  Medicareباشد ،این خدمت رایگان می باشد .همچنان داکتر تان می
تواند یک ترجمان حضوری را برایتان بخواهد .همچنان به فصل  ،3لسان انگلیسی مراجعه کنید.

حاالت صحی اضطراری
تداوی حاالت صحی اضطراری بطور  24ساعته و هفت روز در هفته در بخش عاجل شفاخانه های عامه موجود است .لست
شفاخانه های عامه تحت عنوان ’ شفاخانه ها‘ در  White Pagesموجود است .تداوی حاالت صحی اضطراری در بعضی
شفاخانه های خصوصی نیز موجود می باشد.
اگر شما یا یک شخص دیگر شدیداً مریض هستید ،فوراً به تیلفون  000زنگ بزنید و یک ” “Ambulanceبخواهید .زمانیکه
به شفاخانه می روید ،دوا های تانرا با کارت  ،Medicareکارت عضویت بیمه صحی خصوصی ،کارت  Health Careیا
 Pension Concessionتان باخود بیاورید.
اگر وضعیت صحی تان عاجل نیست ،با داکتر خانوادگی تان تماس بگیرید.
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معلومات صحی تیلفونی و خدمات مشورتی
تمام ایالت ها و مناطق دارای خدمات صحی تیلفونی  24ساعته و هفت روز در هفته هستند .ایشان راهنمایی های رایگان را ارائه
و شما را به خدمات صحی محل تان ارجاع می کنند.
شما در مورد موضوعات صحی تان همیشه اول باید با داکتر خانوادگی تان تماس بگیرید .احیانا ً اگر داکتر خانوادگی تان در
دسترس نباشد ،می توانید به شماره های تیلفون ذیل تماس بگیرید زیرا ایشان نرس های مجربی دارند که می توانند فوراً برایتان
مشورت مسلکی بدهند.
ایالت یا
منطقه

خدمات مشورت
صحی تیلفونی

تیلفون

ویب سایت

،NSW ،ACT
،Tas. ،NT
 WAو SA

healthdirect

1800 022 222

www.healthdirect.gov.au

Qld

13 HEALTH

13 43 25 84

www.health.qld.gov.au/13health/default.asp

Vic.

NURSE-ON-CALL

1300 606 024

www.health.vic.gov.au/nurseoncall

مصارف امبوالنس
 Medicareمصارف منتقل شدن ذریعه امبوالنس را نمی پردازد .مصارف امبوالنس نظر به ایالت یا منطقه محل زندگی تان
فرق می کند.
خدمات امبوالنس برای ساکنین ( Queenslandکوینزلند) و  ( Tasmaniaتزمانیا( معموالً رایگان می باشد .در بقیه ایالت ها
و مناطق ،یک فیس برای خدمات امبوالنس اخذ می گردد .این فیس نظر به فاصله سفر شما ،نوع بیماری و واجد شرایط بودن شما
برای تخفیف فرق می کند.
اگر بیمه امبوالنس ندارید ،فیس خدمات امبوالنس می تواند بسیار گران تمام شود حتی برای یک سفر کوتاه .اگر شما خارج از
( Tasmaniaتزمانیا) و ( Queenslandکوینزلند) زندگی می کنید ،ممکن است بهتر باشد که یک بیمه امبوالنس بخرید .می
توانید اینکار را از طریق پروگرام عضویت ارائه شده از طرف خدمات امبوالنس یا عضو شدن در یکی از شرکتهای بیمه
خصوصی انجام دهید.
برای کسب معلومات بیشتر به فصل  ،2کمک بگیرید مراجعه کنید.

دواها
اگر به دوا ضرورت دارید ،داکتر تان ممکن است برایتان یک نسخه بنویسد که باید به دواخانه ببرید .اکثر دواها،
مانند انتی بیوتیک ها ،صرف از طریق نسخه قابل دسترس می باشند .اگر یک  Health Care Cardیا
 Pension Concession Cardاز  Centrelinkدارید ،شما مستحق دریافت بعضی تخفیف ها برای خرید
دوای تان می باشید .شما باید کارت  Medicareتانرا نیز باخود بیاورید.
مهم است که هدایات نوشته شده دوا ها را بدقت بخوانید و اگر سوالی دارید از داکتر یا فارمسست تان بپرسید .برای دریافت کمک
یا معلومات راجع به دواها ،با یک فارمسست صحبت کنید یا با  Medicine Lineبه تیلفون شماره 1300 633 424
زنگ بزنید.
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دواخانه ها می توانند از خدمات ترجمانی تیلفونی رایگان دولتی هم استفاده کنند.
دوا ها و
نسخه ها

تیلفون

ویب سایت

NPS MedicineWise
 – Medicine Lineمعلومات
راجع به دوا ها و نسخه ها

 - 1300 633 424دوشنبه
الی جمعه از ساعت
 9صبح الی  5عصر

www.nps.org.au/contact-us/medicines-line

– Medicare Australia
معلومات راجع به درخواست
برای نسخه های PBS

www.medicareaustralia.gov.au/public/services/script
s/index.jsp

خدمات صحی ایالتی و منطقوی
دولت های ایالتی و منطقوی شفاخانه ،خدمات مراقبت صحی ،خدمات صحی اجتماعی و مراقبت تسکین درد را فراهم می کند.

مراکز صحی جامعه
مراکز صحی جامعه خدمات صحی تخفیفی را برای اشخاص همه سنین ارائه می کنند .همه مراکز صحی عین خدمات را ارائه
نمی کنند .این خدمات ممکن است شامل پرستاری ،آموزش و انکشاف صحی ،فزیوتراپی ،مواظبت دندان ،مواظبت صحی،
مشورت دهی و رفاه اجتماعی باشد.

خدمات صحی برای خانواده های دارای اطفال خردسن
خدمات والدی و صحت اطفال معموالً برای خانواده های دارای اطفال نوزاد الی سن شمولیت در مکتب رایگان می باشد .ایشان
معلومات صحی ،وقایه و مشورت را راجع به رشد ،تربیه و تغذیه اطفال خردسن ارائه می کنند.

خدمات صحت زنان
خدمات صحت زنان راجع به موضوعات صحت جنسی ،عکسبرداری رحم و پستان خانمها ،مشکالت ناشی از الکول و مواد
مخدر ،موضوعات صحت روانی ،خشونت جنسی و خانگی ،بشمول ختنه کردن یا بریدن مهبل زنان را ارائه می کند .همچنان به
فصل  ،6قوانین آسترالیا مراجعه کنید.

خدمات برای اشخاص دارای سوابق متنوع
اکثر شفاخانه ها و مراکز صحی بزرگ دارای متخصصین صحی اند که برای مهاجرین جوامع محلی خدمات را ارائه می کنند.
این خدمات شامل مشورت دهی ،رهنمود ،ارجاع و معلومات صحی می باشد.
به شفاخانه یا مرکز صحی محل تان زنگ بزنید تا ببینید که آیا یک  Multicultural Health Workerبه لسان مادری شما
موجود دارند یا نه.
برای یافتن یک خدمت صحی:
ایالت یا
منطقه

سازمانهای صحی

ویب سایت

ACT

ACT Health

http://health.act.gov.au/our-services/which-health-service-suitsyou-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
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ویب سایت

سازمانهای صحی

ایالت یا
منطقه

www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/Public+Content/SA+
/Health+Internet

SA Health

SA

www.dhhs.tas.gov.au

Department of Health and
Human Services

Tas.

https://www2.health.vic.gov.au/

Department of Health and
Human Services

Vic.

http://ww2.health.wa.gov.au/

Department of Health

WA

خدمات معلولیت
، مساعدت انفرادی را برای اشخاص دارای معلولیت دایمی یا جدیNational Disability Insurance Scheme (NDIS)
 تابع محاسبه استحقاق نیست و تاثیری باالی حمایت عایدNDIS  مساعدت.خانواده ها و مواظبت کنندگان ایشان فراهم می کند
.مانند حمایت تقاعد معلولیت یا حمایت مواظبت کننده ندارد
 معلومات راجع به واجد شرایط بودن. برآورده سازیدNDIS  شما باید مقتضیات سن و مکان را جهت دسترسی به،در این مرحله
. موجود استwww.ndis.gov.au/people-disability/access-requirements در ویب سایت
 برای معلومات بیشتر. ممکن است بتوانید به خدمات معلولیت موجوده دسترسی داشته باشید، نیستیدNDIS اگر شما در یک مکان
. مراجعه کنیدwww.ndis.gov.au/people-disability/other-services  به ویب سایت،راجع به خدمات
 خانواده ها و مواظبت کنندگان شان،خدمات صحی ایالتی و منطقوی مساعدت ها و خدمات مختلف را در دسترس اشخاص معلول
.قرار می دهد
ویب سایت

تیلفون

سازمان معلولیت

ایالت یا
منطقه

www.communityservices.act.gov.a
u/disability_act

133 427

Disability ACT

ACT

Department of Family and Community
Services
)Ageing, Disability and Home Care)

NSW

www.adhc.nsw.gov.au/individuals/s
upport
http://health.nt.gov.au/Aged_and_D
isability/Office_of_Disability/index.a
spx

1800 139 656

Northern Territory Government Office
of Disability

NT

www.communities.qld.gov.au/ndis

13 QGOV
یا
13 74 68

Department of Communities, Child
Safety and Disability Services

Qld

www.sa.gov.au/topics/communitysupport/disability

1300 786 117

Disability Information Service

SA

www.dhhs.tas.gov.au/disability

1300 135 513

Tasmanian Government Disability
and Community Services
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Tas.

ویب سایت

تیلفون

سازمان معلولیت

www.dhhs.vic.gov.au

1300 650 172

Department of Health and Human
Services

www.disability.wa.gov.au

(08)9426 9200
تیلفون رایگان
1800 998 214

Disability Services Commission

ایالت یا
منطقه
Vic.

WA

:برای معلومات بیشتر راجع به خدمات معلولیت
ویب سایت

سازمان ملی

www.dss.gov.au/our-responsibilities/disability-andcarers/programmes-services

– Department of Social Services
خدمات و پروگرام ها

www.humanservices.gov.au/disability

– Department of Human Services
کمک برای اشخاص معلول

www.dss.gov.au/our-responsibilities/disability-andcarers/related-agencies-sites

سازمانها و ویب سایت های مربوط به معلولیت

www.australia.gov.au/information-and-services/benefitsand-payments/people-with-disability

 مزایا و پرداخت های دولت،معلومات راجع به مساعدت
برای اشخاص معلول و مواظبت کنندگان شان

خدمات صحت روانی
 با داکتر خانوادگی یا مرکز صحی جامعه تان،اگر در رابطه به مشکالت صحت روانی یا بیماری تان نیاز به کمک دارید
.تماس بگیرید
: با تیم روانپزشکی در شفاخانه محل تان یا لین معلوماتی ذیل تماس بگیرید،اگر به کمک فوری ضرورت دارید
ویب سایت

تیلفون

مساعدت صحت روانی

www.lifeline.org.au/

13 1114

 ساعته24  – لین معلوماتیLifeline

www.kidshelp.com.au/

1800 55 1800

 ساعته24  – لین معلوماتیKids Helpline

www.mensline.org.au/

1300 789 978

 – لین اضطراریMens Helpline Australia
 ساعته24

www.suicidecallbackservice.org.au/

1300 659 467

 – یک خدمتSuicide Call Back Service
مشورت دهی ملی رایگان

 به منظورDepartment of Social Services برای معلومات بیشتر راجع به خدمات و پروگرام های ارائه شده توسط
: بشمول،حمایت صحت روانی به سطح جامعه
Family Mental Health Support Service (FMHSS)
Personal Helpers and Mentors (PHaMs)
Mental Health Respite: Carers Supports (MHR:CS)

131 450 زنگ بزنید به
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•
•
•

مراجعه کنید به www.dss.gov.au/mental-health

مشورت دهی شکنجه و صدمات روحی
خدمات تخصصی به اشخاصیکه شکنجه و صدمات روحی دیده اند ،کمک می کند:
ایالت یا
منطقه

مشورت دهی شکنجه و صدمات روحی

تیلفون

ویب سایت

ACT

 – Companion Houseکمک به قربانیان شکنجه و
صدمات روحی

02 6251 4550

www.companionhouse.org.au

NSW

Service for the Treatment and Rehabilitation
)of Torture and Trauma Survivors (STARTTS

02 9794 1900

www.startts.org.au

NT

 – Melaleuca Refugee Centreخدمات حمایتی برای
قربانیان شکنجه و صدمات روحی

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.

 – Phoenix Centreخدمات حمایتی برای قربانیان شکنجه
و صدمات روحی

03 6234 9138

http://mrchobart.org.au/phoenixcentre/

Vic.

Foundation House
03 9388 0022 Victorian Foundation for Survivors of Torture
))VFST

WA

Association for Services to Torture and
)Trauma Survivors (ASeTTS

08 9227 2700

www.foundationhouse.org.au

www.asetts.org.au

مصؤنیت و جلوگیری حادثات طفل
 ،Kidsafeانجمن جلوگیری حادثات طفل آسترالیا ،یک سازمان غیردولتی است که خدمات مصؤنیت و معلومات جلوگیری
حادثات طفل را برای والدین و جوامع از طریق ویب سایت  www.kidsafe.com.auارائه می کند .بعضی ورقه های
معلوماتی ترجمه شده در بخش های آسترالیای غربی و ویکتوریای این ویب سایت موجود است.

وقایه
وقایه اطفال و بزرگساالن را در مقابل عفونت ها و امراض مضر حفاظت می کند .وقایه اجباری نیست مگر برای همه اطفال و
بعضی بزرگساالن توصیه می گردد .بعضی ایالت ها و مناطق ایجاب می کند که قبل از شمولیت طفل به مکتب یا کودکستان اسناد
واکسین ایشان باید ارائه گردد.
اکثر واکسین ها توسط داکتر خانوادگی یا مرکز صحی محل تان تطبیق می شوند .ولی ،بعضی واکسین ها در مکاتب نیز اجرا می
شوند .برای کسب معلومات مزید با داکتر خانوادگی یا مرکز صحی محل تان تماس بگیرید.
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 )ACIR( Australian Childhood Immunisation Registerبه آدرس www.humanservices.gov.au/acir
یک راجستر ملی است که سوابق واکسین تطبیق شده اطفال و نوجوانان زیر سن  20را نگهداری می کند.
اطفال و نوجوانان زیر سن  20ثبت نام شده نزد  ،Medicareبطور اتومات درج راجستر  ACIRمی شوند .اسناد واکسین
اطفال تانرا باخود نزد داکتر تان ببرید تا سوابق واکسین خارج از کشور طفل تانرا درج راجستر کند.
وقایه برای بعضی مساعدت های مالی دولتی ( )www.humanservices.gov.au/immunisationالزمی است .یگانه
استثنای قابل قبول از مقتضیات وقایه دالیل طبی می باشد.
معلومات راجع به وقایه

تیلفون

ویب سایت

National Immunisation Information Line

1800 671 811

www.immunise.health.gov.au

Australian Childhood Immunisation Register

1800 653 809

www.humanservices.gov.au/acir

خدمات مواظبت دندان
نظافت خوب دندان برای صحت عمومی و رفاه شخص بسیار مهم است .معموالً فیس داکتران دندان خصوصی گزاف تر است.
لست این داکتران دندان در رهنمای تیلفون موجود است .ممکن است بهترباشد که یک بیمه صحی خصوصی را بخرید تا مصارف
خدمات دندان تانرا تحت پوشش بگیرد.
( Child Dental Benefits Scheduleدر ویب سایت  )www.humanservices.gov.au/childdentalبرای اطفال
بین سنین  2الی  17ساله اجازه می دهد که الی مبلغ 1000دالر مزایا را برای خدمات اساسی دندان دریافت کنند .این مزایا در
طی دوسال متوالی محدود می شود .اگر واجد شرایط باشید Department of Human Services ،با شما تماس
خواهد گرفت.
دولت های ایالتی و مناطق بعضی مواظبت صحی دندان (بشمول دندان های مصنوعی و تسکین درد) را برای دارندگان کارت
تخفیفی  Centrelinkواجد شرایط ارائه می کنند .برای کسب معلومات بیشتر راجع به این خدمات ،با نزدیکترین مرکز صحی یا
شفاخانه محل تان تماس بگیرید .با  Centrelinkدر تماس شوید تا بدانید که واجد شرایط هستید یا نه.

خدمات مواظبت سالمندان در آسترالیا
ضمن اینکه سالمند تر می شوید ،شما حق دارید انتخاب کنید که چه کسی از شما مواظبت بعمل بیاورد ،و اینکه می خواهید در
منزل خودتان زندگی کنید یا به یک خانه سالمندان منتقل شوید .خدمات مواظبت سالمندان طوری تنظیم شده است که به شما کمک
کند تا مستقالنه زندگی کنید ،و حق انتخاب در مورد مواظبت تانرا دارا باشید.
دول ت آسترالیا بعضی خدمات مواظبت سالمندان را سوبسید می کند .درصورتیکه شرایط مالی تان ایجاب کند ،از شما توقع می
رود که بعضی مصارف مواظبت تانرا بدوش بگیرید.
ویب سایت  My Aged Careبه آدرس  www.myagedcare.gov.auحاوی معلومات راجع به گزینه های موجوده برای
شما می باشد .این ویب سایت شما را در قسمت دانستن سیستم مواظبت سالمندان ،و طریقه دسترسی به خدمات و مساعدت ها
کمک می کند .معلومات ترجمه شده نیز در این ویب سایت موجود می باشد .همچنان می توانید با  My Aged Careبه تیلفون
شماره  1800 200 422زنگ بزنید یا از طریق  TIS Nationalراجع به ضروریات مواظبت سالمندان تان مشورت بگیرید.
دو گزینه برای خدمات مواظبت سالمندان عبارت اند از:
•

اگر می خواهید به زندگی کردن در منزل تان ادامه دهید ،می توانید برای کار های روزمره منزل تان که قادر به انجام
دادن آن نیستید ،مانند تبدیل کردن
چراغ ها ،کار باغچه ،حمام کردن ،لباس پوشیدن یا رفتن به سوپرمارکیت برای خرید کمک دریافت کنید .همچنان شما
می توانید بعضی وسایل مانند چوکات قدم زنی برای راه رفتن را نیز دریافت کنید.
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•

اگر احساس می کنید که دیگر قادر به زندگی کردن در خانه ای تان نیستید ،می توانید به یک خانه سالمندان کوچ کنید.

 My Aged Careمی تواند ضروریات تانرا ارزیابی کند و با شما بطور مفصل راجع به وضعیت تان صحبت کند و ببیند که
آیا واجد شرایط دریافت خدمات سوبسید شده دولتی مواظبت سالمندان هستید یا نه – برای معلومات بیشتر به ویب سایت
 www.myagedcare.gov.au/eligibility-and-assessmentمراجعه کنید یا به تیلفون شماره 1800 200 422
تماس بگیرید.

شکایات راجع به خدمات مواظبت صحی یا سالمندان
هرفردی که می خواهد یک شکایت را راجع به خانه های  ،Aged Careبسته های مواظبت خانگی یا خدمات
 Commonwealth Home Support Programدرج کند ،حق دارد که با
 Aged Care Complaints Commissionerتماس بگیرد .این یک خدمت رایگان است .می توانید از طرق ذیل با
 Aged Care Commissionerتماس بگیرید:
•
•
•

آنالین – www.agedcarecomplaints.gov.au/
تیلفون – به شماره  1800 550 552زنگ بزنید
بطور کتبی – شکایت کتبی تانرا به آدرس ذیل بفرستید:
Aged Care Complaints Commissioner
( GPO Box 9848شهر مرکزی یا ایالت/منطقه تان)

اگر راجع به تجارب مواظبت سالمند تان شکایتی دارید ،می توانید با  My Aged Careاز طریق ویب سایت
 My Aged Careبه آدرس  www.myagedcare.gov.au/تماس بگیرید یا به تیلفون شماره 1800 200 422
زنگ بزنید.
اگر در مورد مواظبت صحی ارائه شده برای خودتان یا شخص دیگری کدام شکایتی دارید ،می توانید یک شکایت را عنوانی
کمیشنر مستقل صحی در ایالت یا منطقه تان درج کنید.
ایالت یا
منطقه

سازمان شکایت مواظبت صحی

تیلفون

ویب سایت

ACT

Human Rights Commission

02 6205 2222

http://hrc.act.gov.au/olderpeople

NSW

Health Care Complaints

1800 043 159

www.hccc.nsw.gov.au

NT

Health and Community Services
Complaints 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 Services
Complaints Commissioner

1800 232 007

www.hcscc.sa.gov.au

Tas.

Office of the Health Complaints
Commissioner

1800 001 170

www.healthcomplaints.tas.gov.au

Vic.

Office of the Health Services
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/

زنگ بزنید به 131 450
84

بعد از یک وفات
زمانیکه یک شخص در آسترالیا وفات می کند ،یک داکتر باید یک تصدیقنامه فوت را امضا کند .مراسم تدفین بدون صدور این
تصدیقنامه اجرا شده نمی تواند.
مراسم تدفین در آسترالیا می تواند گزاف باشد و معموال ٌ بین 4,000دالر الی  15,000دالر تمام می شود .بعضی اوقات امکان
دارد که شرکت بیمه مصارف تدفین و غیره مصارف بعدی آنرا بپردازد .همچنان بعضی اوقات شخص متوفی خودش ترتیبات
پرداخت مصارف تدفین خود را طور پیشکی اتخاذ کرده می باشد ،یا در ( Willوصیتنامه) اش درج می باشد.
 Willیک سند قانونی است که حاوی توضیحات راجع به تقسیم و ترکه اموال شخصی متوفی بعد از وفاتش می باشد ،چه کسی
مواظبت اطفالش را بعهده بگیرد ،و غیره هدایات مانند اهدا ها به سازمانهای خیریه یا اهدای اعضای بدن متوفی می باشد .یک
 Willباید در حضور دو شاهدی که ذینفع  Willنباشند ،ترتیب گردد .در  Willها معموالً یکنفر بحیث Executor
تعین می گردد.
 Executorهر  Willمسؤلیت تقسیم کردن دارایی های شخص متوفی را برای اشخاص ذینفع دارد ،مسایل مالیات ملک متوفی را
اداره می کند ،و اطمینان حاصل می کند که وصیت متوفی طبق مواد  Willبرآورده گردد .هر ایالت و منطقه دارای یک
 Public Trusteeمی باشد که می تواند بحیث  Executorایفای وظیفه (معموالً در مقابل یک دستمزد) کند.
اگر شخص بعد از وفاتش یک  Willبه جا نگذاشته باشد ،دارایی وی طبق قانون به میراث می رسد .در صورت عدم موجودیت
اقارب نزدیک ،دارایی شخص متوفی ممکن است به دولت ایالتی یا منطقه تعلق گیرد.
کمک راجع به غم و از دست دادن عزیزان موجود می باشد.
برای معلومات بیشتر:
مشورت

ویب سایت

بعد از یک وفات چکارباید کرد

www.humanservices.gov.au/customer/subjects/what-do-following-death

نوشتن یک Will

www.moneysmart.gov.au/life-events-and-you/over-55s/wills-and-power-ofattorney

پرداخت مصارف تدفین

www.moneysmart.gov.au/life-events-and-you/over-55s/paying-for-yourfuneral
www.australia.gov.au/information-and-services/family-and-community/willsand-powers-of-attorney/wills

Public Trustees
Organ Donation Register

www.humanservices.gov.au/customer/services/medicare/australian-organdonor-register

کمک در رابطه به ضایعه

www.australia.gov.au/information-and-services/family-and-community/deathand-bereavement
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 10خانواده شما
در این بخش
•
•
•
•
•
•
•

ازدواج و غیره روابط
خدمات برای اشخاص جوان
والدین
نفقه طفل
بزرگساالن
پیدا کردن اقارب
خانواده شما و Centrelink

در آسترالیا ،نقش خانواده ممکن است با رسوم شما متفاوت باشد .زنان و مردان دارای حقوق و مسؤلیت های مساوی اند .کار
کردن هر دو زن و مرد در آسترالیا یک پدیده معمول و قبول شده محسوب می شود .مردان و زنان همچنان وظایف خانه مانند
مواظبت اطفال ،آشپزی و صفاکاری را مشترکا ً انجام می دهند.
بعضی اعضای خانواده به شیوه زندگانی آسترالیا زودتر از دیگران عادت می کنند .بطور مثال ،اطفال اکثراً انگلیسی را نسبت به
والدین شان سریعتر یاد می گیرند.
مهم است که به زندگی جدید تان در آسترالیا از طریق تشریک مساعی منحیث یک خانواده عادت کنید .ممکن است شما نیاز به
کمک داشته باشید و در این بخش معلومات ا راجع به بعضی خدمات موجوده برایتان فراهم می گردد .در آسترالیا ،دریافت کمک
به منظور حمایت خانواده تان یک امر معمول و قبول شده است .برای لینک های حمایت دولت و جامعه به ویب سایت
 www.humanservices.gov.au/servicefinderمراجعه کنید.

ازدواج و روابط دیگر
 1800RESPECTمشورت ،معلومات و خدمات ارجاع را برای اشخاصیکه در جستجوی دریافت کمک یا معلومات راجع به
خشونت خانگی و خانواده و خشونت جنسی هستند ،ارائه می کند .مشاورین مسلکی بطور  24ساعته و هفت روز در هفته در
دسترس قرار دارند .ایشان همچنان می توانند اشخاصی را که نگران وضعیت دوستان ،خانواده ،یک همکار یا یک مشتری اند،
کمک کند .به تیلفون شماره  1800 737 732زنگ بزنید یا به ویب سایت  www.1800respect.org.auمراجعه کنید.
 Family Relationship Advice Lineمعلومات را راجع به موضوعات مربوط به خانواده ،مشورت دهی
ترتیبات تربیه اطفال بعد از جدایی زوجین و ارجاع مراجعین به خدمات محلی ایکه خانواده ها را قسمت تقویت بخشیدن
روابط بهتر یا رسیدگی کردن امور جدایی کمک می کند .لین مشورتی بین ساعات  8صبح الی  8شب بروزهای دوشنبه الی
جمعه و بین ساعات  10صبح الی  4عصر بروزهای شنبه به جز از رخصتی های عمومی فعال می باشد .به تیلفون
رایگان شماره  1800 050 321زنگ بزنید یا به ویب سایت
www.familyrelationships.gov.au/BrochuresandPublications/Pages/family-relationshipsadvice-line.aspx
مراجعه کنید.
 Family Relationships Onlineمعلومات را راجع به روابط و جدایی خانواده ارائه می کند .خانواده ها می توانند راجع به
اداره موضوعات مربوط به روابط خانواده و ترتیبات تربیه اطفال بعد از جدایی خانواده کمک دریافت کنند .به ویب سایت
 www.familyrelationships.gov.auمراجعه کنید.
 MensLine Australiaخدمات مشورت دهی ،معلومات و ارجاع را جهت کمک کردن که دچار مشکالت در روابط خانوادگی
یا روابط اصلی اند ،ارائه می کند .این خدمات همچنان حمایت و معلومات را برای زنان و اعضای خانواده ایکه راجع به
همسران ،شوهران یا پدران شان نگران اند ،ارائه می کند .این خدمات بطور  24ساعته و هفت روز در هفته در دسترس می
باشد .به تیلفون شماره  1300 789 978زنگ بزنید یا به ویب سایت  www.mensline.org.auمراجعه کنید.
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خدمات برای اشخاص جوان
 مددکاران جوانان اشخاص باتجربه و مسلکی اند و. ارائه می کنند25 سازمانهای اجتماعی پروگرام ها را برای اشخاص زیر سن
 اکثراً در یک مرکز جوانان یا، مساعدت ها و فعالیت ها را در یک محیط مصؤن ارائه می کنند،برای اشخاص جوان معلومات
.شاروالی محل
:برای کمک بیشتر
ویب سایت

تیلفون

خدمات ملی جوانان

www.kidshelpline.com.au

1800 551 800

 ساعته برای24  – مشورت دهیKids Helpline
 ساله25  الی5 اشخاص

http://headspace.org.au

1800 650 890

 ساعته دخالت سنین24  – خدماتHeadspace
 ساله25  الی12 زود برای اشخاص

www.youthbeyondblue.com

1300 22 4636

 ساعته برای24  – کمکYouthBeyondBlue
اشخاص جوان مبتال به افسردگی یا بیماری روحی

http://education.gov.au/youth

Department of Education and
Training

www.employment.gov.au/generation-successyouth-employment-initiative

 – منابع کمک برایGeneration Success
کارگران جوان

www.employment.gov.au/job-seekers-0

Youth Employment

http://aifs.gov.au/cfca/publications/helplines-andtelephone-counselling-services-children-y

لینک ها از
Australian Institute of Family Studies

www.dss.gov.au/our-responsibilities/housingsupport/programmesservices/homelessness/reconnect/reconnectservices

18  الی12  – کمک برای اشخاصReconnect
ساله بدون مسکن یا کسانیکه در معرض خطر بی
خانگی قرار دارند

www.esafety.gov.au/reportcyberbullying

Office of the Children’s eSafety
 –برای گزارش دادن تخلفاتCommissioner
جدی اذیت کردن آنالین ایکه متوجه اشخاص زیر
 باشد18 سن

:ایالت ها و مناطق خدمات را نیز برای جوانان ارائه می کنند
ویب سایت

خدمات جوانان

www.youth.act.gov.au

Youth InterACT

ایالت یا
منطقه
ACT

www.youth.nsw.gov.au

Youth NSW

NSW

www.youth.nt.gov.au/

Office of Youth Affairs

NT

www.communityservices.qld.gov.au/youth

Queensland Youth

Qld

www.officeforyouth.sa.gov.au

South Australia Youth Site

SA

www.linkzone.tas.gov.au/

Office of Children and Youth Affairs

Tas.
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ایالت یا
منطقه

خدمات جوانان

ویب سایت

Vic.

Youth Central

www.youthcentral.vic.gov.au

WA

Office for Youth

www.wa.gov.au/information-about/yourcommunity/youth

با شاروالی محل تان برای تفریحات و پروگرام های دیگر جوانان تماس بگیرید.

والدین
آسترالیایی ها پدر و مادر بودن را ارج می گذارند ،مگر می دانند که یک والد "خوب" بودن همیشه آسان نیست .سازمانهای
مختلف حاضر به دادن معلومات و کمک بشما هستند.
دسیپلین کردن اطفال یک جز مهم وظایف پ دری و مادری مهم است ،مگر تنبیه فزیکی در آسترالیا یک عمل غیرقانونی بشمار می
رود .شما می توانید از اشکال دیگر دسیپلین مانند قطع کردن مزایای اطفال یا فرستادن طفل تان به اتاقش کار بگیرید .اعمال
خوب طفل تانرا پاداش بدهید و خودتان سرمشق خوبی برای اطفال تان باشید.
اگر در قسمت دسیپلین کردن اطفال تان مشکلی دارید ،از مشاورین خانواده و خدمات حمایت والدین کمک بطلبید.
معلومات والدین

ویب سایت

Family and Relationship Advice Line
(زنگ بزنید 1800 050 321به تیلفون شماره)

www.familyrelationships.gov.au

MyChild

www.mychild.gov.au/

Raising Children Network

www.raisingchildren.net.au

– Australian Childhood Foundation
حاوی معلومات ترجمه شده است

www.kidscount.com.au/en

تربیه کردن اطفال خردسن

www.abcdparenting.org

Kidsafe

www.kidsafe.com.au

لینک های دولت آسترالیا

www.australia.gov.au/information-and-services/familyand-community/caring-for-children

نفقه طفل
پروگرام  Child Supportکه توسط  Department of Human Servicesتطبیق می شود ،به والدین از هم جدا شده
کمک می کند تا پول نفقه اطفال شانرا اداره کنند .برای صحبت کردن راجع به گزینه های نفقه طفل تان می توانید با این اداره
تماس بگیرید.
نفقه طفل

جزئیات تماس

 Child Supportویب سایت

www.humanservices.gov.au/childsupport

تیلفون Child Support

131 272

معلومات به لسانهای دیگر

www.humanservices.gov.au/yourlanguage

معلومات برای مهاجرین ،پناهندگان و بازدیدکنندگان

www.humanservices.gov.au/multicultural
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سالمندان
سازمانهای متعدد دولتی ،خصوصی و اجتماعی خدمات را برای اشخاص  50ساله و مسن تر ارائه می کنند.
دولت آسترالیا خدمات ذیل را عرضه می کند:
•
•

 – Age Pensionحمایت عاید و دسترسی به تخفیفات برای اتباع سالمند آسترالیا در ویب سایت
www.humanservices.gov.au/agepension
 – My Aged Careمعلومات راجع به گزینه های شما ،و طریقه دسترسی به خدمات در ویب سایت
www.myagedcare.gov.au

همچنان به فصل  ،9صحت و رفاه مراجعه کنید.
تمام ایالت ها و مناطق دارای یک پروگرام  Seniors Cardاند .این کارت رایگان است و دارنده آن مستحق دریافت تخفیفات از
شرکتهای مربوطه می باشند.
برای معلومات بیشتر:
معلومات سالمندان

تیلفون

ویب سایت

Centrelink

132 300

www.humanservices.gov.au/olderaustralians

My Aged Care

1800 200 422

www.myagedcare.gov.au

Seniors Card
پروگرام های
–  AusGovآسترالیایی های مسن

www.australia.gov.au/information-andservices/benefits-and-payments/olderaustralians/seniors-card
www.australia.gov.au/information-andservices/benefits-and-payments/older-australians

پیدا کردن اقارب
صلیب سرخ ( )Red Crossآسترالیا خدمات ردیابی و پیغام دهی را برای اقارب ایکه در اثر جنگ ،اغتشاشات و آفات سماوی
از هم جدا شده اند ،ارائه می کند .شبکه جهانی صلیب سرخ اشخاص را در قسمت ردیابی خانواده هایشان در خارج از کشور شان
کمک می کند .همچنان اشخاص مقیم خارج از آسترالیا را کمک می کند تا اقارب شانرا در آسترالیا پیدا نمایند.
برای تماس گرفتن با بخش :Red Cross International Tracing and Refugee Service
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صلیب سرخ آسترالیا

جزئیات تماس

ایمیل

natinfo@redcross.org.au

ویب سایت صلیب سرخ

www.redcross.org.au

National

03 9345 1800

ACT

02 6234 7600

NSW

 02 9229 4111یا تیلفون رایگان 1800 812 028

NT

08 8924 3900

Qld

 07 3367 7222یا تیلفون رایگان 1300 554 419

SA

08 8100 4500

Tas.

03 6235 6077

Vic.

 03 8327 7700یا تیلفون رایگان 1800 131 701

WA

 08 9225 8888یا تیلفون رایگان 1800 810 710
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خانواده شما و Centrelink
 Department of Human Servicesخدمات اجتماعی ،صحی و مساعدت های مالی را از طریق  Centrelinkو
 Medicareارائه می کند .این خدمات نظر به ضروریات هر فرد و خانواده فرق می کند .اگر شرایط تان تغیر می کند ،فوراً با
 Centrelinkتماس بگیرید .بطور مثال ،اگر شما یک طفل بدنیا می آورید یا مریض می شوید.
 Centrelinkضمن کمک کردن به اشخاص نیازمند ایشانرا کمک می کند تا بیشتر خودکفا شوند و کار پیدا نمایند .همچنان
 Centrelinkاشخاصی را که نیازمند مساعدت های خاص در ایام مختلف زندگی شان ،مانند زمان پالنگذاری برای تقاعد یا
مواقع بیماری یا بحرانی هستند ،کمک می کند.

در این بخش
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

تائید هویت شما
کمک به لسانهای دیگر
همکاری با Centrelink
دوره های انتظار Centrelink
درخواست مساعدت مالی Centrelink
مساعدت های مالی برای خانواده
اتباع نیوزیلندی (که تبعه آسترالیا نباشند)
مساعدت مالی برای پناهندگان و وارد شدگان پروگرام بشردوستانه
خدمات دیگر Centrelink
تخفیفات برای اشخاص کم عاید
تغیر شرایط
تعریف یک شریک زندگی
بازبینی و تجدید نظر
محرمیت معلومات تان
اشخاص جوان
تضمین مساعدت

تائید هویت شما
ما در  Centrelinkضرورت به اسناد تائید هویت شما داریم.
( - )www.humanservices.gov.au/customer/enablers/proof-of-identityبطور مثال ،پاسپورت و اسناد
مسافرت ،جزئیات حساب بانکی تان و آدرس تان.

کمک به لسانهای دیگر
معلومات به لسانهای دیگر
یک سلسله معلومات ترجمه شده راجع به مساعدت های مالی و خدمات  Centrelinkدر ویب سایت
 www.humanservices.gov.au/customer/information-in-your-languageموجود است که می توانید آنرا
ببینید و گوش کنید.
 Centrelinkیک سلسله ویدیو ها را در  10لسان مختلف راجع به معلومات مختلف مانند استخدام ،کارت  Medicareو
 Health Care Cardبرای اشخاص تازه وارد به آسترالیا دارا می باشد .این ویدیوها در ویب سایت
 www.humanservices.gov.au/yourlanguageموجود اند.
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خدمات تیلفونی چند لسانی
اگر به یک لسان غیر از انگلیسی صحبت می کنید ،می توانید با خدمات تیلفونی چندلسانی به شماره ( 131 202بین ساعات 8
صبح الی  5عصر بوقت محلی) زنگ بزنید و با یک کارمند به لسان مادری تان راجع به مساعدت های مالی و خدمات
 Centrelinkصحبت کنید.

ترجمان ها
اگر انگلیسی صحبت کرده نمی توانید Centrelink ،می تواند یک ترجمان را بطور رایگان برایتان تهیه کند .برای دریافت یک
ترجمان به تیلفون شماره  131 202زنگ بزنید یا از  Centrelink Service Centreمعلومات بخواهید.

ترجمه اسناد شما
 Centrelinkمی تواند ترجمه رایگان اسناد تانرا که برای درخواست خدمات و مساعدت مالی تان ضروریست ،فراهم سازد .به
تیلفون شماره  131 202زنگ بزنید یا از  Centrelink Service Centreمعلومات بخواهید.

کارمندان خدماتی چندفرهنگی
کارمندان خدماتی چندفرهنگی (به  www.humanservices.gov.au/msoمراجعه شود) معلومات را راجع به پروگرام ها
و خدمات  Centrelinkفراهم می سازند ،و غرض بهبود خدمات خویش مشورت های همه جانبه را برایتان ارائه می کنند.

مکتوب های Centrelink
شما باید تمام مکتوب هائیکه  Centrelinkبرایتان ارسال می کند بخوانید و اگر ایجاب کند بدان جواب دهید .اگر ضرورت دارید
که یک مکتوب برایتان توضیح داده شود ،به تیلفون شماره  131 202زنگ بزنید.

کمک در رابطه به پیشبرد امور در Centrelink
شما می توانید یک شخص یا سازمان دیگر (یک 'کاندید') را تعین کنید تا امور  Centrelinkتانرا به کفالت از شما انجام دهد .به
 www.humanservices.gov.au/nomineesمراجعه کنید.
Centrelink

جزئیات تماس

Centrelink

www.humanservices.gov.au/centrelink

معلومات برای مهاجرین ،پناهندگان و
دیدارکنندگان

www.humanservices.gov.au/multicultural

معلومات به لسانهای دیگر

www.humanservices.gov.au/yourlanguage

معلومات به لسانهای دیگر

131 202

قصد درخواست

www.humanservices.gov.au/customer/enablers/intent-to-claim

تائید کردن هویت شما

www.humanservices.gov.au/customer/enablers/proof-of-identity

به یک مرکز خدمات مراجعه کنید

www.humanservices.gov.au/findus

دوره های انتظار Centrelink
تمام باشندگان تازه وارد یا مهاجرین مؤقت (به جز از پناهندگان و واردشدگان پروگرام بشردوستانه) باید قبل از دریافت اکثر
مساعدت های مالی و مزایا برای مدت  104هفته منتظر بمانند (.)Newly Arrived Resident's Waiting Period
این دوره انتظار شامل مساعدت های مالی خانواده (به مساعدت های مالی برای خانواده مراجعه شود) نمی باشد .برای معلومات
بیشتر به ویب سایت  www.humanservices.gov.au/familiesمراجعه کنید.
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مدت دوره انتظار و کسانیکه این امر شامل حال شان می شود ،نظر به نوع مزیت و تاریخ ورود به آسترالیا متفاوت می باشد.
دورانیکه شما منحیث یک باشنده آسترالیا هر زمان در طول عمر تان در آسترالیا سکونت کرده اید ،به مدت دوره انتظار تان
مجرا می شود.
در طول مدت دوره انتظار ،شما می توانید نزد  jobactiveراجستر شوید .همچنان می توانید از تسهیالت استخدام خود-مدد
موجود در  Centrelink Service Centresاستفاده کنید.

معافیت از Newly Arrived Resident's Waiting Period
معافیت از  Newly Arrived Resident's Waiting Periodدر مورد اشخاص ذیل صدق می کند:
•
•
•
•

اتباع آسترالیایی.
اعضای خانواده اتباع یا باشندگان دراز مدت آسترالیا.
یک شخص یا عضو خانواده یک فردی که تحت پروگرام بشردوستانه وارد آسترالیا شده است.
دارندگان ویزه های فرعی خاص

اگر بخاطر تغیرات عمده در وضعیت تان دچار مشکالت هستید ،ممکن است واجد شرایط بعضی مزایای فوری باشید .از دست
دادن یا پیدا نکردن کار معموالً بحیث تغیرات عمده در وضعیت شخص محسوب نمی شود .می توانید برای Centrelink
درخواست دهید تا ببینید که آیا واجد شرایط هستید یا نه.

مقتضایت باشنده واجد شرایط
تقاعد ها و بعضی مساعدت ها تابع دوره انتظار باشندگان تازه وارد نمی باشند ،مگر تابع دوره انتظار 'باشنده واجد شرایط'
می باشد:
•
•

 Parenting Payment and Widow Allowance : 104هفته
 Age Pension and Disability Support Pension : 10سال

بعضی استثناات وجود دارد ،بطور مثال ،اگر شما یک پناهنده یا وارد شده تحت پروگرام بشردوستانه هستید ،و یا اگر بعد از
کسب اقامت دایمی آسترالیای تان بیوه ،معلول و یا والد تنها شوید.
اگر در یک کشوری زندگی کرده اید که با آسترالیا دارای یک موافقتنامه بین المللی کمک های اجتماعی می باشد که مساعدت
مالی تقاضا شده شما را احتوا کند ،ممکن است شما واجد شرایط دریافت تقاعد شوید .آسترالیا با  29کشور مختلف موافقتنامه
کمک های اجتماعی را امضا نموده است که لست آن در ویب سایت www.humanservices.gov.au/issa
موجود می باشد.
برای معلومات بیشتر راجع به تقاعد ها ،بشمول درخواست تقاعد های خارج از آسترالیا یا تقاعد های آسترالیا زمانیکه در خارج
بسر می برید ،به ویب سایت  www.humanservices.gov.au/internationalمراجعه کنید.

درخواست برای مساعدت های مالی Centrelink
برای درخواست دریافت کمک های تامین اجتماعی ،شما باید یک ‘ ’Intent to Claimرا ثبت کنید .این درخواست
 Centrelinkرا آگاه می سازد که می خواهید برای دریافت یک مساعدت مالی تقاضا کنید .اینکار را می توان از طریق آنالین،
بطور حضوری یا از طریق تیلفون و یا توسط یک شخص به کفالت از شما انجام داد.
اگر درخواست تان منظور گردد ،مساعدت مالی یا کارت تخفیف تان از تاریخ ثبت کردن  Intent to Claimتان شروع می شود
(درصورتیکه شما واجد شرایط دریافت مساعدت مالی یا کارت تخفیف در آن تاریخ شناخته شوید و فرم درخواست تکمیل شده
تانرا ظرف مدت  14روز تحویل دهید).
اکثر مساعدت های مالی  Centrelinkصرف برای اشخاصی فراهم می شود که در آسترالیا زندگی نموده و باشندگان آسترالیا
باشند (مراجعه شود به .)www.humanservices.gov.au/customer/enablers/residence-descriptions
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دارندگان بعضی ویزه های مؤقت ممکن است ،نظر به نوع مساعدت مالی ،واجد شرایط باشند .ممکن است ایجاب کند که شما تمام
شرایط دوره انتظار باشنده یا  Newly Arrived Resident's Waiting Periodرا برآورده سازید ،مگر اینکه معاف باشید.
دوره های انتظار دیگر نیز ممکن است صدق کند .به دوره های انتظار  Centrelinkمراجعه کنید.
شما باید یک نمبر دوسیه مالیاتی ( )TFNداشته باشید تا مساعدت های مالی حمایت عاید را بدست آورده بتوانید.
جدول ذیل تصریح می دارد که نظر به وضعیت تان کدام نوع مساعدت های مالی ممکن است بشما تعلق بگیرد:
وضعیت شما

تیلفون

مساعدت مالی
Centrelink

این مساعدت مالی کمک می کند

من کار جستجو
می کنم

132 850

Newstart
 Allowanceو/یا
Youth Allowance

اگر شما در جستجوی کار ،یا شامل یک آموزش و یا فعالیت های دیگر
تائید شده هستید که چانس استخدام تانرا تقویت می بخشد.

من تحصیل می کنم یا
آموزش می بینیم

132 490

Youth Allowance

اگر شما  24-16سال عمر دارید ،بطور تمام وقت تحصیل و یا شامل
یک کارآموزی آسترالیایی و یا فعالیت تمام وقت دیگر هستید.

Austudy

اگر شما  25یا مسن تر هستید ،بطور تمام وقت تحصیل و یا شامل یک
کارآموزی آسترالیایی و یا فعالیت تمام وقت دیگر هستید.

من در یک حالت
اضطراری به کمک نیاز
دارم

132 850

Crisis Payment

این یک مساعدت یکدفعه ای است در صورتیکه شما:
• در این اواخر منحیث یک پناهنده یا تحت پروگرام
بشردوستانه وارد آسترالیا شده باشید.
• در منزل تان به نسبت خسارات وارده ناشی از آتش سوزی
یا سیل زندگی کرده نتوانید.
• منزل تانرا به سبب خشونت خانگی ترک کرده باشید.
• جدیداً از زندان آزاد شده باشید.

Special Benefit

اگر به نسبت شرایط خارج از کنترول تان دچار مشکالت مالی شدید
شده باشید.

Carer Payment

اگر یک مواظبت کننده ای باشید که از طریق کار بخاطر اقتضای نقش
مواظبتی تان امرار معاش کرده نتوانید.

Carer Allowance
(یک متمم)

اگر یک والد یا مواظبت کننده ای باشید که مواظبت و مراقبت اضافی
را برای اشخاص ذیل ارائه می کنید:
 برای یک شخص بزرگسال یا کودک معلول یا دارای مریضیخاص.
 -برای بزرگساالن نحیف و سالخورده.

Disability Support
Pension

اگر شما کدام معلولیت فزیکی ،عقلی یا روحی دارید که مانع کار کردن
تان برای مدت حد اقل دوسال آینده خواهد گردید ،یا نابینایی دایمی
دارید.

Sickness
Allowance

اگر کار یا بطور تمام وقت تحصیل می کنید مگر مؤقتا ً بخاطر یک
مریضی قادر به کار یا تحصیل کردن نیستید و بعد از شفا یافتن می
توانید به آن بازگردید.
اگرعاید تقاعدی تان کفاف امرار معاش تانرا نمی کند.

من از یک شخص دیگر 132 717
مواظبت می کنم

من مریض ،مجروح یا
معلول هستم

13 2717

من در شرف متقاعد
شدن می باشم یا قبالً
تقاعد کرده ام

13 2300

Age Pension

بعد از وفات یک شخص 13 2300
نیاز به کمک دارم

Bereavement
Payment

اگر همسر ،فرزند یا یک شخصیکه شما از آن مواظبت می کردید
وفات نموده است و شما یک مساعدت مالی را از Centrelink
دریافت می کنید.

Bereavement
Allowance

اگر همسر تان در این اواخر وفات نموده است و شما یک مساعدت
مالی را از  Centrelinkدریافت می کنید.
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یک لست کامل مساعدت های مالی  Centrelinkدر  www.humanservices.gov.au/centrelinkموجود است.

مساعدت های مالی خانواده ها
اگر شما اطفال متکی دارید Centrelink ،یک سلسله مساعدت های مالی را غرض حمایت خانواده ها مبنی بر کار و مسؤلیت
های خانواده برایشان ارائه می کند.
برای معلومات بیشتر:
 Centrelinkمعلومات

جزئیات تماس

ویب سایت خانواده ها

www.humanservices.gov.au/families

معلومات به لسانهای دیگر

www.humanservices.gov.au/yourlanguage

برای کمک به لسانهای دیگر

131 202

به یک مرکز خدمات مراجعه کنید

www.humanservices.gov.au/findus

مساعدتی ایکه ممکن است بشما تعلق بگیرد نظر به شرایط خانواده تان بشمول سن و تعداد اطفال و عاید تان ،فرق می کند.
بصورت عموم ،شما باید دارنده یک ویزه دایمی باشید و در آسترالیا اقامت کنید تا بتوانید مستحق دریافت مساعدت های مالی
خانواده ها شناخته شوید ،مگر بعضی استثناات موجود است.
مساعدت مالی خانواده

این مساعدت کمک می کند...

Family Tax Benefit Part A

در مورد بزرگ کردن اطفال.

Family Tax Benefit Part B

از طریق ارائه کمک های اضافی برای خانواده ها ،بشمول والدین تنها ،و خانواده های
دارای یک عاید واحد که یکی از والدین در خانه باقی می ماند یا از طریق مواظبت
کردن ،کار باعاید را جبران می کند.

Single Income Family Supplement

خانواده های دارای والد تنها و بعضی خانواده هائیکه صرف یک عاید واحد دارند.

Child Care Benefit

در مورد پوشش مصارف مواظبت طفل راجستر و تائید شده خانواده ها.

Child Care Rebate

در قسمت پوشش مصارف مواظبت طفل تائیده شده برای خانواده های واجد شرایط.

Parental Leave Pay

برای والدین واجد شرایط ایکه از کار خویش برای مواظبت کردن طفل نوزاد یا اخیراً به
فرزندی گرفته شده شان ،رخصتی می گیرند.

Newborn Upfront Payment and
Newborn Supplement

از طریق افزایش  Family Tax Benefit Part Aجهت کمک کردن به والدین واجد
شرایط زمانیکه ایشان صاحب طفل می شوند یا اخیراً به فرزندی می گیرند.

Dad and Partner Pay

برای پدران و والدین ایکه از طفل نوزاد یا اخیراً به فرزندی گرفته شده شان مواظبت می
کنند.

Parenting Payment

اگر شما مواظبت کننده اصلی یک طفل یا اطفال باشید.

Double Orphan Pension

سرپرستان و یتیمان.
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اتباع نیوزیلندی (که تبعه آسترالیا نیستند)
اشخاصیکه با یک پاسپورت نیوزیلندی وارد آسترالیا می شوند معموالً یک ) Special Category Visa (SCVدر وقت
ورود برایشان صادر می گردد .برای مقاصد کمک های اجتماعی آسترالیا ،دارندگان  SCVایکه بتاریخ  26فبروری  2001در
آسترالیا بسر می بردند معموالً بنام دارندگان " SCVمحفوظ" یاد می شوند .آنعده اتباع نیوزیلند که بعد از تاریخ  26فبروری
 2001وارد آسترالیا شده اند بحیث " SCVمحفوظ" شناخته نمی شوند.
•

•

دارندگان " SCVمحفوظ" بحیث باشندگان آسترالیا محسوب می شوند و به مساعدت های مالی  Centrelinkدسترسی
خواهند داشت ،درصورتیکه ایشان در حال حاضر در آسترالیا اقامت داشته و مقتضیات مستحق بودن را بشمول دوره
های انتظار برآورده سازند.
دارندگان  SCVایکه غیر"محفوظ" اند بحیث باشندگان آسترالیا محسوب نمی شوند و در بصورت عموم به مساعدت
های حمایت عاید دسترسی نخواهند داشت.

دارندگان  SCVمی توانند به مساعدت های مالی خانواده و کارتهای تخفیف دسترسی داشته باشند در صورتیکه ایشان تمام
مقررات و مقتضیات دوره های انتظار را برآورده سازند.
دارندگان  SCVایکه غیر "محفوظ" اند ولی برای مدت  10سال بطور مداوم بعد از تاریخ  26فبروری  2001در آسترالیا
زندگی کرده اند ،ممکن است بتوانند به مساعدت های مالی  Sickness Allowance،Newstart Allowanceیا
 Youth Allowanceدسترسی داشته باشند .مساعدت های مالی برای دریافت کنندگان واجد شرایط برای مدت حداکثر الی 6
ماه اعطا شده می تواند.
موافقتنامه کمک های اجتماعی بین آسترالیا و نیوزیلند ممکن است بعضی دارندگان  SCVرا مستحق دریافت
 Disability Support Pension،Age Pensionیا  Carer Paymentبشمارد ،صرفنظر از اینکه ایشان دارای
وضعیت "محفوظ" اند یا نه.
معلومات بیشتر راجع به اتباع نیوزیلند در ویب سایت
 www.humanservices.gov.au/paymentsfornewzealandersموجود است.

 Crisis Paymentبرای پناهندگان و وارد شدگان پروگرام بشردوستانه
 Crisis Paymentیک مساعدت یکدفعه ای برای اشخاصی است که دچار شرایط وخیم اند .شما باید طی مدت هفت روز بعد
از ورود تان به آسترالیا با  Centrelinkبه ’عزم درخواست کردن‘ تماس بگیرید و درخواست تانرا طی مدت  14روز بعد از
تماس تان تحویل دهید.
برای معلومات بیشتر به ورقه معلوماتی  Crisis Paymentدر ویب سایت
 www.humanservices.gov.au/crisispaymentمراجعه کنید.

خدمات دیگر Centrelink
 Centrelinkخدمات زیادی را بشمول ذیل ارائه می کند:
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 Centrelinkخدمات

تیلفون

کمک موجوده

Self Service

136 240

به فصل  ،1سلف سرویس

Online Services Support

132 307

از خدمات آنالین  Centrelinkکمک بگیرید

Centrelink International
Services

131 673

سواالت در مورد کوچ کردن یا مسافرت به خارج از آسترالیا ،درخواست
دریافت مساعدت های مالی در زمان اقامت در خارج از آسترالیا ،یا دریافت
مساعدت های مالی از خارج از آسترالیا

Financial Information
)Service (FIS
خدمات ریزرف کردن

132 300

ثبت نام در یک سیمینار Financial Information Service

شکایات و نظریات

1800 132 468

برای ارائه کردن شکایات ،انتقادات و پیشنهادات

تخفیفات برای اشخاص کم عاید
اشخاص کم عاید نظر به عاید ،شغل ،سن یا نوع مساعدت مالی  Centrelinkشان ،ممکن است مستحق دریافت تخفیفات از جانب
دولت فدرال ،ایالتی/منطقوی و یا محلی و همچنان شرکتهای خصوصی شناخته شوند .این تخفیفات می تواند مصارف صحی،
مسکن ،تحصیل و ترانسپورت را تحت پوشش قرار دهد .برای معلومات بیشتر می توانید در ویب سایت
 www.humanservices.gov.auتحت عنوان "عاید کم" مراجعه کنید.

تغیر در شرایط
اگر تغیراتی در وضعیت خانواده ،شغل یا شیوه زندگی تان رخ می دهد ،باید موضوع را فوراً برای  Centrelinkگزارش دهید
تا اطمینان حاصل نمائید که مبلغ صحیح مساعدت مالی برایتان پرداخت گردد .اگر بیشتر از حد استحقاق پول دریافت کنید ،ممکن
است مجبور به بازپرداخت قسمتی یا تمام آن گردید.
بعضی تغیراتی که باید برای  Centrelinkگزارش دهید شامل نکات ذیل اند:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

جزئیات تماس یا شخصی تان
معلومات حساب بانکی تان
وضعیت رابطه تان
ترتیبات مواظبت برای هر شخصیکه تحت مراقبت شماست ،بشمول اطفال تان
وضعیت کاری تان
ترک کردن آسترالیا ،چه مؤقتی یا دایمی باشد
دریافت یک مبلغ یکجایی
افزایش یا کاهش در دارایی یا عاید تان ،بشمول دارایی یا عاید همسر تان
شروع یا ختم تحصیالت تان.

تعریف یک شریک زندگی
مهم است برای  Centrelinkاظهار بدارید که آیا شما یک فرد مجرد هستید یا دارای یک شریک زندگی .بعضی اوقات این امر
به نام "یکی از زوجین" یاد می شود .اکثر مساعدت های مالی دارایی و عاید مجموعی هر دو زوجین را مد نظر می گیرد .میزان
بعضی مساعدت های مالی نظر به اینکه آیا مجرد هستید یا یک شریک زندگی دارید ،متفاوت می باشد .بعضی مساعدت های
مالی صرف برای اشخاص بدون شریک زندگی مهیا می باشد.
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بازبینی ها و تجدید نظر ها
اگر شما به یک فیصله قناعت ندارید ،می توانید راجع به بازبینی آن با  Centrelinkدر ویب سایت
 www.humanservices.gov.au/customer/reviews-and-appealsتماس بگیرید .پروسه هایی برای رسیدگی به
بازبینی و تجدید نظر موجود است.

محرمیت معلومات تان
 Centrelinkمعلومات شخصی تان صرف در صورتی به دسترس دیگران قرار داده می شود که از نظر قانونی مجاز باشد ،یا
شما بدان موافقت کرده باشید.

اشخاص جوان
اگر شما صاحب اطفال باالی سن  16هستید ،ایشان ممکن است واجد شرایط دریافت مساعدت های مالی ای مانند
 Youth Allowanceیا  Family Tax Benefitباشند.
همچنان مراجعه کنید به خدمات برای اشخاص جوانان

تضمین حمایت مالی
تضمین حمایت مالی (مراجعه شود به
 )www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/34aosیک سند قانونی نافذ بین یک تبعه
آسترالیا ("تضمین کننده") و دولت آسترالیا می باشد که طی شخص تضمین کننده موافقت می کند تا برای یک فرد مهاجر
("تضمین شونده") حمایت مالی را در آسترالیا فراهم سازد تا فرد "تضمین شونده" متکی به دریافت مساعدت های مالی از
دولت آسترالیا نباشد.
یک تضمین حمایت مالی نظر به نوع ویزه اعطا شده می تواند برای مدت دو الی  10سال دوام نماید .اگر شما یا اشخاص متکی
به شما طی مدتی که تضمین حمایت مالی شده اید ،کمک های اجتماعی را دریافت کنید ،فرد تضمین کننده مکلف است که این مبلغ
را به دولت آسترالیا بازپرداخت کند.
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 11پول
در این بخش
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

خدمات مالی
دانستن پول
بانکداری
مالیات
تجارت های کوچک
قروض و کریدت
بیمه
دریافت مشورت مالی
کمک مبنی بر مشکالت پولی
حمایت مستهلکین

خدمات مالی
در آسترالیا ،محصوالیت زیاد بانکی ،بیمه ،صندوق بیمه تقاعد و سرمایه گذاری موجود است .تجارت ها باید از دولت جواز
داشته باشند تا بتوانند محصوالت و خدمات مالی شانرا بفروشند .انجام دادن اینکار بدون کسب جواز یک عمل غیرقانونی است.

دانستن پول
برای معلومات بیشتر را جع اداره کردن امور مالی شخصی تان ،و لینک های محاسبه و کارافزار ها به ویب سایت
 www.australia.gov.au/information-and-services/money-and-tax/personal-financeمراجعه کنید.
ویب سایت Australian Securities and Investment Commission Moneysmart
(به آدرس  )www.moneysmart.gov.auحاوی معلومات مفید راجع به اداره کردن سرمایه گذاری پول ،بشمول بودجه
های خانگی ،بانکداری ،بیمه و قرض خانواده می باشد.
اشخاص شیاد ممکن است سعی کنند که شما را متقاعد سازند که پول تانرا برایشان بدهید .اگر شکایتی راجع به جمع کردن پول،
قروض تجارتی ،بیمه ،صندوق بیمه تقاعد ،سرمایه گذاری و مشورت تجارتی دارید ،با
) Australian Securities and Investments Commission (ASICبه تیلفون شماره  1300 300 630تماس
بگیرید یا به ویب سایت  www.moneysmart.gov.au/tools-and-resources/how-to-complainمراجعه کنید.

بانکداری
بانکها ،انجمن های تعمیراتی و اتحادیه های تعاونی خدمات بانکی را ارائه می کنند .برای برداشت پول ،به یک بانک بروید یا از
کارت بانکی تان با استفاده از ) PIN (Personal Identification Numberپول اخذ کنید PIN .تانرا باید محفوظ نگهدارید.
 PINتانرا روی کارت تان ننویسید ،یا در یک جایی نگهدارید که در معرض سرقت قرار نگیرد ،مانند بکسک جیبی ،دستکول یا
تیلفون موبایل تان.
اگر کارت بانکی تان به سرقت رود یا مفقود گردد ،موضوع را فوراً برای بانک تان گزارش دهید.
اگر کدام مشکلی با بانک تان دارید که قابل حل نباشد ،با  Financial Services Ombudsmanدر ویب سایت
 www.fos.org.auتماس بگیرید.

زنگ بزنید به 131 450
99

برای معلومات بیشتر:
معلومات بانکداری

ویب سایت

– Australian Bankers Association
اساسات حسابات بانکی

www.bankers.asn.au/Consumers/Managing-Your-Money

اداره کردن حسابات بانکی تان

www.moneysmart.gov.au/managing-your-money/banking

Australian Competition and
– Consumer Commission
بانکداری آنالین

www.accc.gov.au/consumers/online-shopping/internet-banking

MoneySmartمعلومات ترجمه شده

www.moneysmart.gov.au/tools-and-resources/publications

Financial Service Ombudsman

www.fos.org.au

مالیات
در آسترالیا ،شما از پولیکه بابت معاش ،تجارت یا سرمایه گذاری تان بدست می آورید برای دولت مالیات می پردازید.
) Australian Taxation Office (ATOمالیات را ازاشخاص انفرادی و تجارت ها غرض تمویل خدمات مهم اجتماعی مانند
شفاخانه ها ،مکاتب ،سرکها و خط ریل جمع آوری می کند.
 ATOویدیو ها را در ویب سایت http://tv.ato.gov.au/ato-tv/channel?c=c-b8nuuyoجهت کمک به اشخاص
راجع به دانستن سیستم مالیاتی و صندوق تقاعد آسترالیا ارائه می کند.

مالیه اجناس و خدمات
آسترالیا دارای یک تکس  10فیصده اجناس و خدمات ( )GSTمی باشد ،که شامل قیمت اکثر اجناس ،خدمات و غیره اجناس
فروخته شده یا مصرفی می باشد .بعضی اجناس اساسی مانند مواد غذایی ،اکثر خدمات تحصیلی و صحی ،مواظبت طفل و
پرستاری خانگی تائید شده از این مالیه معاف می باشند.

نمبر دوسیه مالیاتی
نمبر دوسیه مالیاتی ( )TFNیک نمبر ویژه ایست که برای اشخاص انفرادی و سازمانها توسط  ATOصادر می گردد .این نمبر
شما را برای مقاصد مالیاتی و صندوق بیمه تقاعد شناسایی می کند .برای نمبر دوسیه مالیاتی تان هر چه زود تر درخواست دهید.
سریع ترین روش بدست آوردن یک  TFNاز طریق آنالین به آدرس  www.ato.gov.au/tfnمی باشد .راجستر
کردن آنالین بطور  24ساعته و هفت روز در هفته موجود می باشد .برای اینکار نیاز به جزئیات پاسپورت و آدرس
آسترالیای تان دارید .همچنان فورمه های درخواست  ATO Publication Ordering Serviceدر ویب سایت
 www.ato.gov.au/order-publicationsیا از طریق زنگ زدن به لین معلوماتی نمبر دوسیه مالیاتی به تیلفون شماره
 13 28 61موجود می باشد .نمبر دوسیه مالیاتی تان طی مدت  28روز بعد از تاریخ دریافت درخواست تان بدست ،ATO
برایتان ارسال می گردد.
شما صرف یک  TFNدریافت می کنید .این نمبر بطور عمری متعلق بشما می باشد و باید آنرا محفوظ نگهدارید TFN .تان
همیشه عین نمبر باقی خواهد ماند ،حتی اگر شما اسم یا کار تانرا تبدیل کنید ،ایالت تانرا تغیر دهید یا آسترالیا را ترک و سپس
برگردید .هر شخص باید یک  TFNمنحصر به فرد داشته باشد TFN .تانرا با اعضای دیگر خانواده تان شریک نسازید.
نمبر دوسیه مالیاتی تانرا در یک جای قابل سرقت مانند بکسک جیبی ،دستکول یا تیلفون موبایل تان نگهداری نکنید.
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اجازه دادن برای اشخاص دیگر غرض استفاده از  TFNتان ،فروش یا دادن آن برای اشخاص دیگر می تواند یک مشکل جدی
برایتان ایجاد کند .اشخاص فریبکار می توانند:
•
•
•
•

پول بازگشت مالیات تانرا بسرقت ببرند
به حساب بانکی تان دسترس حاصل کنند
به نام شما یک حساب بانکی باز کنند و شما را قرضدار بسازند
مرتکب فریبکاری از طریق درخواست کردن برای مزایای دولتی تحت نام شما شوند.

صرف بعضی اشخاص خاص حق دارند  TFNتانرا تقاضا کنند ،بشمول ،Centrelink ،Australian Taxation Office
صندوق بیمه تقاعد ،بانک یا موسسه مالی ،و کارفرمای تان.
متوجه اشخاص فریبکار (’ شیادان‘) باشید که می توانند با فریبکاری  TFNتانرا از فورمه درخواست کارتان بدست آورند .ایشان
همچنان ممکن است سعی کنند که  TFNتانرا از طریق اعالنات استخدام تقلبی به منظور سرقت هویت تان بدست آورندTFN .
تانرا صرف برای کارفرمای تان بعد از شروع کار تان ارائه دهید.

اگر در زمان یافتن کار یک  TFNنداشته باشید ،چه اتفاق می افتد؟
زمانیکه استخدام می شوید ،کارفرمایتان از شما می خواهد که یک فورمه نمبر دوسیه مالیاتی را خانه پُری کنید که در آن باید
 TFNتانرا ارائه دهید.
اگر یک  TFNندارید ،شما از تاریخ آغاز کار تان مدت  28فرصت دارید که برای یک  TFNدرخواست دهید و آنرا بدست
آورید .اگر بعد از گذشت مدت  28روز  TFNتانرا بدست نیاورید ،کارفرمایتان باید حد اکثر فیصدی مالیات را از معاش تان
وضع کند .شما می توانید بدون یک  TFNکار کنید مگر بخاطر داشته باشید که حداکثر میزان مالیات از معاش و امدادیه صندوق
بیمه تان وضع خواهد شد .بدون داشتن یک  ،TFNشما نمی توانید اظهارنامه مالیاتی تانرا از طریق کمپیوتر ارائه دهید ،برای
کمک های دولتی درخواست دهید یا یک  )Australian business number (ABNدریافت کنید.

اظهارنامه مالیاتی
در صورت کسب هرگونه عاید در طول سال مالی (بین اول جوالی الی  30جون) ،شما باید یک اظهارنامه مالیاتی
را نزد  ATOخانه پُری کنید.
اگر در قسمت ترتیب کردن اظهارنامه مالیاتی تان از یک نماینده مالیات راجستر شده کمک می گیرید ،می توانید آنرا بعد از
تاریخ  31اکتوبر ارائه دهید مگر باید قبل از تاریخ  31اکتوبر با یک نماینده مالیات راجستر شده این موضوع را تدارک ببینید تا
واجد شرایط تاریخ های تحویل دهی ایشان محسوب شوید.
شما می توانید اظهارنامه مالیاتی تانرا شخصا ً از طریق آنالین به آدرس
 www.ato.gov.au/Individuals/Lodging-your-tax-returnارائه دهید .این خدمت رایگان ،آسان و
محفوظ ذریعه  ATOبرایتان مهیا می گردد و به  ATOاجازه می دهد که بعضی از بخش های اظهارنامه مالیاتی
تانرا با استفاده از معلومات ارائه شده توسط کارفرمای تان ،بانکها ،شرکتهای صحی و نهادهای دولتی برایتان خانه پُری کند.
برای تحویل دادن اظهارنامه مالیاتی تان از طریق آنالین ،شما نیاز به یک حساب  myGovدارید که می توانید آنرا در ویب
سایت  https://my.gov.auترتیب کنید.
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کمک مالیات
کمک مالیات یک خدمت رایگان برای اشخاص کم عاید از ماه جوالی الی اکتوبر هر سال می باشد .مراکز کمک مالیات دارای
کارمندان داوطلب آموزش دیده توسط  ATOمی باشند که می توانند شما را در قسمت تحویل دادن اظهارنامه مالیاتی آنالین تان با
استفاده از  myTaxکمک کنند.
ATO

جزئیات تماس

تیلفون (بشمول کمک مالیات)

13 2861

 GSTسواالت تجارتی و

13 2866

درخواست برای نمبر دوسیه مالیاتی

www.ato.gov.au/TFN

مراجعه به یک دفتر

www.ato.gov.au/Visitus

ATOمعلومات ترجمه شده

www.ato.gov.au/General/Other-languages

ATOویب سایت

www.ato.gov.au

دارایی ها ،سرمایه گذاری ها و عاید خارجی
باشندگان آسترالیا برای عایدات جهانی شان باید مالیات بپردازند و تمام عایدات خارجی خویشرا باید در اظهارنامه مالیاتی شان
اعالم کنند .اینکه آیا یک شخص بحیث باشنده دایمی آسترالیا محسوب می گردد یا نه نظر به وضعیت هر شخص فرق می کند.
)Australian Taxation Office (ATOمعلوماتی را در ویب سایت خود ارائه می کند که شما را در قسمت دانستن مسؤلیت
های مالیاتی تان بشمول مالیات بر عایدات ذیل کمک می کند.
•
•
•
•
•

سرمایه گذاری ها مانند اسناد بهادار و جایداد های کرایی
مفاد و حق االمتیاز ها
فعالیت های تجارتی خارج از کشور
پول تقاعد از خارج آسترالیا
معامالت تجارتی بین المللی مانند تجارت اجناس و خدمات

اگر کدام عایدی خارج از کشور بدست می آورید ،شما باید آنرا در اظهارنامه مالیاتی تان اعالم کنید حتی اگر مالیات آنرا در یک
کشور خارجی نیز پرداخته باشید .اگر عایدات خارجی در آسترالیا قابل ارزیابی باشد ،و شما برای آن در خارج مالیات پرداخته
باشید ،ممکن است بتوانید برای مالیات پرداخت شده خارجی تان کریدت دریافت کنید.
شما باید عایدات خارجی تانرا که از مالیات آسترالیا معاف است نیز اعالم کنید .این نوع عایدات خارجی ممکن است در زمان
سنجش مقدار مالیاتی که باید برای عایدات آسترالیای تان بپردازید ،مد نظر گرفته می شود .شما باید تمام چشمه های عایداتی
خارجی تانرا اعالم کنید ،حتی اگر این عایدات از پرداخت مالیات در کشوریکه آنرا بدست آورده اید معاف نیز بوده باشد.
 ATOهرسال معلومات مندرج اظهارنامه مالیاتی اشخاص را با معلومات داد و ستد خارجی ایکه توسط نهاد های ثالث به دسترس
 ATOقرار داده می شود ،مقایسه می کند .اگر تفاوتی بین این معلومات و مقادیر مندرج اظهارنامه مالیاتی تان موجود باشد،
 ATOبا شما در تماس شده و ممکن است اظهارنامه ای تانرا تعدیل کند.
اگر معامالت مالی تان پیچیده است ،بهتر خواهد بود که با یک حسابدار مالیاتی راجستر شده یا  ATOمشورت کنید.
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تجارت های کوچک
تجارت های کوچک بخش بسیار مهم اقتصاد آسترالیا را تشکیل می دهد .اگر می خواهید یک تجارت کوچک را آغاز کنید ،کمک
موجود است .اگر در صدد شروع کردن یک تجارت کوچک هستید ،به
 www.business.gov.au/business-topics/starting-a-business/Pages/default.aspxمراجعه کنید .برای
معلومات بیشتر راجع به  Small Business Education Programارائه شده توسط
 ،Australian Competition and Consumer Commissionبه ویب سایت
 www.accc.gov.au/about-us/tools-resources/small-business-education-programمراجعه کنید.
اگر می خواهید یک تجارت را در آسترالیا شروع کنید ،باید نزد  TFNبرای یک
) Australian business number (ABNدرخواست دهید .ممکن است ثبت نام شدن نزد مراجع دیگری
نیز ضرورت باشد ،بشمول:
•
•
•

ثبت نام برای ( GSTاگر عایدات ساالنه تان بیشتر از مبلغ  75,000دالر آسترالیایی باشد) و/یا مسافرت
تکسی داشته باشید.
ثبت نام کردن بحیث یک کارفرما.
ثبت نام شدن های ضروری نزد غیره دوایر دولتی.

داشتن یک  Australian business numberبدان معناست که شما تجارت شخصی خویشرا اداره می کنید .اگر مطمئن
نیستید که آیا ’یک تجارت را اداره می کنید‘ یا برای کار کردن تحت فشار هستید که یک  ABNبدست آرید ،به تیلفون شماره
 132 866زنگ بزنید .شما برای عایدات تجارت تان مالیات باید بپردازید و اگر تجارت تانرا بفروش برسانید ،ممکن است برای
سود حاصله از سرمایه گذاری یا دارایی تان نیز مالیات بپردازید .مصارفی که برای کسب عایدات تجارتی تان متقبل شده
اید ،می توانید وضع کنید.
اگر کارگر استخدام کرده اید ،ممکن است به صندوق بیمه تقاعد ایشان پول باید بپردازید و از عاید شان مالیات وضع نموده و
برای  ATOبفرستید .شما باید اینکار را انجام دهید حتی اگر کارگران تان اعضای خانواده شما نیز باشند.
برای شروع کردن یک تجارت ،شما نیاز به کسب جواز از نهاد های دولتی دارید .برای اِعمال نفوذ یا سرعت بخشیدن کارهایتان
برایشان هدیه یا پول پیشنهاد نکنید زیرا اینکار در آسترالیا یک عمل غیرقانونی بشمار می رود و پیگرد قانونی دارد .برای کمک
به اشخاص انفرادی و تجارت ها در قسمت بهتر دانستن استحقاق ها و مسؤلیت های مالیاتی شان ATO ،کمک و معلومات
مختلف را به انگلیسی و غیره لسانها ارائه می کند.
) Australian Business License and Information Service (ABLISمی تواند شما را در قسمت غیره مسؤلیت
های اطاعت پذیری تان کمک کند.
برای معلومات بیشتر:
موضوع

ویب سایت

شروع کردن یک تجارت و اداره کردن آن

www.business.gov.au/small-business/Pages/starting-and-runningyour-small-business.aspx

معلومات دولتی برای تجارت ها

www.australia.gov.au/information-and-services/business-andindustry

کمک های بالعوض برای تجارت های کوچک www.business.gov.au/assistance
جواز و راجستر کردن تجارت

https://ablis.business.gov.au/pages/home.aspx

معلومات مالیات برای تجارت های کوچک

www.ato.gov.au/Business/Starting-your-own-business/

 Fair Workسیستم روابط محل کار – اگر
کارگر دارید

www.fairwork.gov.au/find-help-for/small-business

زنگ بزنید به 131 450
103

موضوع

ویب سایت

حمایت ایالتی و منطقی و معلومات

www.business.gov.au/business-topics/starting-abusiness/Pages/advice-and-support-in-your-state-or-territory.aspx

Australian Business License and
Information Service

https://ablis.business.gov.au/pages/home.aspx

قروض و کریدت
گرفتن یک قرضه یا استفاده از کریدت تان و موافقت کردن به بازپرداخت آن در آینده همراه یک مبلغ اضافی بنام مفاد/سود یاد
می شود .بعضی از انواع مروج قروض عبارت اند از قروض شخصی ،قروض مسکن ،کریدت کارت ها و اضافه
برداشت ها می باشد.
مصارف قرضه اکثراً نظر به نوع قرضه ،مرجع قرض دهنده ،مدت بازپرداخت قرضه ،نرخ تکتانه و فیس های مربوطه فرق می
کند .مهم است یک قرضه یا کریدت کارتی را که توان بازپرداخت آنرا ندارید ،استفاده نکنید .برای مشورت راجع به کریدت،
قروض و قرض گرفتن به ویب سایت www.moneysmart.gov.au/borrowing-and-creditمراجعه کنید.

بیمه
بیمه عبارت از پرداختن یک مبلغ معین ساالنه برای حفاظت مالی تان در مقابل ضرر یا خسارت می باشد .شرکت بیمه کننده
موافقت می کند که خسارت وارده به شما را به عوض شما متقبل خواهد شد.
انواع معمول بیمه عبارت اند از بیمه صحی (فصل  ،9صحت و رفاه) ،بیمه عمران خانه ،بیمه اموال داخل خانه ،بیمه مسافرت،
بیمه عمر و بیمه موتر می باشد .مهم است که پالیسی بیمه و مصارف آنرا قبل از خریدن آن خوب بدانید.
انواع مختلف بیمه موتر موجود است .اگر شما صاحب یک موتر هستید ،خریدن بیمه شخص ثالث (” )“CTPحتمی است .اگر
شخص ثالثی را در یک تصادف ترافیکی مجروح سازید ،این بیمه شما را حفاظت می کند .همچنان ممکن است بهتر باشد که یک
بیمه کامل را برای موتر تان بخرید ،که این بیمه پوشش گسترده تری را مانند پرداخت هرنوع خسارت وارده به موتر تان (یا
موتر جانب مقابل در صورت حادثه ترافیکی یا سرقت شدن موتر تان) ارائه می کند.
برای معلومات بیشتر راجع به بیمه به ویب سایت  www.moneysmart.gov.au/insuranceمراجعه کنید.

دریافت مشورت مالی
 )FIS( Financial Information Serviceمعلومات را راجع به موضوعات مالی برایتان ارائه می کند FIS .یک خدمت
رایگان و مستقل است که از طریق تیلفون ،حضوراً یا از طریق سیمینار های آموزش مالی ارائه می گردد .برای کسب معلومات
بیشتر راجع به این خدمات ،به تیلفون شماره  132 300زنگ بزنید یا از ویب سایت  FISبه آدرس
 www.humanservices.gov.au/fisدیدن نمائید.
برای اشتراک کردن در یک سیمینار ،به تیلفون شماره  136 357زنگ بزنید.

مساعدت در قسمت مشکالت مالی
در آسترالیا ،معمول است که در زمان داشتن مشکالت مالی کمک بخواهید.
مشاورین مالی معلومات را برای اشخاص دچار مشکالت مالی ارائه می کنند .نخست ایشان وضعیت کنونی شخص یا خانواده را
بررسی نموده و سپس مفاد و اضرار گزینه های مختلف را تشخیص می دهند.
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به تیلفون شماره  1800 007 007زنگ بزنید یا به ویب سایت
www.moneysmart.gov.au/managing-your-money/managing-debts/financial-counselling
مراجعه کنید.

محافظت مستهلکین
زمانیکه یک جنس یا خدمات را در آسترالیا بشمول خرید های آنالین خریداری می کنید ،شما تحت
 Australian Consumer Lawاز حقوق خاصی برخوردار هستید .بطور مثال ،شما حق دارید که معلومات صادقانه و دقیق
را در مورد محصوالت و خدماتی که می خواهید بخرید ،بدست آرید .اگر جنسی را خریده اید که معیوب است ،شما حق ترمیم،
تعویض یا استرداد پول تانرا دارید .شما حق دارید که اجناس باید برای استفاده مصؤن باشند .قوانینی راجع به فروشات تیلفونی یا
دوره گرد موجود اند که باید رعایت گردند .بطور مثال ،اگر شما از یک فروشنده دوره گرد بخواهید که منزل تانرا ترک کند ،وی
مکلف به پیروی از آن است.
اگر در قسمت یک خرید مشکلی دارید ،با اداره حفاظت مستهلکین در ایالت یا منطقه تان راجع به کسب معلومات در مورد حقوق
و گزینه هایتان در تماس شوید .ایشان می توانند شما را در قسمت حل مشکالت مربوط به کرایه و اسکان ،خرید یا فروش خانه،
عمران و بازسازی ،خرید موتر ،خرید اجناس ،ورنتی ها ،ریزرف کردن اجناس ،استرداد پول ،کریدت و تجارت کمک کنند.
همچنان ایشان ممکن است بتوانند شما را از طریق میانجیگری (مذاکرات) بین شما و فروشنده غرض حل مشکل تان کمک کنند.
) Australian Competition and Consumer Commission (ACCCاتباع آسترالیایی را در مقابل روش های
تجارتی غیرمنصفانه گرانفروشانه و ضد رقابت و همچنان مصؤنیت محصوالت حفاظت می کند.
برای معلومات بیشتر:
منطقه

اداره مستهلکین

ویب سایت

National

Australian Competition and Consumer
 – Commissionتیلفون 1300 302 502

www.accc.gov.au

National

 ACCCمعلومات به لسانهای غیر از انگلیسی

www.accc.gov.au/about-us/information-for/nonenglish-speaking-background

ACT

Office of Regulatory Service
)(Access Canberra

www.ors.act.gov.au

NSW

NSW Fair Trading

www.fairtrading.nsw.gov.au

NT

Consumer Affairs

www.consumeraffairs.nt.gov.au/ForConsumers/C
onsumerRights/Pages/default.aspx

Qld

Office of Fair Trading

www.fairtrading.qld.gov.au/consumers.htm

SA

Office of Consumer and
Business Affairs

www.cbs.sa.gov.au/wcm/consumers/consumer/advice

Tas.

Consumer Affairs and Fair Trading

www.consumer.tas.gov.au/

Vic.

Consumer Affairs Victoria

www.consumer.vic.gov.au/

WA

Consumer Protection

www.commerce.wa.gov.au/ConsumerProtection/
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دفاتر امبودزمن (فریادرس عام) نهاد های مستقلی اند که صالحیت بررسی شکایات را راجع به سازمانهای دولتی و شرکتهای
خصوصی در بعضی سکتور ها دارا اند .ایشان می توانند تدابیر الزم را غرض متوقف ساختن برخورد های غیرمنصفانه و
تبعیض آمیز اتخاذ کنند یا دخالت کنند که یک نتیجه بهتری را برایتان بدست آرند .به تیلفون شماره  1300 362 072زنگ بزنید
یا برای لین های ایالتی ،منطقوی و صنعتی دفاتر فریادرس عام به ویب سایت  www.ombudsman.gov.auمراجعه کنید.
 )ACMA( Australian Communications and Media Authorityشکایات را راجع به محتویات نامناسب خدمات
نشراتی مانند تلویزیون و رادیو بررسی می کند .شکایات نخست باید برای مالک یا ارائه کننده خدمات نشراتی فرستاده شوند.
درصورتیکه مشکل ناحل باقی بماند ،به ویب سایت  www.acma.gov.auمراجعه کنید ACMA .همچنان شکایات راجع به
ایمیل ها و مکالمات تیلفونی بازاریابی ناخواسته بررسی می کند ،و یک راجستر ’ ‘DO NOT CALLرا نگهداری می کند.
 Office of the Children’s eSafety Commissionerدر ویب سایت  www.esafety.gov.auمعلومات و منابع را
برای اتباع آسترالیایی راجع به مصؤن بودن آنالین ارائه می کند .ایشان همچنان شکایات راجع به اذیت کردن کمپیوتری و تخلفات
و محتویات غیرقانونی آنالین را بررسی می کنند.
اگر طفل تان از طریق مجازی و سایبری در اینترنت اذیت می شود ،یا اگر شما به محتویات زننده یا غیرقانونی آنالین بر می
خورید ،می توانید از طریق خدمات درج یک شکایت در ویب سایت
 www.esafety.gov.au/complaints-and-reportingاعتراض کنید.
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 12مشارکت مدنی
در این بخش
دانستن و فهمیدن رسوم و قوانین آسترالیا شما را در قسمت بهتر مدغم شدن تان در جامعه آسترالیا کمک می کند.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

راجع به آسترالیا
مسؤلیت ها و ارزش ها
مساوات و ضد-تبعیض
کار داوطلبانه
دیدار با اشخاص
رفتار مؤدبانه
لباس
اصطالحات معمول آسترالیا
فعالیت های بیرون خانه و مصؤنیت
مصؤنیت در خانه
محیط زیست
حیوانات و حیوانات خانگی
روزنامه ها ،تلویزیون و رادیو
قماربازی
سروصدا
خدمات دولت های محلی
ویزه ها
تابعیت آسترالیا

راجع به آسترالیا
ساکنین بومی آسترایا اشخاص ابوریجنل و مردمان جزایر تورز استریت بودند که حد اقل  40,000سال قبل در آسترالیا مستقر
شدند .آسترالیایی های بومی دارای عقاید خاص معنوی ،یک ارتباط مستحکم با زمین ،یک کلتور غنی و فراگیر و یک فرهنگ
هنری در حال انکشاف که یکی از کهن ترین در جهان محسوب می شود ،می باشند .فرهنگ های بومی جز مهمی از هویت ملی
آسترالیا را تشکیل می دهد و مردمان ابوریجنل و جزایر تورز استریت در زمینه هنرها ،رسانه ها ،علوم ،سپورت و تجارت نقش
به سزایی را ایفا نموده اند .معلومات راجع به تاریخ ،میراث فرهنگی و فرهنگ بومی در ویب سایت
 www.australia.gov.au/information-and-services/culture-and-artsموجود است.
آسترالیا یک جامعه پذیرا و متنوع با مردمان دارای سوابق فرهنگی ،مذهبی و قومیت های متنوع می باشد .آسترالیایی ها از
کشور های مختلف جهان آمده اند 46 .فیصد آسترالیایی ها یا خودشان در خارج متولد شده اند و یا والدین شان متولد کشور های
خارجی هستند .گرچه انگلیسی زبان ملی آسترالیا است ،اما در حدود  300لسانهای مختلف بشمول لسانهای بومی در آسترالیا
صحبت می شوند .تمام ادیان عمده جهان در آسترالیا رواج دارد.
در آسترالیا ،هر فرد آزاد است که رسوم فرهنگی و مذهبی خود را اجرا نماید مشروط براینکه قوانین آسترالیا را نقض نکند .هر
فرد می تواند منحیث یک تبعه آسترالیا در جامعه سهم بگیرد و متعلق به آن باشد .در اوایل ،ممکن است شما به این تنوع عادت
نداشته باشید ولی اگر در مقابل اشخاص دیگر ،رسوم و مفکوره های شان رفتار باز و احترام آمیز داشته باشید ،به احتمال قوی
جایگاه خود را در جامعه آسترالیا موفقانه تثبیت خواهید نمود.
دولت آسترالیا تنوع جامعه آسترالیا را حمایت می کند ،و تعهد خود را مبنی بر تقویت بخشیدن یک جامعه چند فرهنگی که تمام
اشخاص در آن مشارکت نموده و فرصت داشته باشند تا در زندگی یک جامعه واحد سهم بگیرند ،ابراز می نماید .برای معلومات
بیشتر راجع به آسترالیا به ویب سایت  www.australia.gov.au/about-australiaمراجعه کنید.
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مسؤلیت ها و ارزشها
آزادی و مساواتی که ما در آسترالیا از آن لذت می بریم متکی به آنست که هر شخص باید مسؤلیت های خود را انجام دهد .از شما
انتظار می رود که به آسترالیا وفادار باشید ،روش زندگی جامعه را حمایت کنید و در حفاظت ارزشها و رسوم آسترالیایی مبنی بر
قبولی ،شمولیت و انصاف برای همه کمک کنید.
ارزش های شهروندی ما زیربنای یک جامعه دیموکراتیک و آزاد را تشکیل می دهد .این ارزشها شامل حمایت از نکات
ذیل می باشد:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

دیموکراسی پارلمانی
حکمیت قانون
زندگی مسالمت آمیز
احترام به تمام افراد صرفنظر از سوابق شان
شفقت به اشخاص مستمند
آزادی بیان و ابراز نظر
آزادی همنشینی
آزادی مذهب و دولت غیرمذهبی
مساوات اشخاص صرفنظر از وضعیت شان مانند معلولیت یا سن
مساوات زن و مرد
فرصت های مساوی برای همه

مسؤلیت های شهروندی آسترالیا شامل نکات ذیل می باشد:
•
•
•
•

اطاعت از قوانین
رای دادن در انتخابات فدرال ،ایالتی یا منطقوی و نظرسنجی عامه
دفاع از آسترالیا در مواقع ضرورت
خدمت کردن در هیئت منصفه محکمه در صورت احضار شدن

برای معلومات بیشتر راجع به تابعیت آسترالیا به ویب سایت  www.citizenship.gov.auمراجعه کنید و کتابچه امتحان
تابعیت آسترالیا :پیوند مشترک ما را بخوانید.

مساوات و ضدتبعیض
حق شماست که با شما رفتار احترام آمیز صورت گیرد و ضروریات تان تا حد امکان مانند سایر اشخاص مد نظر گرفته شود.
همچنان ،شما باید دیگران را احترام کنید ،صرفنظر از اینکه متولد آسترالیا باشند یا به آسترالیا مهاجرت کرده باشند .تبعیض
نژادی و هرگونه تبعیض دیگر در آسترالیا قابل قبول نمی باشد.
تحت قوانین ضدتبعیض ،هیچ کس نباید بخاطر سن ،کشور اصلی ،جنسیت ،وضعیت تاهل ،حاملگی ،عقاید سیاسی و مذهبی،
معلولیت یا تمایل جنسی اش مورد رفتار غیرمنصفانه تر نسبت به دیگران قرار گیرد .این قانون در اکثر موضوعات بشمول
استخدام ،تحصیل ،مسکن ،خرید اجناس و دسترسی به خدمات داکتران ،بانکها و هوتل ها صدق می کند .مردان و زنان از نگاه
قانون در تمام ساحات دارای حقوق مساوی اند.
آسترالیا دارای یک فرهنگ آزادی سخن می باشد .ولی ،اهانت ،تحقیر ،رنجانیدن یا زورگوی کردن به یک فرد یا گروه به اساس
سن ،نژاد ،کشور اصلی ،جنسیت ،وضعیت تاهل ،حاملگی ،عقاید سیاسی یا مذهبی ،معلولیت یا تمایل جنسی ایشان یک عمل
غیرقانونی محسوب می شود.
 Australian Human Rights Commissionقوانین فدرال را در زمینه های حقوق بشر ،ضدتبعیض و عدال
ت اجتماعی تنفیذ می کند.
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جزئیات تماس

Australian Human Rights Commission

1300 369 711

سواالت عمومی
 عصر بوقت استندرد شرقی5  صبح الی9

1300 656 419

 عصر بوقت5  صبح الی9 – لین معلوماتی شکایات
استندرد شرقی
) به بعد مسدود می باشد13:00 (سه شنبه ها از ساعت

1800 620 241

 – برای اشخاص دچار مشکالت شنوایی و گفتاریTTY

www.humanrights.gov.au/about/translatedinformation

معلومات ترجمه شده – حقوق بشر

www.humanrights.gov.au

 ویب سایتHuman Rights

.هر ایالت و منطقه دارای قوانین ضدتبعیض و نهاد دولتی خاص خودش می باشد
سازمان حقوق بشر

ایالت یا
منطقه

ویب سایت

تیلفون

www.hrc.act.gov.au

02 6205 2222

ACT Human Rights Commission ACT

www.lawlink.nsw.gov.au/adb

 یا02 9268 5544
تیلفون رایگان برای مناطق
دوردست نیوسوت ویلز
1800 670 812

Anti-Discrimination Board of NSW NSW

www.adc.nt.gov.au/

 یا08 8999 1444
تیلفون رایگان برای مناطق
شمالی آسترالیا
1800 813 846

NT Anti-Discrimination Commission

NT

www.adcq.qld.gov.au

1300 130 670

Anti-Discrimination Commission
Queensland

Qld

www.eoc.sa.gov.au

 یا08 8207 1977
تیلفون رایگان برای مناطق
دوردست جنوب آسترالیا
1800 188 163

Equal Opportunity Commission

SA

 یا03 6165 7515
تیلفون رایگانه برای تزمانییا
www.antidiscrimination.tas.gov.au
به شماره
1300 305 062

Office of the Anti-Discrimination
Commissioner

Tas.

www.humanrightscommission.vic.
gov.au/

1300 292 153

Victorian Equal Opportunity and
Human Rights Commission

Vic.

www.equalopportunity.wa.gov.au

 یا08 9216 3900
تیلفون رایگان برای
غرب آسترالیا به شماره
1800 198 149

Equal Opportunity Commission

WA

131 450 زنگ بزنید به
109

کار داوطلبانه
کار داوطلبانه یک طریقه خوب آموزش مهارتها ،مالقات با اشخاصیکه در جامعه تان زندگی و کار می کنند ،و همچنان کمک
کردن به دیگران می باشد .تعداد زیادی از آسترالیایی ها کار داوطلبانه را انجام می دهند .داوطلبان برای کارشان پول دریافت
نمی کنند زیرا ایشان وقت و مهارتهای خود را وقف جامعه می کنند .کار داوطلبانه همیشه اجباری نبوده بلکه به خواهش خود
شخص انجام می یابد.
گرچه کار داوطلبانه بدیل کار بامزد نیست ،اما حسن آن در اینست که برای شخص زمینه کسب مهارتها و تجربه کاری را فراهم
می سازد که ممکن است برای گرفتن یک کار در آینده کمک کند .همچنان از طریق کار داوطلبانه لسان انگلیسی شخص تقویت
می یابد ،روابط اجتماعی و جامعه وی ایجاد می گردد و اعتماد به نفس وی نیز بیشتر می شود.
سازمانها و نهادهای متعددی وجود دارند که کارهای داوطلبانه را عرضه می کنند Volunteer Resource Centres .در
سراسر آسترالیا موقعیت دارند که معلومات راجع به کار داوطلبانه و خدمات استخدام و ارجاع را ارائه می کنند .ایشان همچنان
سازمانهای جوینده کار داوطلبانه را نیز کمک می کنند.
برای معلومات بیشتر:
منطقه

سازمان

ویب سایت

ACT

Volunteering ACT

www.volunteeringact.org.au

NSW

The Centre for Volunteering

www.volunteering.com.au

NT

Volunteering SA-NT

www.volunteeringsa.org.au

Qld

Volunteering Queensland

www.volunteeringqld.org.au

SA

Volunteering SA-NT

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

فرصت های کار داوطلبانه در سراسر آسترالیا GoVolunteer
بزرگترین سازمان ملی کار داوطلبانه آسترالیا

Volunteering Australia

www.govolunteer.com.au
www.volunteeringaustralia.org

مالقات با اشخاص
در زمان اولین مالقات با یک شخص ،معمول است که با دست راست تان با وی قول دهید .اشخاصیکه با یکدیگر زیاد آشنا
نیستند ،معموالً در مالقات اول با همدیگر روبوسی یا بغل کشی نمی کنند.
در زمان اولین مالقات با اشخاص ،اکثر آسترالیایی ها دوست ندارند که راجع به سن ،مذهب ،ازدواج ،اطفال یا عاید شان از
ایشان سوال شود .آسترالیایی ها معموالً در محل کار شان همکاران شانرا به نام اول شان صدا می زنند.
اکثر آسترالیایی ها در زمان صحبت کردن با جانب مقابل به چشمان وی منحیث نشانه احترام و ابراز عالقه نگاه می کنند.
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رفتار احترام آمیز
آسترالیایی ها همیشه در وقت تقاضا کردن یک چیز کلمه ’ ‘pleaseو زمانیکه شخصی ایشانرا کمک می کند کلمه
’ ‘thank youرا بکار می برند .عدم انجام دادن اینکار ممکن است یک عمل غیرمؤدبانه تلقی گردد.
آسترالیایی ها همیشه برای جلب توجه جانب مقابل از کلمه ’ ‘excuse meاستفاده می کنند و در زمان تصادف کردن با یک
شخص دیگر کلمه "معذرت می خواهم ) " (sorryرا بکار می برند .در صورت موجودیت یک صف ،همیشه باید در آخر صف
ایستاده شده و طبق نوبت تان در صف حرکت کنید.
برای قرار مالقات ها و مصاحبه ها همیشه سروقت حاضر شوید .اگر میدانید که به موقع رسیده نمی توانید ،برای جانب مقابل
زنگ زده و ضمن معذرت خواهی برایش اطالع دهید که چه وقت بدانجا خواهید رسید .اینکار برای قرارمالقات های اشخاص
مسلکی مانند داکتران و غیره بسیار مهم است زیرا ممکن است ایشان بخاطر دیر رسیدن یا عدم حضور بدون اطالع دادن از شما
پول بیشتری مطالبه کنند .یک شخصیکه همیشه به قرار مالقات ها دیر بیاید ممکن است غیرقابل اعتماد قلمداد شود.
دعوتنامه ها ممکن است حاوی یک تاریخ پاسخ دهی و جمله ”لطفا ً پاسخ دهید“ باشد .این بدان معناست که میزبان می خواهد بداند
که آیا شما در مهمانی وی اشتراک می کنید یا نه .مهم است که جواب تانرا به تاریخ تعین شده بفرستید.
بعضی رفتار نه تنها غیرمؤدبانه می باشد بلکه غیرقانونی نیز است .بطور مثال فحش دادن ،تف کردن ،دور انداختن کثافات و
ادرار یا رفع حاجت کردن در مکان های عامه به استثنای تشناب های عمومی ،غیرقانونی می باشد.
همچنان به مساوات و ضدتبعیض مراجعه کنید.

لباس
آسترالیا یک جامعه متنوع است و لباس های مختلفی که در آن پوشیده می شوند نمایانگر این تنوع فرهنگی می باشد .اکثر
اشخاص لباس معمولی یا غیررسمی را برای راحت بودن یا موقف اجتماعی و یا مطابق فصل می پوشند .بعضی اشخاص دوست
دارند لباس فرهنگی خود را بپوشند ،که ممکن است صبغه مذهبی ،فرهنگی و یا بزرگداشت مراسم خاص باشد.
مقررات یا قوانین محدودی برای لباس پوشیدن وجود دارد ،گرچه مقتضیات خاصی برای لباس محل کار و بعضی جاهای خاص
نافذ می باشد .بطور مثال ،پوشیدن بوت ها و کاله های ایمنی در ساحات تحت ساختمان اجباری است و همچنان کارمندان پولیس،
اردو و بعضی شرکتها باید یونیفورم خاص خود را بپوشند.
در آسترالیا احتمال ابتالی اجتناب پذیر سرطان پوست زیاد می باشد .لباس ها و کاله های حفاظتی خطر ابتالی سرطان پوست را
کاهش می دهند .اکثر مکاتب اطفال را مکلف به پوشیدن کاله منحیث جزئی از یونیفورم مکتب شان می نماید .برای معلومات
حفاظت از شعاع آفتاب به ویب سایت  www.cancer.org.au/preventing-cancer/sun-protectionمراجعه کنید.
کلپ ها ،سینما ها و غیره مکان ها ممکن است از مراجعین شان انتظار داشته باشند که نظافت شخصی را رعایت کنند و لباس و
بوت مناسب بپوشند.
مردان و زنان ممکن است لباس هائیرا بپوشند که تمام بدن شانرا نپوشاند .این یک امر عادی در جوامع غربی است و بدان معنی
نیست که می خواهند جلب توجه کنند.

اصطالحات مروج آسترالیایی
بسیاری از اصطالحات آسترالیایی ممکن است غیرعادی بنظر آید .آسترالیایی ها اکثراً کلمات را اختصار می کنند (بطور مثال،
’ ‘footyرا بجای ’‘footballبکار می برند) .اگر معنی یک اصطالح را خوب نمی فهمید ،می توانید سوال کنید .بعضی
اصطاحات مروج قرار ذیل اند:
•

” – “bring a plateزمانیکه در یک محفل کاری یا اجتماعی از شما دعوت بعمل می آید که ”،“bring a plate
این بدان معناست که یک نوع غذا یا دست پخت را با خود بیاورید تا با دیگران شریک سازید.
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•

•
•

 – BYOاین بدان معناست که ” “bring your ownبطور مثال ،نوشابه الکولی ،شربت ،یا آب .بعضی رستورانت ها
 BYOهستند ،یعنی اینکه شما می توانید نوشابه های بوتلی تانرا باخود بیاورید .زمانیکه شما از خدمات  BYOیک
رستوران استفاده می کنید ،معموالً یک حق سرویس از شما اخذ می گردد که بنام "حق باز کردن بوتل" یاد می گردد.
” – “open door policyداشتن یک پالیسی دروازه باز در محل کار بدان معناست که شما و بقیه کارمندان برای
صحبت کردن راجع به مشکالت محل کار با رئیس تان ،ضرورت به گرفتن وقت مالقات را ندارید.
به امید دیدار – این یک اصطالح غیررسمی معادل "خداحافظ ) " (see you laterاست .این بدان معنی نیست که این
شخص می خواهد شما را در آینده ببیند.

شرکت ارائه کننده خدمات آموزش انگلیسی شما را در قسمت یاد گرفتن اصطالحات انگلیسی کمک می کند.
به فصل  ،3لسان انگلیسی مراجعه کنید.

فعالیت های خارج از منزل و مصؤنیت
آسترالیا برای فعالیت های خارج از منزل مانند آببازی ،قدم زدن در جنگالت ،اطراق کردن در بیرون شهر و سپورت بسیار
مناسب است .مقررات ایمنی خاصی وجود دارند که باید رعایت گردند.

آببازی و مصؤنیت خارج از منزل
•
•

•

•

•
•
•
•

•

اگر شما و اطفال تان آببازی را بلد نیستید ،در صنوف آببازی و مصؤنیت در آب اشتراک کنید.
آببازی در بحر می تواند بیحد خطرناک باشد .برای لذت بردن مصؤنانه از ساحل بحر ،نکات ذیل را رعایت کنید:
 oهمیشه در بین ساحه های مشخص شده توسط بیرق های سرخ و زرد که توسط گارد نجات غریق نظارت می
شود ،آببازی کنید.
 oلوایح ایمنی را بخوانید.
 oاگر دچار مشکل شوید ،آرامش تانرا حفظ نمائید ،دست تانرا بلند کنید و با فریاد کمک بخواهید.
 oدر ساحلیکه با بیرق های سرخ و زرد مشخص نشده باشد یا با لوحه منع آببازی و یا مسدود عالمتگذاری شده
باشد ،آببازی نکنید.
ابحار می تواند غیرمتوقعه باشند .لوایح اخطاریه را بخوانید تا از بروز حوادث ناگوار مانند لغزیدن در صخره های
ساحلی ،یا کشانیده شدن بداخل بحر توسط امواج خودداری کنید .بیحد مواظب ماهیگیری از روی صخره های کنار
ساحل باشید زیرا تعداد زیادی از اشخاص با کشانیده شدن بداخل بحر توسط امواج بزرگ جان هایشانرا از
دست داده اند.
در زمان آببازی در دریا ها ،حوضچه ها و بند ها نیز مواظب باشید:
 oهمیشه عمق آب و اشیای نیمه شناور را قبل از داخل شدن بداخل آب بررسی کنید.
 oلوایح اخطاریه (که حاکی از موجودیت تمساح یا آلودگی آب است) را بخوانید و آنها را رعایت کنید.
همیشه اطفالی را که آببازی می کنند یا در نزدیکی آب هستند ،بشمول حوض های عقب منزل تان ،تحت نظر داشته
باشید.
از آببازی ،ماهیگیری یا قدم زدن در جنگالت به تنهایی خودداری کنید .برای یک شخص بگوئید که کجا می خواهید
بروید و چه وقتی قصد بازگشت را دارید .مقدار کافی آب و غذا با خود بگیرید.
بعضی از مارها و عنکبوت ها در آسترالیا زهری هستند .اگر شما را بگزند ،محل نیش زدگی را مسدود کنید و با زنگ
زدن به شماره  000کمک بخواهید.
در ایام بهار ،بعضی پرندگان که شبیه عکک اند با حمله ور شدن از فضا به سمت اشخاص در پیاده رو و بایسکل
سوارانی که از نزدیک آشیانه شان عبور می کنند ،خود را حفاظت می کنند .این پرندگان از جمله حیوانات محافظت شده
اند ،لهذا با خودداری از نزدیک شدن به آشیانه شان ،و پوشیدن کاله و عینک و یا حمل کردن یک چوب دراز یا یک
چتری با خود ،از خطر حمله ایشان در امان بمانید.
آفتاب آسترالیا بسیاز تیز است .از کاله ،لباس محافظتی و کریم ضد آفتاب در روز های آفتابی استفاده کنید تا از خطر
آفتاب سوختگی در امان بمانید .اینکار برای اطفال جوان بسیار مهم است.
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•

•

پیشبینی های آب و هوا را مد نظر بگیرید .آتش افروختن و کباب کردن در محیط باز در روز های منع آتش ممنوع می
باشد .اداره هواشناسی معلومات را راجع به هشداریه های آب و هوا در ویب سایت
 www.bom.gov.au/index.phpارائه می کند.
در شهرهای آسترالیا ،مانند اکثر نقاط جهان ،تهاجم بخصوص در ایام شب امکان دارد .متوجه امنیت شخصی تان باشید.
از پارک ها ،نقاط تاریک و مناطق دردسر ساز خودداری کنید.

برای معلومات بیشتر:
منابع معلوماتی

ویب سایت

 – Bureau of Meteorologyپیشبینی آب و هوا و منع آتش

www.bom.gov.au/weather

 – Royal Life Saving Societyآببازی و مصؤنیت در آب

www.royallifesaving.com.au

Surf Life Saving Australia

www.slsa.asn.au

 – Beach Safetyبشمول معلومات ترجمه شده

www.beachsafe.org.au

 – Rip Current Safety Tipsبشمول معلومات به لسانهای غیر از نگلیسی

www.ripcurrents.com.au

 – Australian Cancer Councilحفاظت از آفتاب

www.cancer.org.au

امنیت در منزل
امنیت منزل
زمانیکه منزل تانرا ترک می کنید ،همیشه دروازه ها و کلکین ها را ببندید .در صورت امکان ،یک جالی یا زنجیر محافظتی را
در دروازه هایتان نصب کنید تا قبل از باز کردن ببینید که چه کسی در عقب دروازه است .یک چراغ بیرون را روشن بگذارید یا
یک المپ اتومات را در نزدیکی دروازه ورودی نصب کنید تا ببینید که چه کسی در بیرون است .اینکار همچنان از تردد
اشخاص مزاحم بالقوه جلوگیری می کند.

دوا ها و مواد کیمیاوی
بعضی دواها و مواد کیمیاوی موجود در خانه می تواند باعث ایجاد صدمه یا بیماری جدی گردد.
•
•
•

تمام دواها را از دسترس اطفال و حیوانات خانگی دور نگهدارید ،یا در جایی نگهدارید که دست شان به آن نرسد.
دواهای نیمه تمام و تاریخ گذشته را در سطل کثافات یا بدرفت نه اندازید .دواخانه تان می تواند دواهای نیمه تمام را
بطور محفوظانه و رایگان دور بریزد.
تمام محصوالت شوینده و تنظیف را در یک الماری قفلدار نگهدارید طوریکه اطفال و حیوانات خانگی بدان دسترسی
نداشته باشند.

وسایل ایمنی اطفال (مانند قفل الماری ها) را می توان از اکثر خرده فروشی های محل بدست آورد.

مصؤنیت آتش سوزی در منزل
آتش سوزی های منازل ساالنه در حدود  50کشته و جراحات شدید در آسترالیا ببار می آورد.
بعضی زنگهای خطر یک هشداریه قبلی را تولید می کنند که ممکن است زندگی تانرا نجات بخشیده و خدمات اضطراری را به
موقع الزم آگاه می سازد تا از گسترش صدمات جلوگیری بعمل آید .این زنگ خطر خاصتا ً در مواقع شب که معموالً اشخاص در
آن وقت خفته می باشند ،مهم است .هر منزل باید حد اقل یک زنگ خطر دود در هر طبقه داشته باشد .بطری های زنگ خطر را
مرتبا ً چک و تبدیل کنید.
آتش سوزی منازل معموالً از آشپزخانه یا توسط شارتی لین های معیوب برق شروع می شوند .استفاده نادرست یا رها کردن
وسایل برقی بدون نظارت نیز باعثی ایجاد آتش سوزی می گردد .با اتخاذ تدابیر ذیل از آتش سوزی منازل جلوگیری کنید:
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در منزل:
• مطمئن شوید که وسایل برقی در یک محیط باز قرار داشته باشند تا بیش از حد گرم نیایند.
• سه ساکته ها را بیش از حد بار نکنید – یک ساکت باید صرف به یک پلک وصل باشد.
• پلک ها و ساکت ها را برای خاک آلودگی یا صدمه چک کنید و هر نوع عیب آنها را فوراً رفع کنید .تمام ترمیمات برقی
باید توسط برقی های مسلکی انجام یابند.
• مطمئن شوید که پرده ها ،لباس و وسایل تختخواب از شمع ها و بخاری های گرم کن دور قرار داشته باشند.
• زمانیکه در منزل نیستید ،هرگز شمع ها یا شعله های باز را روشن نگذارید.
• زمانیکه در منزل هستید ،مطمئن شوید که دروازه ها از داخل بسته نباشند (بطور مثال قفل ایکه از داخل بسته می شود)
تا در مواقع اضطراری بتوانید آنرا به آسانی باز کنید.
• هیچوقت در بستر سگرت نکشید.
• مطمئن شوید که اطفال به قطی گوگرد یا الیتر ها دسترسی نداشته باشند.
در آشپزخانه:
• هیچوقت اطفال را بدون نظارت در آشپزخانه تنها نگذارید.
• هیچوقت آشپزی تانرا بدون نظارت رها نکنید – اگر آشپزخانه را ترک می کنید ،سویچ منقل/داش را خاموش کنید.
• اطفال را در زمان آشپزی از نزدیک شدن به تابه ها ،اجاق ها و داش ها دور نگهدارید.
• دسته دیگ ها را بطرف لبه داش یا اجاق قرار ندهید تا به بدن تان بند و چپه شوند .آب داغ نیز می تواند بسوزاند.
• مطمئن شوید که اشیای قابل احتراق از منبع حرارت دور باشند.
• هیچوقت اشیای فلزی را در داخل مایکروویف نگذارید ،بشمول کاسه های فلزی ،ورقه های المونیومی یا قاشق و پنجه
فلزی.
• در بعضی از آشپزخانه ها و منقل های کباب پزی ،گاز استفاده می شود .همیشه بعد از ختم کارتان سویچ گاز را خاموش
کنید .اگر بوی گاز به مشام تان بخورد ،یک گوگرد را روشن نکنید زیرا شعله گوکرد می تواند گاز را منفجر کند .منبع
لیکی گاز را جستجو نموده و فوراً آنرا خاموش کنید .اگر اینکار را انجام داده نمی توانید ،به تیلفون شماره  000زنگ
بزنید و ” “Fire Brigadeرا تقاضا کنید .منتظر بمانید و لین را قطع نکنید.
در صورت آتش سوزی چکار باید کرد؟
• از تیلفون همسایه ،از یک موبایل یا تیلفون عمومی به تیلفون شماره  000زنگ بزنید و اطفائیه را تقاضا کنید .برایشان
بگوئید که آتش سوزی در کجا است و اینکه آیا کسی در داخل منزل است یا نه .منتظر بمانید و لین را قطع نکنید.
• خدمات آتش سوزی ایالتی مشورت مفصل را راجع به اینکه در صورت بروز آتش سوزی چکار باید بکنید ،برایتان
ارائه می کند .به فصل  ،2کمک بگیرید مراجعه کنید.

پالن های مصؤنیت آتش سوزی جنگالت
در بعضی مناطق آسترالیا ،آتش سوزی جنگالت می تواند مصؤنیت منزل تانرا تهدید کند .اگر در همچنین یک منطقه ای زندگی
می کنید ،یک پالن نجات از آتش سوزی را ترتیب کنید .خدمات آتش سوزی محلی معلومات و رهنمود ها را غرض کمک بشما
در قسمت ترتیب نمودن یک پالن نجات از آتش سوزی کمک می کند.
پالن شما باید حاوی اقدامات قبل از فصل آتش سوزی ،در زمان فصل آتش سوزی جنگالت الی روز های خطرناک و یک پالن
احتیاطی باشد .این پالن همچنان باید حاوی چک لست مفصل برای نگهداری منزل تان ،آماده ساختن جایداد تان در صورت وقوع
آتش سوزی ،لست تیلفون های تماس در صورت بروز آتش سوزی ،یک بسته کمک های اولیه و اضطراری ،پالن برای تمام
اشخاصیکه در منزل باقی می مانند با درنظر داشت نیاز های خاص شان (بطور مثال ،تحرک اطفال و اشخاص سالمند) ،پالن
مصؤنیت حیوانات خانگی و/یا دامداری ،انگیزه ترک کردن منزل ،وسیله ترک کردن ،یک پالن احتیاطی ثانونی ،و یک پالن
بازگشت به منزل باشد.

برای معلومات بیشتر راجع به آتش سوزی جنگالت و جزئیات تماس برای خدمات آتش سوزی محلی ،به فصل  ،2کمک بگیرید
مراجعه شود.
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محیط زیست
یک محیط زیست پاک و حفاظت از طبیعت برای آسترالیایی ها بسیار مهم می باشد .دور انداختن کثافات ،ایجاد آلودگی یا بیرون
ریختن مواد زایده بدون اجازه یک عمل غیرقانونی است .برای معلومات بیشتر راجع به دور انداختن کثافات به ویب سایت
www.australia.gov.au/information-and-services/environment/pollution-and-wastemanagement
یا به سایت های ضد-آلوده سازی مانند ) Clean Up Australia (www.cleanup.org.au/auو یا
) Keep Australia Beautiful (http://kab.org.auمراجعه کنید.
حیوانات بومی مانند ماهی ،صدفهای آبی و نباتات توسط قوانین محفوظ شده اعالم گردیده اند .هیچوقت بدون بررسی و حصول
اطمینان اینکه آیا برای شکار ،صید ماهی و یا جمع آوری نباتات و صدفهای آبی ضرورت به جواز دارید یانه ،به اینکار ها
مبادرت نه ورزید.
مقررات خاصی برای حفاظت پارکهای ملی از آلودگی وجود دارد ،و بعضی اوقات فیس دخولی برای دیدن این پارکها اخذ می
گردد.
برای معلومات بیشتر:
منطقه

ویب سایت

سازمان

Department of Environment – Parks Australia National

www.environment.gov.au/topics/nation
al-parks

ACT

Parks and Conservation

www.environment.act.gov.au/parksconservation/parks-and-reserves

NSW

NSW National Parks and Wildlife Service

www.environment.nsw.gov.au/national
parks

NT

NT Parks and Reserves

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/

حیوانات و حیوانات خانگی
دولت های ایالتی و منطقوی مسؤلیت رفاه حیوانات وحشی و قوانین مربوطه را بدوش دارد ولی دولت های محلی حیوانات اهلی و
خانگی را نظارت و اداره می کنند.
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اگر شما یک حیوان خانگی دارید ،مسؤلیت مواظبت درست آن بدوش شماست ،بشمول تغذیه کردن و پاک نگهداشتن آن.همچنان
شما مسؤلین تمیز کردن فضله حیوانات اهلی تانرا نیز بعهده دارید .بسیاری از حیوانات باید در زمان بیماری یا مجروح شدن
بطور منظم توسط یک داکتر حیوانات واکسین و معاینه شوند .اخته کردن حیوانات خانگی و نصب کردن یک چیپس در بدن آنها
توقع می رود و ممکن است الزام قانونی داشته باشد .این مسؤلیت بدوش صاحب حیوانات خانگی می باشد .برای معلومات بیشتر
از داکتر حیوانات محل تان ) Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCAدر ویب
سایت  www.rspca.org.auپرسان کنید.
بعضی حیوانات خانگی باید نزد شاروالی محل ثبت نام گردند .همچنان ممکن است محدودیت هایی از لحاظ تعداد و نوع بعضی
حیوانات خانگی ایکه نگهداری کرده می توانید و طرز نگهداری آنها ،موجود باشد .بسیاری از خانه های کرایی اجازه نگهداری
حیوانات خانگی را نمی دهند.
اگر یک زمانی قادر به نگهداری حیوانات خانگی تان نمی باشید ،شما نباید آنرا ترک کنید یا در کوچه رها کنید .از دوستان یا
همسایگان تان بپرسید که آیا مایل به قبول کردن حیوان مذکور هستند یا نه ،یا در ستون قبولی حیوانات روزنامه ها اعالن نشر
کنید و یا از داکتر حیوانات تان کمک و مشورت بخواهید.
اگر سوالی راجع به نگهداری و رفاه حیوانات دارید ،به ویب سایت www.agriculture.gov.au/animal/welfare/state
مراجعه کنید یا از داکتر حیوانات تان بپرسید.
همچنان به فصل  ،6قوانین آسترالیا مراجعه کنید

روزنامه ها ،تلویزیون و رادیو
اکثر روزنامه فروشی ها در مراکز فروش عمده روزنامه ها را به لسانهای مختلف عرضه می کنند .اگر یک
روزنامه مورد نظر تانرا ندارند ،می توانید از ایشان بخواهید که آنرا برایتان سفارش دهند.
چینل های تلویزیونی مختلف رایگان وجود دارند ،بشمول دو چینل عمده عامه
 )ABC - www.abc.net.au( Australian Broadcasting Corporationو
)SBS - www.sbs.com.au) Special Broadcasting Service
شما ضرورت به داشتن یک الیسنس برای تماشای خدمات "پخش رایگان" تلویزیون ندارید.
خدمات دیگر تلویزیون ایجاب حق االشتراک را می کند ("تلویزیون پولی" یا "تی وی پولی") .قبل از امضا کردن
یک قرارداد مواصالتی ،اطمینان حاصل کنید که شما قادر به پرداخت فیس ماهانه حق العضویت آن می باشید و
مناسب شرایط زندگی و ضرورت تان باشد .اگر در یک خانه مستاجر هستید ،یک قرارداد دراز مدت تلویزیون را
امضا نکنید .با شرکتهای خصوصی برای دیدن نمایشاتی که از طریق "پخش رایگان" موجود باشند ،قرارداد امضا نکنید.
بسیاری از چینل های تلویزیونی پروگرام های "تالفی" را عرضه می کنند ،که ذریعه آن می توانید نمایشات را از طریق آنالین
تماشا کنید .ولی ،تماشای آنالین این نمایشات مقدار زیادی از داتای شما را مصرف می کند ،و اگر بیشتر از سهمیه داتای ماهانه
تان مصرف کنید ،پول هنگفتی باید بپردازید.
خدمات "جاری" مانند  Presto،Netflixو  Stanنیز در آسترالیا موجود می باشد .برای دسترسی به یک پروگرام این خدمات
باید فیس ماهانه بپردازید .برای تماشای این پرگرام ها باید به انترنت سریع وصل باشید .متوجه باشید که تماشای این پروگرام ها
مقدار زیادی از داتای شما را مصرف می کند ،بخصوص که از تیلفون های موبایل ،که بسیار گران تمام می شود.
استیشن ) Special Broadcasting Service (SBSو استیشن های رادیو پروگرام ها را به لسانهای مختلف جامعه ارائه
می کنند .لست این پروگرام ها در روزنامه ها و آنالین بشکل هفته وار نشر می گردد.
استیشن های رادیویی قومی در National Ethnic and Multicultural Broadcasters’ Council
( www.nembc.org.auیا تیلفون  )03 9486 9549موجود اند.
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قماربازی
بعضی اشخاص از ناحیه قماربازی صدمات شدیدی را متقبل می شوند ،بخصوص آنانیکه نمی توانند مقدار و زمان قماربازی
شانرا کنترول نمایند .قماربازی می تواند مشکالت مالی شدیدی را برای اشخاص ببار آورد و سایر ساحات زندگی اشخاص مانند
صحت جسمی و روحی ،شغل و روابط ایشانرا نیز متاثر سازد .مشکالت ناشی از قمار نه تنها خود شخص را متضرر می کند
بلکه اعضای خانواده و دوستان نزدیک وی را نیز متاثر می سازد.
خدمات حمایتی بشمول مشورت دهی ،مشورت مالی و حقوقی برای اشخاص معتاد به قمار ،خانواده ها و دوستان شان وجود دارد.
سازمان

تیلفون

ویب سایت

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/

سروصدا
سروصدا عبارت از ایجاد صداهای بلندی است که باعث اذیت اشخاص دیگر شود .بطور مثال ،صدای جفیدن مرتب سگ ،صدای
موزیک بلند همسایگان یا استفاده از وسایل برقی با صدای گوشخراش.
قوانینی راجع به حفاظت اتباع آسترالیایی از سروصدای شدید وجود دارد .این قوانین نظر به هر ایالت و منطقه فرق می کند مگر
بصورت عموم فعالیت های پُر سروصدا نباید قبل از ساعت  7صبح و بعد از  11شب انجام شوند.
اگر سروصدای همسایه شما را اذیت می کند ،نخست با وی صحبت کنید .ممکن است همسایه تان متوجه این امر نباشد .آسترالیایی
ها مقدار مناسب سروصدا را قبول می کنند و سعی می کنند موضوع را با همسایگان شان حل و فصل کنند .ولی ،اگر سروصدا
مرتب و بیحد بلند باشد یا در ساعات صبح زود یا دیرشب ایجاد گردد ،و صحبت کردن راجع به آن مشکل را حل نکند ،در
آنصورت می توانید نزد شاروالی محل تان ،نهاد مسؤل محیط زیست ایالت یا منطقه ،و یا پولیس شکایت کنید.
اگر می خواهید کدام فعالیت پُرسروصدا را مانند بازسازی یا مهمانی انجام دهید ،بهتر است همسایگان تانرا از قبل در جریان
بگذارید .اگر اشخاص از قبل مطلع باشند ،معموالً به آنصورت اذیت نمی شوند .همچنان به فصل  ،6قوانین آسترالیا مراجعه کنید.

خدمات دولت محلی
شاروالی های محل خدمات حمایتی مختلفی را مانند مراکز صحت طفل ،مراکز مراقبت اطفال ،کارگران جوان ،و خدمات
سالمندان و معلولین ارائه می کنند .بسیاری از ایشان دارای کارمندان اجتماعی با سوابق فرهنگی متنوع می باشند که می توانند
مساعدت ها و مشورت های ارزشمند را ضمن مستقر شدن تان در آسترالیا برای تان ارائه کنند .شاروالی های محلی همچنان
سالون های عامه ،تسهیالت سپورتی ،تفریحی و فرهنگی را برای استفاده گروه های جامعه پیشکش می کند.
شارو الی ها حفظ و مراقبت سرکها را انجام می دهد ،تشناب های عمومی را فراهم می سازند و اطمینان حاصل می کنند که
رستوران ها و دوکان ها معیار های صحی را رعایت نمایند .ایشان مسؤلیت کنترول ساختمانها را نیز بعهده دارند .اگر می
خواهید تغیراتی در منزل تان انجام دهید ،شما نخست باید از شاروالی محل تان اجازه بگیرید.
شما باید برای بعضی خدمات شاروالی پول پرداخت کنید .لست فیس خدمات مربوطه در بروشور ها و ویب سایت های شاروالی
های محالت نشر می گردد .شما نباید پول اضافی یا هدیه برای کارمندان رسمی غرض کسب فیصله یا تائید ایشان بپردازید.
پیشنهاد رشوت دادن به یک کارمند رسمی در آسترالیا یک جرم محسوب می شود و قابل پیگیرد قانونی می باشد.
برای کسب جزئیات تماس دولت های محلی ،به فصل  ،2کمک بگیرید مراجعه کنید.
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کتابخانه ها
اکثر جاها دارای کتابخانه ها می باشند که اشخاص می توانند از آنجا کتاب ها را بطور رایگان عاریت بگیرند .کتابخانه ها
همچنان کتاب ها را به لسانهای غیر از انگلیسی نیز داشته می باشند یا ممکن است بتوانند آنرا برایتان سفارش کنند .اکثر کتابخانه
ها دارای خدمات رایگان انترنت نیز می باشند.
برای پیدا کردن یک کتابخانه ،به ویب سایت  www.nla.gov.au/librariesمراجعه کنید.

خدمات جمع آوری و بازگردانی کثافات
شاروالی ها مسؤلیت جمع آوری و بازگردانی کثافات را بعهده دارند .اکثر شاروالی ها صندوق های کثافات جداگانه را برای
کثافات معمولی و قابل بازگردانی (مانند کاغذ ،پالستیک ،شیشه و آهن) و یا جمع آوری کنار جاده برای اشیای بزرگ مانند
فرنیچر و غیره دارند.
برای اخذ معلومات بیشتر راجع به اوقات جمع آوری و طریقه مسؤالنه دورانداختن کثافات با شاروالی محل یا همسایگان تان
مشورت کنید .اگر کثافات تان بیحد بزرگ است و در صندوق کثافات جا نمی شود ،ممکن است ایجاب کند که خودتان آنرا به محل
دورریزی یا یک مرکز بازگردانی کثافات ببرید و برای آن یک فیس بپردازید .دورانداختن کثافات در زمین های عامه یا شخصی
غیرقانونی است.

تشناب های عمومی
در آسترالیا ،تشناب های عمومی معموالً بدون خدمه و رایگان اند .تشناب های عمومی ممکن است دارای تسهیالت تبدیل کردن
پوشاک اطفال و سهولت برای اشخاص معلول باشند ،و اکثراً دارای سیت کمود قابل نشستن به عوض کمود فرشی می باشند .اکثر
تشناب های عمومی دارای بخش های زنانه و مردانه می باشند ،گرچه بعضی تشناب ها ممکن است اتومات یا برای استفاده
مشترک هردوجنس نیز باشند.
لطفا ً بعد از استفاده از تشناب ،آنرا پاک و منظم رها کنید .بعضی تشناب ها در آسترالیا مواد فضله را عوض فالش کردن به
ساحات دیگر به کود مبدل می سازند ،لهذا مواظب چیز هایی که در کمود می ریزید باشید.
برای یافتن یک تشناب عمومی ،به ویب سایت  https://toiletmap.gov.auمراجعه کنید.

استفاده از آب
آب در آسترالیا بطور عموم از کیفیت خوبی برخوردار است .ولی ،در بعضی نقاط ،آب چاه یا آب غیرقابل آشامیدنی نیز مورد
استفاده قرار می گیرد که شما نباید آنرا بنوشید .این چنین مکان ها با سمبول زیر نشانی می شوند:

مناطق محلی ممکن است قیودات آب را تنفیذ کنند .این بدان معناست که استفاده آب تان تابع اوقات یا فعالیت های خاص می باشد.
بطور مثال ،شما نباید باغچه تانرا آب بدهید ،یا موتر و یا کلکین های تانرا بشوئید .با شاروالی محل تان مشورت کنید یا به ویب
سایت  www.bom.gov.au/water/restrictionsمراجعه کنید.
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ویزه ها
 )DIBP( Department of Immigration and Border Protectionویزه ها را برای اقامت مؤقت یا دایم صادر می
کند ،و راجع به درخواست های تابعیت تصمیم می گیرد (.)www.border.gov.au
برای یافتن یک ویزه مناسب برایتان ،از وسیله  Visa Finderدر ویب سایت www.border.gov.au/Trav/Visa-1استفاده
کنید.
شما می توانید برای انواع ویزه ها از درخواست آنالین در ویب سایت www.border.gov.au/Trav/Visa/Appl
استفاده کنید.

ویزه های Resident Return
اگر شما یک باشنده دایمی فعلی یا اسبق آسترالیا هستید و می خواهید به خارج سفر کنید و دوباره به آسترالیا منحیث یک باشنده
دایمی برگردید ،ممکن است الزم باشد که برای یک ویزه  )RRV( Resident Returnدرخواست دهید.
اگر زمان سفر ویزه دایمی فعلی تان منقضی شده باشد یا در شرف منقضی شدن باشد ،در اینصورت شما به این ویزه ضرورت
خواهید داشت.
 RRVیک ویزه دایمی است که بشما اجازه سفر به خارج و بازگشت به آسترالیا را منحیث یک باشنده دایمی طی مدت زمان تعین
شده ،میسر می سازد .دارندگان این ویزه می توانند در آسترالیا برای همیشه زندگی کنند .اگر قصد مسافرت به خارج را ندارید،
نیازی نیست که برای یک ویزه  RRVدرخواست دهید .معلومات بیشتر راجع به  RRVدر ویب سایت  DIBPبه آدرس
 www.border.gov.au/trav/visa-1/155-موجود است.

ویزه های دیدار از آسترالیا
دیدارکنندگان مؤقت باید برای یک ویزه ایکه شامل تمام مدت اقامت متوقعه شان در آسترالیا باشد ،درخواست دهند .یک سلسله
ویزه های مختلف نظر به هدف مالقات موجود است .هر ویزه دارای شرایط خاص می باشد .برای کسب معلومات بیشتر به ویب
سایت  www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/46temporary-entryمراجعه کنید.

ویزه های مهاجرت دایم
سه نوع ویزه های مهاجرت دایم موجود اند:
•
•
•

مهاجرت خانواده – درخواست دهنده باید یک خویشاوند واجد شرایط در آسترالیا داشته باشد که وی را اسپانسر کند.
مهاجرت تخصص و تجارت – درخواست دهنده باید دارای مهارتها یا تخصص خاصی باشد که به اقتصاد یا ساحات
دیگر زندگانی آسترالیا مفید واقع شود.
مهاجرت بشردوستانه – درخواست دهنده باید تحت اذیت و آزار جدی یا تبعیض قابل مالحظه ایکه حقوق بشری وی را
در کشور اصلی اش نقض کند ،قرار داشته باشد و منحیث یک شخص واجد شرایط استقرار مجدد شناخته شده باشد.

هر کتگوری دارای مقتضیات خاص خودش می باشد .ویب سایت  DIBPحاوی آخرین معلومات راجع به انواع ویزه ها می باشد
و یک وسیله “ ”Visa Finderرا جهت کمک کردن به اشخاص برای پیدا کردن گزینه های ویزه بدیل ممکنه آن برای شما به
آدرس  www.border.gov.auپیشکش می کند.

وکالی مهاجرتی راجستر شده
یک وکیل مهاجرتی یک شخصی است که راجع به موضوعات مهاجرتی مشورت ارائه می کند ،در قسمت ترتیب و تحویل دادن
فورمه های درخواست ویزه کمک می کند ،و به کفالت از درخواست دهنده با  DIBPدر تماس بوده و صحبت می کند .وکالی
مهاجرتی معموالً یک حق الزحمه برای خدمات خویش اخذ می کنند.
شما مجبور نیستید که حتما ً از یک وکیل مهاجرتی استفاده کنید .اگر احساس می کنید که به تنهایی قادر به درخواست دادن نیستید
یا دوسیه تان بسیار مغلق است ،در آنصورت ممکن است بهتر باشد که یک وکیل مهاجرتی را استخدام کنید.
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وکالی مهاجرتی فعال در آسترالیا باید نزد )Office of the Migration Agents Registration Authority (OMARA
ثبت و راجستر باشند .برای یافتن یک وکیل مهاجرتی راجستر شده ،به ویب سایت  OMARAبه آدرس
 www.mara.gov.au/search-the-register-of-migration-agents/مراجعه کنید.

بررسی کردن جزئیات ویزه تان از طریق آنالین
 )VEVO( Visa Entitlement Verification Onlineیک خدمت رایگان آنالین برای دارندگان ویزه و سازمانها به منظور
بررسی کردن جزئیات دارندگان ویزه فعلی می باشد و از طریق آنالین به آدرس  www.border.gov.au/vevoقابل دسترس
می باشد.
همچنان یک  myVEVOنیز برای محصوالت  Appleموجود است که می توانید آنرا بطور رایگان از مغازه Apple
دانلود کنید.

تابعیت آسترالیا
تبعه شدن بدان معناست که شما یک تعهد مداوم به آسترالیا و کلیه ارزشهای آسترالیایی را متقبل می شوید .تابعیت آسترالیایی یک
مزیتی است که حاوی پاداش های عظیم می باشد و برای شخص فرصت مشارکت کامل را در ملت دیموکراتیک ما فراهم
می سازد.
اکثر باشندگان دایمی آسترالیا که در صدد کسب تابعیت آسترالیا اند ،باید بعضی متقضیات را قبل از ارائه درخواست تابعیت شان
تکمیل کرده باشند .این مقتضیات شامل زندگی کردن در آسترالیا برای یک مدت معین و داشتن اهلیت و شخصیت نیکو می باشد.
معلومات راجع به تابعیت ،واجد شرایط بودن و فورمه های درخواست در ویب سایت www.border.gov.au/Trav/Citi
موجود اند.
اکثر اشخاصیکه برای تابعیت درخواست می دهند باید در یک امتحان تابعیت کامیاب شوند .امتحان تابعیت حاوی
ارزشهای مندرج  Pledge of Commitmentمی باشد که اتباع جدید باید در زمان قبولی تابعیت بدان تعهد کنند.
این امتحان شامل موضوعاتی مانند عقاید دیموکراتیک آسترالیا ،مسؤلیت ها و مزایای شهروندی ،و دولت و قوانین
آسترالیا می باشد .جهت آماده گیری برای این امتحان ،کتابچه رهنمای امتحان تابعیت را در ویب سایت
 www.border.gov.au/Trav/Citi/pathways-processes/Citizenship-testمطالعه کنید.
اگر امتحان را موفقانه سپری کنید ،شما به یک محفل اعطای تابعیت دعوت می شوید .در این محفل ،اکثر درخواست دهندگان بالغ
باید  Pledge of Commitmentیاد کنند.
بعد از تبعه شدن آسترالیا ،شما می توانید برای یک پاسپورت درخواست دهید .اگر شما به داشتن تابعیت همزمان آسترالیایی و یک
کشور دیگر تان ادامه دهید ،در آنصورت در زمان خروج و دخول تان به آسترالیا باید از پاسپورت آسترالیایی تان استفاده کنید.
برای کسب معلومات بیشتر یا درخواست دادن برای یک پاسپورت آسترالیایی ،به ویب سایت
 www.passports.gov.au/Pages/home.aspxمراجع کنید.

اطفال آینده و تابعیت آسترالیا
در اکثر موارد ،هر طفل یا اطفالیکه در آسترالیا از یک والد دارنده اقامت دایم تولد می شوند ،بطور اتومات در زمان تولدش تبعه
آسترالیا محسوب می شود .این اطفال نیاز به یک پاسپورت آسترالیایی دارند ،شما باید سند ثبوت تابعیت ایشانرا از طریق
درخواست کردن ذریعه ( Form 119فورمه درخواست اثبات تابعیت آسترالیایی) بدست آرید .باید قبل از ترتیبات سفر راجع به
این موضوع اقدام کنید.
معلومات بیشتر و فورمه  Form 119در ویب سایت  DIBPبه آدرس  www.border.gov.auموجود است.
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رای دهی
اتباع آسترالیایی  18ساله یا باالتر باید برای رای دادن ثبت نام کنند .شما می توانید اینکار را در طی محفل تابعیت تان انجام دهید.
شما همچنان می توانید در سن  17سالگی برای رای دهی ثبت نام کنید ،تا بتوانید در زمان  18ساله شدن رای دهید.
فورمه های ثبت نام رای دهندگان در پُسته خانه ،دفاتر  Australian Electoral Commissionو ویب سایت
 Australian Electoral Commissionموجود است .صرف پُر کردن یک فورمه واحد برای ثبت نام انتخابات فدرال،
ایالتی و منطقه ای و اکثر دولت های محلی کافی می باشد.
هر باریکه آدرس تان تغیر می کند ،شما باید یک فورمه ثبت نام جدید را خانه پُری کنید.
برای کسب معلومات بیشتر ،با  Australian Electoral Commissionبه تیلفون شماره  13 2326زنگ بزنید یا به ویب
سایت  www.aec.gov.auمراجعه کنید.
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