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معرفی
به استرالیا خوش آمدید.
این کتابچه بلدی تمام مهاجرین احتمالی و کسایکه با ویزای دائمی و موقت در استرالیا امده میباشه.این کتابچه ممکن استه بلدی
حامیان هم مهم باشه .پناهندگان و کسانیکه به ویزای بشر دوستانه وارد استرالیا شده باید مراجعه کنه د معلومات که از طرف دفتر
وزارت محاجرت ) Department of Immigration and Border Protection (DIBPو
) Department of Social Services (DSSدیده شده.
دولت استرالیا و سازمان های اجتماعی خدمات زباد بلدی ساکنان استرالیا ارائه مونه .این کتابچه معرفی خدمات و کمک های که
در دسترس استه ،واینکه شمو دکجا بلدی مشوره بورید به شمو معرفی مونه.
بعضی از مهاجران دائمی و اکثریت کسایکه ویزای موقت دیره ممکن استه واجد شرایط بلدی تمام خدمات که در این کتابچه ذکر
شده نباشه ،و ممکن استه پول بلدی ازی خدمات بیدیه.
لطفا این کتابچه را با دقت بخوانید .بلدی شمو که زنده گی نو را را در استرالیا آغاز مونید ای معلومات مفید استه.
شمو باید نسخه در صفحات ویبسایت جابجا شدن در استرالیا را
www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-services/beginning-a-life-in-australia
استفاده کنید.
بخش  2-1معلومات مهم در باره هفته های اول در آسترالیا استه .فصل  5-3در باره ازیکه چطور کمک میتنید بیگرید همرای
چیزهای ضرورى بلدی جا به جا شدن موفق – یاد گرفتن زبان انگلسی تحصیالت و خدمات كاریابى.
مسایل كه شمو با آن در شروع زندگى جدید تان در آسترالیا روبرو میشوید با كشورخود شمو متفاوت خواهد بود .به هرحال
خدمات زیادى وجود دیره كه شمو ر کمک کنه بلدی جایگزین شدن موفقانه و چطور میتنید که یک عضو ارزشمند در جامعه
آسترالیا باشید ،مثل ملیونها مردم كه قبل از شمو به آسترالیا آمده بودن.
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 1پس از ورود چه کاری را زود تر انجام بدهید
در این بخش
دراین بخش بعضی از چیزهای مهمی که باید هر چی زودتر موشه انجام بدید بعد از ازی که واریدآسترالیا شدید .تمام ازی مربوط
به شمو نموشه مگر شمو مد نظر بیگرید.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

چه چیزی را شمو باید بدانید
درخواست برای گرفتن شماره مالیاتی
ثبت نام در Medicare
تماس با Centrelink
تماس با (تعهد خدمات صحی) Health Undertaking Service
ثبت نام برای کالسهای زبان انگلیسی
ثبت نام فرزند  /فرزندان شمو در مکتب
درخواست برای الیسنس رانندگی
باز نمودن حساب بانکی
پیدا کردن یک داکتر خانواده
لینک های مهم
بررسی لیست برای انجام همه چیزها

اگر شمو نیاز به ترجمه اسناد یا ترجمان دیرید ،و فصل  3را بیبنید ،زبان انگلیسی

چه چیزی را شمو باید بدانید
دولت استرالیا
استرالیا سه سطح دولت دیره – دولت عمومی (یا فدرال) ،ایالت یا منطقه ،و محلی – که بلدی به بلدی با شنده گان و مهاجران
خدمات دیره.
ایالت )نیوثوث ویلز )) ،(New South Wales (NSWکوینزلند )) ،(Queensland (QLDثوث استرالیا
)) ،(South Australia (SAتزمانیا )) ،(Tasmania (Tas.ویکتوریا )) (Victoria (Vic.و آسترالیای غربی
)) ((Western Australia (WAو مناطق شمالی ک )) (Northern Territory (NTد چندین ساحه دولت های محلی تقسیم
بندی شده که توسط شوراهای محلی اداره موشه .درکنبیرا پایتخت آسترالیا )) (Australian Capital Territory (ACTدولت
خدمات شوراها را فراهم مونه و همچنان خدمات دیگری که معموال از طرف دولت های ایالتی ارایه موشه.
بلدی اطالعات بیشتر در مورد که چگونه دولت در استرالیا کارمونه ،ببنید
www.australia.gov.au/about-government

تماس ها -و تلفون ها
در استرالیا ،تماس های تلفنی را می توان از تلفن خط ثابت (یا خطوط زمینی) ،تلفن که پول بندازی و یا تلفن های موبایل انجام
داد .شماره تلفن می توانید شروع شونه از
•
•
•
•

( 13/1300نرخ محلی)
( 1800تماس مفت)
( 04تلفن موبایل) و یا
( 08 ،07 ،03 ،02کد محلی و یا جغرافیایی).

کد محل نیاز نیسته که اگر شمو از یک تلفن که ازامو محل استه زنگ میزنید .تماس از یک تلفن موبایل به تلفن موبایل دیگر،
به کدهای منطقه نیاز ندیره.
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مصرف این تماس متفاوت بوده و بسته گی دیره که کدام رقم تلفن شمو زنگ میزنید ،شرکت تلفن که استفاده می کنید و پالن را که
شمو انتخاب کیدید .اگر در مورد مصارف تماس مطمین نیستید باید همرای شرکت تلفن خو د تماس شونید.
بلدی معلومات در مورد مصرف تماس به شماره  1300/13یا  1800در استرالیا تماس بیگبرید .سیل کنید
www.acma.gov.au/Citizen/Consumer-info/All-about-numbers/Special-numbers/
charges-for-calls-to-13-1300-and-1800-numbers-i-acma
بلدی زنک زدو به شماره تلفن که همرای  1300 ،13یا  1800شروع نموشه:
•
•

اگر از داخل استرالیا تلفون مونید ،کد منطقه و سپس شماره را بزنید .برای مثال ،بلدی ازی که ازملبورن به سیدنی د
تماس شونید؛ شموکد منطقه ( 02سیدنی )Sydney/را زده ،و بعدآ شماره را.
اگر از خارج استرالیا تلفون مونید:
 oهنگام استفاده از تلفن زمینی ،کد تلفن بین المللی برای کشور که شمو ازو د تماس موشید بزنید ،به دنبال آن
پیشوند استرالیا  ،61کد منطقه را بدون  ،0و سپس شماره را وارد کنید.
 oهنگام استفاده از یک تلفن موبایل ،شماره  ،+61را گرفته به دنبال آن کد منطقه را بدون  ،0و سپس شماره را
بزنید.
 oبلدی تماس با یک شماره تلفن موبایل در استرالیا ،شمو باید همرا ارائه دهنده محلی خود برسی کنید که آیا کد
تلفن بین المللی ضرورت استه و سپس شماره  ،+61را گرفته و بدنبال آن شماره را بدون  0در کد منطقه
بزنید.

اگر می خواهید به یک شماره بین المللی از استرالیا تماس بیگیرید ،از کد تلفن بین المللی استرالیا –  0011استفاده کنید.

رهنمای تلفن
دو رهنمای تلفن دراسترالیا وجود دیره Yellow Pages .تمام از شماره کسب و کار (بیزنس) مانند مغازه ها همرا به نوع
خدمات و یا محصول White Pages .لیست کسب و کار (بیزنس) و ساکنان با نام White Pages .همچنین دارای یک بخش
دولت با جزئیات تماس برای دولت محلی ،ایالتی یا منطقه ای و سازمان های دولتی استرالیا میباشه .د سراسر این کتابچه اشاره به
این شماره ها شده.
این کتاب تلفن رایگان استه و هر سال بلدی هر خانواده دیده موشه .این کتابها دپست خانه ها وکتابخانه ها در دسترس می باشد.
انالین شمو میتوانید دسترسی داشته باشید به ویبسایت  www.yellowpages.com.auبه آدرس  Yellow Pagesو یا
 www.whitepages.comدر  White Pagesیا با خط کمکی رهنما یه شماره  1223به تماس شوید (تماس مفت).

ساعات منطقوی
سه ساعت منطقوی در استرالیا وجود دارد  -وقت استندرد شرقی آسترالیا
)) ، (Australian Eastern Standard Time (EST / AESTزمان استندرد مرکزی آسترالیا
)) (Australian Central Standard Time (ACSTو زمان استندرد غربی استرالیا
)).(Australian Western Standard Time (AWST
به برخی از ایالت ها از اکتبر تا اپریل ساعت تابستانی تاثیر دیره  -بلدی معلومات بیشتر به صفحه رجوع کنید.
www.australia.gov.au/about-australia/facts-and-figures/time-zones-and-daylight-saving

کمک خودی
بسیاری از سازمان ها گزینه ها دارند لذا الزم نیست شمو به دفاترآنها برای حل مشکالت یا ثبت نام برای یک خدمات بروید.
گزینه های کمک های خودی شامل خط تلفن و حساب های آنالین میباشه.
شمو میتوانید اکثری کارها  Centrelinkو  Medicareخودر و نیز کارهای  Child Supportخودرا از طریق کمک خودی
انجام بدهید:
•
•
•

 myGovدر www.my.gov.au
 Express Plusدر اپلیکشن موبایل در www.humanservices.gov.au/expressplusانجام بدهید
به  136 240برای خدمات خودی زنگ زده ویا
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•

سایت  http://humanservices.gov.au/selfserviceبازدید کنید

درخواست برای گرفتن شماره مالیاتی
کارگران در استرالیا از روی درآمد خو مالیات به دولت مید یه .بلدی ازی که بتینی پول درآمد خو بیگری در استرالیا نیاز به یک
شماره مالیات ) (TFNدیرند.
شماره مالیات یک شماره بینظیر استه که به افراد وکاربارها دیده موشه که دولت ر کمک مونه به نظارت بر مالیات و دیگر
برنامه های دولتى .پول جمع آوری شده از مالیات بلدی تامین برنامه های مالی دولتی و خدمات مانند سرکسازی ،مکاتب و
شفاخانه ها استفاده میگردد.
درآمد شامل دستمزد یا معاش و دستمزد از کار ،پرداختی از دولت ،و درآمد پولی حاصل از سرمایه گذاری از جمله سود حساب
های پس انداز میباشد.

چگونه بلدی گرفتن شماره مالیاتی درخواست کنی
اگر شمو به استرالیا مهاجرت میکنید و یا یک ویزای موقت بلدی اقامت دیرید که به شمو اجازه کار در استرالیا را میدیه،
شمو می توانید برای  TFNبه سایت دفتر مالیاتی استرالیا ) Australian Taxation Office (ATOتلفون نموده به  ATOویا
به مراکز خدمات  ATOبروید .زودترین راه گرفتن  TFNاز طریق انالین در www.ato.gov.au/tfnمیباشد .شمو باید
پاسپورت و آدرس خود را داشته باشید.
اگر به زبان انگلیسی خوب صحبت نمیتنید ،با خدمات ترجمانی ) (TIS Nationalبه  131 450تماس بیگیرید.
Australian Taxation Office

جزیات تماس

تلفون

132 861

سرزدن به دفتر

www.ato.gov.au/visitus

معلومات در زبان های غیر انگلیسی

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

 ATOویبسایت

www.ato.gov.au

برای اطالعات بیشتر بخش  ،11پول نگاه کنید.

ثبت نام در میدیكر Medicare
 Medicareسیستم حفاظتی صحی ملی استرالیا استه که خدمات صحی و درمانی رایگان و یا تخفیفى بلدی استرالیای ها و
کسانیکه اقامت دایمى دیره فراهم مونه .بعضی از مهاجران موقت نیز ممکن استه واجد خدمات  Medicareباشند.
اگر شمو مستحق به خدمات  Medicareباشید ،شمو دفعتن دسترسی به خدمات صحی و برنامه های آن دارید .اینها شامل
حفاظت های رایگان شفاخانه دولتی ،کمک مصارف خارج از شفاخانه و کمک پرداخت ادویه ارزان میباشد.
برای معلومات بیشتر  Medicare Servicesدر صفحه ذیر  www.humanservices.gov.au/medicareبه مرکز
خدمات  Medicareمحلی خود بروید.

چگونه شامل  Medicareشونید
بلدی شامل شیدو در  Medicareبه مرکز خدمات Medicare ،همراه با پاسپورت و اسناد مسافرت خود بروید .اگر شمو
تمام شرایط شی پوره کیده بیتنید بلدی شمو یک کارت موقت  Medicareدیده خواد شد Medicare .کارت شمو تقریبآ سه
هفته بعد توسط پوست بلدی شیم ریی موشه .همرای دفتر  Medicareدر مورد تغیر خانه یا آدرس خو اطالع بدهید.
تداوی عاجل طبی  24ساعت در روز در بخش عاجل شفاخانه های دولتی ددسترس استه.
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Medicare

جزیات تماس

 Medicareویبسایت

www.humanservices.gov.au/medicare

معلومات بلدی مهاجرین ،پناهندگان وبازدیدکنندگان

www.humanservices.gov.au/multicultural

معلومات بلدی زبان های دیگر به غیر از انگلیسی

www.humanservices.gov.au/yourlanguage

تلفون

132 011

بازدید از مرکز خدمت

http://humanservices.gov.au/findus

بسیاری از بیمه های شخصی استه که پیشنهاد بیمه را میکنند بلدی خدمات که توسط دفتر  Medicareتحت پوشش قرار نگرفته،
بطور مثال ،اکثریت خدمات دندان ،اکثریت خدمات عینک وحمل ونقل امبوالنس در اکثریت ایاالت و مناطق.
دیدن بخش  ،9سالمت و تندرستی برای معلومات بیشتر.

تماس با Centrelink
( Department of Human Servicesاداره خدمات اجتماعی) پرداخت مالی و خدمات دیگر را از طریق Centrelink
ارایه مونه Centrelink .به ساکنان تازه وارد اقامت دایمی بلدی کاریابی ،ییافتن کورس ها یا آموزش و برای اجرای شناسایی
مهارت های خارجی کمک مونه .بلدی ازی که شمو واجد شرایط پرداخت تامینات اجتماعی هستید با  Centrelinkدرتماس
شونید .نظر به ویزه شیم ممکن زمان انتظار بکشید پیش از اینکه شمو معاش بیگیرید.
اگر شمو واجد شرایط ،باشید معاش شمو ممکن از همان روزیکه با  Centrelinkدر تماس شده اید پرداخت شونه .اگر میخوایید
که شموره از روز اول که در استرالیا امدید پول بیدیه ب شمو ویا یک کسی دیگر که از طرف شمو باشد -بطور مثال نفری
) Humantrian Settlement Services (HSSیا پیشنهاد کننده آن باید در ظرف  14روز از روزی امدن شیم ویا از
روزیکه درخواست خورا داده اید با  Centrelinkدر تماس شونه.
کسایکه د ویزه بشر دوستی امده ممکن استه واجد شرایط بلدی (معاش بحران)  Crisis Paymentبه اضافه معاش های دیگری
تامینات اجتماعی باشند .اگر شمو بر اساس برنامه بشردوستی امدید شمو باید:
•
•

در هفت روز پس از رسیدن به استرالیا درخواست بیدید ،ویا
با  Centrelinkدر ظرف هفت روز پس از امدون به استرالیا و درخواست خود را در ظرف  14روز بندازید.

اگر شمو اطفال دارید ،شمو ممکن واجد شرایط کمک مالی – دولت شوید معاش برای مصارف بزرگ نمودن اطفال
به صفحه زیر نگاه نموده  www.humanservices.gov.au/ftbو فیس حفاظت از کودک
)بیبنید .(www.humanservices.gov.au/childcare
Centrelink

جزیات تماس

 Centrelinkصفحه انترنتی

www.humanservices.gov.au/centrelink

معلومات بلدی مهاجرین ،پناهندگان وبازدیدکنندگان

www.humanservices.gov.au/multicultural

معلومات برای زبان های دیگر به غیر از انگلیسی

www.humanservices.gov.au/yourlanguage

تلفون کمک خودی

136 240

جوینده گان کار

132 850

شخص معلولیت و مراقبین

132 717

استرالیایی های بزرگ سال

132 300
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Centrelink

جزیات تماس

محصلین و آموزگاران

132 490

حمایت از حساب آنالین

132 307

شکایات و نظریات

1800 132 468

آموزگازان استرالیایی

133 633

خانواده ها

136 150

معلومات در زبان های دیگر

131 202

باز دید از مرکز خدمات

http://humanservices.gov.au/findus

برای شماره های دیگر Centrelink

www.humanservices.gov.au

بخش  ،5کار یابی بنگرنید ،وهمچنان بخش  ،10خانواده شمو

تماس با (تعهد خدمات صحی) Health Undertaking Service
اگر شمو یک ) Health Undertaking (Form 815در اثر تقاضا
 Department of Immigration and Border Protectionامضا مونید ،شمو موافقت مونید که به
 Health Undertaking Serviceمشخصات تماس داخل کشور را در مدت  28روزاز رسیدن خوبه خاک استرالیا
اطالع میدهید .به صفحه زیر مراجعه کنبد www.bupamvs.com.au/faqs
شمو باید با ارایه دهنده خدمات  Health Undertakingخدمات ) Bupa Medical Visa Services (BUPAدر ظرف
 28روز تماس گرفته بلدی ثبت نام و وقت مالقات وخت بیگرید ،شمو میتوانید به تلفون ( 1300 794 919از دوشنبه تا جمعه
از  8:00صبح تا  6:00عصر به وقت  ESTگرفته( یا به ایمیل ذیل  hus@bupamvs.com.auآنها شموره به نزدیکترین
 Health Authority Clinicمعرفی مونه که قنجغه از شمو تماس شده بلدی شیم وخت مالقات میگره.
اگر شمو بر اساس ویزه بشر دوستی آمده اید به کارمند  Humanitarian Settlement Servicesخدمات گفته که شمو
 Health Undertakingرا امضا نموده اید .آنها شموره بلدی تماس با  BUPAکمک مونه.

ثبت نام برای کالسهای زبان انگلیسی
ارتباط به زبان انگلیسی برای جابجا شدن موفق شیم  ،ضروری استه .اگر شموانگلیسی صحبت نمی توانید ،شموباید فوری در یاد
گیری زبان انگلسی باید تشویق شونید.
) Adult Migrant English Program (AMEPکورس های زبان انگلیسی برای تازه واردان فراهم مونه .شمو ممکن به
دریافت رایگان آموزش زبان انگلیسی تا  510ساعت مستحق باشید .کورس ها وقت های قابل تغیر و مراقبت از  AMEPاطفال
را پیشنهاد میکند ،بنابراین شمو می توانید زبان انگلیسی را یاد بگیرند حتی اگر کار میکنید ،خانواده دارید یا کدام تعهدات دیگر
دارید.
بخش ،3زبان انگلسی بنگرنید

ثبت نام طفل  /اطفال شما در یک مکتب
شمو باید ثبت نام طفل یا اطفال تانرا در مکتب در اسرع وقت نماید .با مکتب که شمو میخواهید کودک شمو برود ،تماس گرفته و
فارم شمولیت را بگیرید.
شمو باید اسناد سفر و سوابق ایمن سازی (واکسین) اوالد خودرا نشان بدهید .کودکان باید واکسین مورد نیاز به منظور رفتن به
مکتب را کرده باشند .هر گونه گزارش های مکتب تصدیق تحصیلی قبلی خود را بیاورید.

تماس 131 450
18

کودکان در استرالیا باید از سن پنج سالگی به مکتب بروند تا زمانی که صنف  10را تمام میکنند .جوان های که سال  10را
تکمیل کرده اند باید در تحصیل همه وقت ،آموزش و یا کار شرکت کنند( ،حداقل  25ساعت در هفته) و یا ترکیبی از این فعالیت
ها تا رسیدن به سن  17سال.
کمک زبان انگلیسی شدید برای کودکان که ضرورت به یادگیری زبان انگلیسی دارند در دسترس میباشد.
مشاهده فصل  ،4تحصیالت و آموزش.

درخواست برای الیسنس رانندگی
دراسترالیا ،شمو باید الیسنس رانندگی برای رانندگی وسایل نقلیه داشته و موتر باید ثبت گردد .اگر شمو بدون الیسنس رانندگی
كنید ویا یک اگروسیله نقلیه بدون ثبت را میرانید ،شمو ممکن جریمه شده و الیسنس رانندگی شیم از بین برود .الیسنس رانندگی و
ثبت موتر توسط دولت های ایاالت مناطق دده موشه.
بیشترین ایالت ها و مناطق برای شمو تا سه ماه اول پس از آمدن اجازه رانندگی را میدهد ،اگر شما یک مقیم دائمی هستید الیسنس
رانندگی از یک کشور دیگر داشته که به زبان انگلیسی بوده و یا ترجمه رسمی شده باشد.به فصل  ،3زبان انگلیسی برای کسب
اطالعات در مورد ترجمه اسناد نگاه کنید.
پس از این دوره اولیه ،اگر شمو می خواهید که رانندگی کنید ،باید الیسنس رانندگی مناسب استرالیا را داشته باشید .شمو باید یک
امتحان قوانین را ،امتحان عملی رانندگی و آزمایش بینایی را کامیاب شوید .در استرالیا قوانین سختی ترافیک و رانندگی در حالت
نشه وجود داشته ،که شمو باید رعایت کنید.
شمو همیشه باید با مقامات در ایالت یا منطقه خود را بررسی کنید:
ایالت ویا
منطقه

شعبات ثبت موتر ها و الیسنس

تلفون

صفحه انترنتی

ACT

Road Transport Authority

02 6207 7000

www.rego.act.gov.au

NSW

Roads and Maritime Services

13 2213

www.rms.nsw.gov.au

NT

Department of Transport

1300 654 628

https://nt.gov.au/driving

Department of Transport and
Main Roads
Transport

13 2380

http://www.tmr.qld.gov.au/

13 1084

www.transport.sa.gov.au

Tas.

Transport Tasmania

1300 851 225

www.transport.tas.gov.au

Vic.

VicRoads

13 1171

www.vicroads.vic.gov.au

WA

Department of Transport

13 1156

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

Qld
SA

دادن یک تحفه و یا رشوه به یک مقام دولتی برای به دست آوردن الیسنس رانندگی غیر قانونی میباشد.
مشاهده فصل  ،8حمل و نقل.

یک حساب بانکی باز کنید
در استرالیا ،مردم پول خود را در یک بانک ،موسسات مالی یا تعاونی اعتباری نگه میدارند .اکثر درآمد ها ،از جمله معاش و
دستمزد و کمکای دولتی ،به طور مستقیم به حساب بانکی به نام شمو پرداخت می شود .استرالیایی ها با استفاده از کارت های
قرضه برای گرفتن پول از حساب های بانکی خود و برای بسیاری خرید ها استفاده میکنند.
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در صورت امکان ،برای باز کردن یک حساب بانک ،موسسات مالی و یا اتحادیه های اعتباری در ظرف شش هفته از آمدن شیم
به استرالی انجام گردد .شمو معموال فقط پاسپورت خود را به عنوان شناسایی داشته باشید .پس از شش هفته شمو شناسایی هویت
اضافی نیاز دارید .اگر شما اسناد کافی برای شناسایی خود نداشته باشید ممکن دچارمشکل خواهید گردید .به بانک شماره مالیاتی
) (TFNخود را برای جلوگیری از میزان بلند تری از مالیات بدهید.
مشاهده فصل  ،11پول.

پیدا کردن یک داکتر خانواده
بک دکتر خانواده ،باید خانواده شموره و نیازهای صحی شمو را شناخته و بفهمد ،و اولین تماس تان برای امور صحی میباشد،
این داکتران بنام  GPsیا  General Practitionerیاد می شود .آنها برای بیماری های عمومى و برای افراد مبتال به
بیماریهای دایمى که در خانه زندگی می کنند کمک مونه.
در برخی از کشورها که برای دیدن داکتر الزم است به شفاخانه بروند ،در  GPsدراسترالیا معموال دردفاتر (جراحی) و یا
کلینیک منطقه خود کار مونه .مردم معموال برای دیدن یک داکتر در نزدیکی به محل زندگی شان مراجعه مونه.
شمو داکتران خود را اگر راحت و راضی از خدمات ارائه شده نباشید ،تغیر داده میتوانید.
مشاهده فصل  ،9صحت و تندرستی.

لینک های کلیدی
محتوا

صفحه انترنتی

صفحه انترنتی TIS National

www.tisnational.gov.au

اطالعات عاجل

www.triplezero.gov.au

معلومات خدمات دولتی

www.australia.gov.au

تاریخ استرالیا ،فرهنگ ،جامعه و ارزش ها

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

فهرست بررسی چیز های که باید کرد
 من شروع کردن زندگی در استرالیا را خواندم











من برای یک شماره مالیاتی ( )TFNتقاضا کردم این به من صدق نمی کند
من به  Medicareثبت نام کردم /این به من مربوط نمی شود
من به  Centrelinkتماس گرفتم  /این به مربوط نمی شود
من به  Health Undertaking Serviceتماس گرفتم  /این به مربوط نمی شود
من برای کالس های زبان انگلیسی ثبت نام کردم /این به مربوط نمی شود
من طفلم  /اطفالم را در یک مکتب ثبت نام کردم  /این به مربوط نمی شود
من برای الیسنس رانندگی درخواست کردم  /این به مربوط نمی شود
من یک حساب بانکی باز کردم
من یک داکتر خانواده پیدا کردم
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 2کمک بخواهید
در این بخش
•
•
•

خدمات ضروری
کمک جابجا شدن
کمک در بحران

خدمات ضروری
در مواقع اضطراری ،بتلفن  000برای:
•
•
•

پلیس
امبوالنس
آتش نشانی (اطفایه)

شرایط اضطراری ،چه طبیعی (مانند آتش سوزی ،سیل ،طوفان یا زلزله) و یا غیر طبیعی (مانند حوادث شیمیایی ،تصادفات یا
جنایت عمده خشونت) ،می تواند در هر جامعه بدون هشدار رخ دهد .شما باید به  000زنگ زده اگر کسی به کمک فوری نیاز
دارد.
تماس به ( 000صفر سه گانه) رایگان می باشد و شمو می توانید آنها را از هر تلفن در استرالیا کنید .برای گفتن نام ،در کجا
هستید و به چه نوع خدمات ضرورت داریدآماده باشید.
اگر شمو انگلیسی صحبت نمی توانید ،اول به اپراتور(کامپیوتر) بگوید چه نوع کمک نیاز دارید و بگوید ”“Ambulance
” “Policeیا ” “Fireو بعدآ زبان خود را نام ببرید .شمو به یک ترجمان وصل خواهید شد ،بنابراین قطع نکنید.
ترجمان شموره کمک خواهد کرد که با پلیس ،آمبوالنس و یا خدمات آتش نشانی صحبت کنید.
اگر شمو تلفن خانگی را استفاده میکنید ،خدمات عاجل می تواند محل شموره پیدا کند در حالی که گوشی در حال استفاده میباشد،
بنابراین قطع نکنید.
اگر شمو از یک موبایل هوشمند استفاده  Emergency+میکند اپلیکشن در فروشگاه گوگل ) (Google Storeبطور رایگان
برای دونلود در http://play.google.com/store/apps/details?id=com.threesixtyentertainment.nesn
و در ) the triple zero service (000در دسترس بوده وهمچنان در
http://www.triplezero.gov.au/Pages/EmergencySmartphoneApp.aspx
این اطالعات محل سکونت شموره به خدمات عاجل فراهم نموده و کمک می نماید.
برای اطالعات در مورد  000خدمات (سه صفر) (از جمله به زبان غیر از انگلیسی) به صفحه زیر بروید
www.triplezero.gov.au

پلیس
در مواقع اضطراری که نیاز به کمک پلیس دارید ،بتلفن  000زنگ زده ” “Policeتقاضا کنید به یاد داشته باشید ،قطع نکنید
تلفن اگر شمو انگلیسی صحبت نمی کنید ،زبان خود را گفته و شمورا با یک ترجمان وصل مونه.
برای امور غیر عاجل ،بتلفن  13 1444و یا ماموریت پلیس محلی خود که تحت عنوان ماموریت پولیس در رهنمای
 White Pagesذکر شده تماس بگیرید تحت عنوان ذکر شده .خدمات پلیس مجانی می باشه
هدف پلیس برای حفاظت از زندگی و اموال در جامعه ،وجلوگیری و تشخیص جرم و جنایت ،و حفظ آرامش میباشد .پلیس ممکن
است در مسائل مربوط به خانواده مداخله كند که در آن اختالف داخلی یا نگرانی در مورد سوء استفاده فیزیکی ،جنسی یا روانی
وجود داشته باشد .پلیس به نیروهای نظامی ربط ندیره .پلیس کاری به سیاست بازی ندیره.
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برای اطالعات بیشتر:
منطقه

خدمات پولیس

صفحه انترنتی

ACT

ACT Policing

www.police.act.gov.au

NSW

New South W ales 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

W estern Australia Police

www.police.wa.gov.au

National

Australian Federal Police

www.afp.gov.au

امبوالنس
در مواقع اضطراری ،مانند یک مریضی جدی یا جراحت که نیاز به کمک فوری طبی ،داشته باشد ب تلفن  000زنگ زده و از
آنها " "Ambulanceتقاضا کنید .امبوالنس خدمات حمل و نقل عاجل به شفاخانه و کمک های فوری طبی را فراهم مونه.
به یاد داشته باشید ،قطع نکنید اگر شمو انگلیسی صحبت نمی کنید – زبان خود را گفته و به یک ترجمان وصل خواهید شد.
شمو ممکن استه بلدی استفاده از یک آمبوالنس پول بدهید ،بستگی به جایی که زندگی می کنید ،تا چه حد شما با آمبوالنس سفر
کردید ،نوع مریضی تان خود و آیا اینکه شما واجد شرایط برای یک تخفیف میباشد دارد Medicare .مصارف آمبوالنس را
تحت پوشش قرارنمیدیه،اما بعضی از بیمه صحی شخصی وعضویت در آمبوالنس این را انجام میدهند (نگاه کنید به
فصل  ،9صحت و تندرستی).
برای امور صحی که شرایط اضطراری نبوده ،فصل ،9سالمت و تندرستی را بیبنید.
برای معلومات بیشتر:
ایالت ویا منطقه

خدمات آمبوالنس

صفحه انترنتی

ACT

ACT Ambulance Service

www.ambulance.act.gov.au

NSW

Ambulance Service of NSW

www.ambulance.nsw.gov.au

NT

St John Ambulance Australia

www.stjohn.org.au

Qld

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

آتش نشانی (اطفایه)
در مواقع اضطراری که آتش یک خطر است ،مانند آتش سوزی خانه و یا نشت گاز ،به تلفن  000تماس گرفته و
”“Fire brigadeرا تقاضا کنید به یاد داشته باشید تلفن را ،قطع نکنید اگر شمو انگلیسی صحبت نمی کنید -زبان خود را گفته
و به یک ترجمان وصل خواهید شد.
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آطفایه آتش را خاموش نموده ،مردم را از ساختمان های در حال سوختن نجات داده ،و در شرایط که نشت گاز و مواد کیمیایی
خطرناک میگردد کمک مونه.
خدمات آتش نشانی رایگان می باشه.
برای کسب اطالعات در مورد اینکه چگونه می توانید از آتش سوزی جلوگیری نموده و اگر آتش سوزی صورت گیرد چه باید
انجام داد به فصل  ،12مشارکت مدنی و ویبسایت خدمات آتش سوزی ایالت و یا منطقه خو بروید:
ایالت ویا منطقه

خدمات آتش نشانی (اطفایه)

صفحه انترنتی

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

آفات طبیعی
در صورتی که یک آفت طبیعی به رخ میدیه ،مانند آتش سوزی ،سیل یا طوفان ،مقامات دولتی و دولت منطقه خدمات عاجل را
هماهنگ مونه .خدمات داوطلبانه مانند خدمات عاجل ) (SESو خدمات آتش نشانی اطراف ممکن به آتش نشانی حرفه ای،
پلیس و خدمات نجات کمک کنه.
در هنگام که آفات طبیعی رخ میدیه و دیگر شرایط اضطراری سازمان های دولتی استرالیا ،از جمله نیروی دفاع استرالیا ،ممکن
کمک فراهم نمایند .نیروهای نظامی در استرالیا کاری به سیاست بازی ندارند.
شمو ممکن است قادر به گرفتن کمک به بهبود یافتن ازیک فاجعه طبیعی باشید .برای اطالعات بیشتر به صفحه زیر مراجعه کنید
www.disasterassist.gov.au
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تمام سطوح دولت در استرالیا برای آفات طبیعی و یا شرایط اضطراری آماده میباشند .برای اطالعات بیشتر ،نگاه کنید به وب
سایت ایالت یا منطقه تان:
مراکز عاجل

صفحه انترنتی
http://esa.act.gov.au/emergency-management/emergencyarrangements

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

هماهنگی حاالت
اضطراری ملی

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

معلومات در مورد
آفات طبعیی

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

ACT

جنگل سوزی
جنگل سوزی عبارت از آتش سوزی میباشد که در چمن ،جنگل و یا زمین های جنگلی رخ میدیه و می تواند جان ،مال و محیط
زیست را درخطر بندازه .جنگل سوزی ممکن در هر زمان از سال رخ بیدیه اما خطر در طول ماه های گرم که جنگل ،چمن و یا
گیاه های خشک است باالتر میباشه .آتش سوزی می تواند بسیار گرم ،شدید و در حال حرکت تیز باشه .دود غلیظ آتش ممکن استه
آن را برای دیدن و یا نفس کشیدن سخت تر بسازد .استرالیا برای شدت آتش سوزی های آن شناخته شده است.
اگر شمو در یک منطقه آتش خیز زندگی مونید ،یکطرح بقا (زنده ماندن) از جنگل سوزی ایجاد کنید .این شمو ره به تصمیم گیری
های مهم در مورد آنچه در یک آتش سوزی نیاز استه ،کمک مونه– مانند که چه وقت ترک کنید ،چه چیزی را با خود گرفته و با
حیوانات چه باید کرد.
برای کسب معلومات بیشتر در مورد جنگل سوزی ،از جمله چگونه خود را آماده کنید با خدمات آتش سوزی ایالت و یا منطقه که
در جدول باال ذکر شده به تماس شوید.

شماره های اضطراری دیگر
 White Pagesفهرست شماره تلفن های اضطراری را دارد ،از جمله:
خدمات اضطراری

تیلفون  24ساعته

ویبسایت

Poisons Information Centre

13 1126

www.poisonsinfo.nsw.gov.au

Child Abuse Prevention Service

1800 688 009

www.childabuseprevention.com.au/re
porting-abuse.html
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تهدید تروریسم
استرالیا برای جلوگیری از افراط گرایی خشونت آمیز متعهد میباشد .افراط گرایی خشونت آمیز استفاده و یا حمایت از خشونت
برای رسیدن به اهداف ایدئولوژیک ،مذهبی و یا سیاسی میباشد.هر کس می تواند به امنیت استرالیا آگاه بوده و خطر افراط گرایی
خشونت آمیز را درک نموده و کمک نماید.
برای اطالعات بیشتر و یا گزارش نگرانی های خود را:
ملی

تلفون

صفحه انترنتی

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 جابجا شدن
دولت استرالیا از جامعه متنوع استرالیا حمایت مونه .برای کسب اطالعات بیشتربه صفحه زیر یروید
www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/amulticultural-australia
دولت استرالیا بلدی خدمات که به کسانی که بر اساس بشردوستانه امده اند ،و مهاجرین واجد شرایط که به تازگی در استرالیا وارد
و برای ماندن و سکونت وعضو اعضای جامعه استرالیا شده اند بودجه میدهد.توجه بر پنج سال اول جابجا شدن میباشد.
خدمات عبارتند از:
•
•
•

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

خدمات جابجا سازی مخصوصآ برای افراد تازه وارد بر اساس بشر دوستی شامل:
•
•
•

Humanitarian Settlement Services
Complex Case Support Program
پشتیبانی از افراد زیر سن قانونی بدون همراه افراد زیر سن بر اساس بشردوستانه.

برای یافتن  Humanitarian Settlement Servicesو  Complex Case Supportارائه دهندگان به صفحه
www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs policy/settlement-services/settlement-services-locatorبروید.
منابع دیگر جابجا سازی
www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and- multicultural-affairs/programspolicy/taking-the-initiative/resources
را میتوان یافت.
مشاهده فصل  ،3زبان انگلیسی.

Humanitarian Settlement Services
) Humanitarian Settlement Services (HSSحمایت جابحا به پناهندگان تازه وارد و بر اساس مالحظات انسانی در
هنگام ورود و در طول دوره جابجا شدن اولیه شان فراهم می کند.
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 HSSبرنامه است برای نیازهای فردی ،از جمله نیازهای خاص برای جوانان طراحی شده است HSS .اشتراک مشتریان را در
زندگی اقتصادی و اجتماعی استرالیا کمک می کند .این آنها را به طور مجهز با مهارت ها و دانش که بطور مستقل وجود دارد
دسترسی داشته مهیا میسازه.
خدمات ارایه شده تحت پوشش پروگرام  HSSممکن شامل:
•
•
•
•

پذیرش از میدان هوایی و معلومات در مورد سر پناه موقت در هنگام ورود
کمک های محل اقامت طوالنی مدت
اطالعات در مورد سازمانها و معرفی به مراجع اصلی ،برنامه های اجتماعی ،صحت و سایر خدمات امنزل یابی
معرفی برنامه رسیدن به سواحل.

مشتریان در برنامه  HSSاز شش ماه تا  12ماه باقى میمانند.
برای کسب اطالعات بیشترببنید به:
Humanitarian Settlement Services
معلومات

صفحه انترنتی

Humanitarian Settlement Services

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

لست current HSS service providers

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

Complex Case Support Program
) Complex Case Support (CCSاین برنامه خدمات مدیریت کیس های مخصوص و پیچیده و بنا به مالحظات بشری
واجد شرایط که نیازهای فراتر از محدوده خدمات دیگر جابجا سازی دارند فراهم میکند .مشتریان واجد شرایط برای برنامه
 CCSتا پنج سال بعد از آمدن شان میباشد .برای معلومات بیشتر به صفحه زیر بروید  CCSبه
www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programspolicy/settlement-services/complex-case-support-programme
اگر شمو یا کسی را می شناسید که نیاز به این نوع حمایت دیره ،ویا چنین فردی بوده به تیمی Complex Case Support
در شماره زیر زنگ بزنید.1300 855 669 :

Settlement Service Grants
این سازمان بودجه برنامه برای کمک به تازه واردان برای جابجا سازی در استرالیا را میدهد.
شمو دسترسی به خدمات تحت  Settlement Grantsمی توانید داشته باشید اگر یک اقامت دایمی دارید و در پنج سال گذشته
وارد استرالیا شده اید:
•
•
•

با ویزای بشردوستانه
مهاجر بر اساس روابط خانوادگی وتسلط به زبان انگلیسی در سطح پایین
وابسته به یک مهاجر ماهر و تسلط به زبان انگلیسی در سطح کم که در یک قریه و منطقه دور افتاده جابجا شده اید.

بعضی از ساکنان موقت (کسیکه برای ازدواج و دارندگان ویزای موقت شریک زندگی و وابستگان آنها) در مناطق روستایی و
منطقه ای که در پنج سال گذشته وارد شده اند و به زبان انگلیسی کم صحبت میکنند ممکن است مستحق باشند .دیگر دارندگان
ویزای موقتی واجد شرایط برای این خدمات نمی باشند.
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 Settlement Grantsهمچنان جوامع تازه وارد که تازه و واردان تعداد قابل توجهی را دریافت مینمایند و نیاز به کمک و
سازماندهی ،برنامه ریزی و حمایت از خدمات پشتیبانی دارند کمک مینماید.
خدمات اصلی مانند کمک در مسکن ،مراقبت از کودکان ،کاریابی و تحصیل .آنها می توانند شما را به شبکه ها بلدی کمک به
جابجا سازی و دسترسی آموزش زبان انگلیسی ،آموزش و اشتغال وصل مونه.
برای اطالعات بیشتر:
اطالعات در مورد خدمات کمکی بلدی جابجا سازی
درباره Settlement Services grants program
DSS Grants Service Directory

صفحه انترنتی
www.dss.gov.au/grants-funding/grantprogrammes/settlement-services-fact-sheet
http://serviceproviders.dss.gov.au

حمایت از افراد زیر سن بدون سرپرست بر اساس بشر دوستی
این برنامه به افراد زیر سن قانونی واجد شرایط (که یا اقامت دائمی دارند ،یا به طور موقت بر اساس بشردوستانه ،ویزه حفاظت
یا ویزای موقت اساسی معادل آن باشد) با مراقبت ،نظارت و پشتیبانی کمک مونه.
برای اطالعات بیشتر در مورد افراد زیر سن قانونی بدون سر پرست بشردوستانه ،به صحفه زیر بروید
www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/uhm-programme

دی وی دی جابجاسازی
 Department of Immigration and Border Protectionیک دی وی دی به نام خانه جدید – استرالیا
) (Australia – A New Homeبرای پناهندگان تازه وارد از آفریقا و آسیا جور کیده .دی وی دی شامل اطالعات به
مسکن ،صحت ،تحصیالت ،پول ،کار ،خانواده ،قانون استرالیا وزنده گی کردن استرالیا می باشه.
دی وی دی برای پناهندگان آفریقایی در امهری ،دینکا ،کیروندی ،عربی سودانی ،سواحیلی و زبان تیگرینیا در دسترس است.
دی وی دی برای پناهندگان آسیایی در برمه در دسترس است ،چانه (هاکا) ،کارن ،نپالی و زبان روهینگیا.
هر دو دی وی دی گزینه زبان انگلیسی و زیرنویس انگلیسی دارد .قسمت به زبان انگلیسی نیز در دسترس هستند در
تلویزیون مرزی – برای جستجو 'معرفی اطالعات' .به صحفه ذیل بروید www.youtube.com/user/ImmiTV
برای کپی از دی وی دی ،از ارائه دهنده خدمات جابجاسازی خود سوال کنید ،ایمیل DVD.Requests@border.gov.au
ویا تماس  Department of Immigration and Border Protectionدر صحفه زیر بگیرید.
www.border.gov.au/about/contact/offices-locations/australia

جابجا سازی ایالت و قلمرو
همه دولت های ایالتی و قلمرو دفاتر امور چند فرهنگی و مهاجرین دیره .دولت های محلی نیز ممکن استه بلدی ساکنان جدید
حمایت فراهم کنه .فصل  ،12مشارکت مدنی را ببنید.
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:برای کسب اطالعات بیشتر ببنید به
صفحه انترنتی
http://www.communityservices.act.gov.au/multicultural
www.communityservices.act.gov.au/multicultural/services

شعبه

ایالت
ویا
منطقه

Office of Multicultural Affairs

ACT

Multicultural Services
Multicultural NSW language
services

www.crc.nsw.gov.au/services
http://multicultural.nsw.gov.au/communities/new_arrivals
_to_nsw/

Multicultural NSW Settlement
Portal

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

NSW Community Organisations

https://dcm.nt.gov.au/strong-community/multiculturalaffairs

Office of Multicultural Affairs

https://nt.gov.au/community/multiculturalcommunities/Contact-a-multicultural-service-orcommunity-group

NT Multicultural Information
Directory

NT

www.multicultural.qld.gov.au
www.communities.qld.gov.au/multicultural/multiculturalcommunities/multicultural-resource-directory

NSW

Multicultural Affairs Queensland

Qld

Queensland Multicultural Resource
Directory

www.multicultural.sa.gov.au/new-migrants
www.mccsa.org.au
www.multicultural.tas.gov.au
www.multicultural.vic.gov.au
www.multicultural.vic.gov.au/resources/communitydirectory
www.omi.wa.gov.au
www.omi.wa.gov.au/omi_db_msd.cfm

Multicultural SA

SA

Multicultural Communities Council
of SA Directory
Multicultural Tasmania
Victorian Multicultural Commission

Tas.
Vic.

رهنمای جامعه

Office of Multicultural Interests

WA

WA Culturally and Linguistically
Diverse (CaLD) community
services directory

خدمات دولت های محلی
شورای محلی تان از منطقه که در آن زندگی میکنید نظارت می کند وخدمات سیار مهمی را به مردم در جامعه محلی فراهم
 بلدی دست رسى به خدمات دولت محلى الزم. بودجه شاروالیها توسط نرخ پرداخت صاحبان امالك محلی تامین موشه.میکند
.نیست شمو دارنده ملكیت در آنجا باشید
بسیاری از شاروالى ها کتابچه اطالعات و یا کیت ساکن جدید با اطالعات در مورد خدمات محلی و امکانات (از جمله زمان جمع
 شمو می توانید این را از شاروالى بیگرید و یا آنها. صحت عمومی و امکانات برای تفریح) را تولید ونشر مونه،آوری کثافات
.برای شمو ریی کنه
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به شاروالى محلی خود رفته و یا به کتابخانه بلدی اطالعات بیشتر .شماره تلفن و آدرس شاروالى در فهرست تحت نام منطقه
 White Pagesزیر نام محل درج استه.
برای اطالعات بیشتر:
منطقه

اطالعات دولت محلی

صفحه انترنتی

ACT

– ACT Government
Canberra Connect

www.act.gov.au

NSW

Office of Local Government

www.olg.nsw.gov.au

Qld

Department of Local Government and
Community Services
Department of Infrastructure, Local
Government and Planning
Department of Planning and Local
Government

www.localgovernment.nt.gov.au/council_info
rmation

Tas.

Local Government Division

Vic

Local Government Victoria

WA

Department of Local Government and
Communities

NT

SA

http://dilgp.qld.gov.au
www.dpti.sa.gov.au/local_govt
www.dpac.tas.gov.au/divisions/local_govern
ment
www.delwp.vic.gov.au/localgovernment/find-your-council

Australian Local Government
National
 -Associationارتباطات

www.dlgc.wa.gov.au/Pages/default.aspx
http://alga.asn.au/?ID=275&Menu=56,199,2
19

جامعه قومی و سازمان ها
بسیاری از سازمان های قومی و جامعه که در خدمت و نماینده منافع مردم در زمینه های فرهنگی ،زبانی و مذهبی چند فرهنگی
هستند ،در استرالیا وجود دیره .این سازمان ها ممکن استه به شمو کمک نموده و یا شمو را به دیگران که بتواند کمک نمایه
رهنمایی میکنه  .گروپ های قومی و جامعه ،انجمن ها و سازمان های مذهبی تحت عنوان 'کلوپ' و 'سازمان' در
 Yellow Pagesذکر شده است.
بسیاری از مناطق ارائه دهندگان خدمات جابجا سازی مسکن دیره ،از جمله مراکز منابع مهاجر .این سازمان توسط دولت اداره
نموشه ،اما برخی از بودجه برای ارائه خدمات جای یابی دریافت مینمایند .آنها ممکن استه شموره کمکم کنه ب و یا شموره کمک
به یافتن سازمان که با توجه به نیازها و منافع شیم کند.
برای اطالعات بیشتر:
منطقه

شعبه

صفحه انترنتی

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 بحران
شمو می توانید از سازمان های غیر دولتی کمک دریافت کنید اگر ضرورت فوری به مواد غذایی ،پوشاک ،سرپناه و یا لوازم
خانه داشته باشید .از کمک گرفتن نترسید.
شمو ممکن واجد شرایط یا شرایط خاص برای دریافت خدمات خاص داشته باشید.
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:برای کسب اطالعات بیشترببنید به
صفحه انترنتی

سازمان های 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

تلفن مشاوره بحران
. ساعت شبانه روز و هفت روزدر هفته بلدی مشوره بحران وجود دیره24 خدمات مشاوره تلفنی رایگان
 فقط با کسی مى خواهید صحبت کنید و یا می خواهید از خدمات مشاوره،با آنها تماس بگیرید اگر شمو احساس افسردگی مونید
. كمك خواستن كار درست است.متخصص شان استفاده کنید
صفحه انترنتی

 ساعته24 تلفون

سازمان های 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

1800 RESPECT
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 3زبان انگلیسی
در این بخش
•
•

خدمات ترجمانی و ترجمه )(TIS National
یادگرفتن انگلیسی

خدمات ترجمانی و ترجمه )(TIS National
ترجمانی
خدمات ترجمانی و ترجمه ) (TIS Nationalخدمات ترجمانی فوری را از طریق تلفون فراهم مونه .ترجمان ها در بیشتر از
 160زبان و لهجه ها در دسترس میباشد .اگر شمو میخواهد با کسی صحبت کنید که به زبان از شمو صحبت نمونه.
 TIS Nationalممکن بیتنه شموره کمک کنه.
خدمات ترجمانی در  24ساعت در روز ،هفت روز در هفته میسر بوده ودر شرایط اضطراری کمک کنه .شمو میتوانید از
 TIS Nationalرا برای ارتباط با سازمان های دولتی ،گروه های اجتماعی و مشاغل (بیزنس) استفاده نماید.
معموال  TIS Nationalبرای افراد غیر انگلیسی زبان رایگان میباشد .اگر شمو با ادارات دولتی صحبت میکنید ،آن سازمان
مسول اتسه بلدی ترجمان گرفتن .بعضی از مشاغل و خدمات جامعه نیز ممکن خدمات رایگان ترجمانی فراهم نماید.
برای استفاده ترجمان  TIS Nationalبه شماره  131 450تماس گرفته و بلدی آپراتور زبان که صحبت مونید،بگوید آپراتور
بعدن شموره به ترجمان وصل نموده نام و شماره تلفون سازمان که شمو میخواهیددر تماس شوید ،برایتان میدهد.
شمو باید در زمان ساعات کاری با سازمان که میخواهید در تماس شوید زنگ بزنید.
اگر شمو ضرورت به ترجمان که داکتر شموره بیبند ،دارید از داکتر خود تقاضا کنید که با ’لین اولویت داکتران‘
(’ )‘Doctor’s Priority Lineدر بلدی شیم ترجمان تلقونی فراهم کند .یک داکتر همچنان میتواند ترجمان حضوری ربلدی شیم
بیگره .دواخانه ها و دوا ساز ها میتوانند از ترجمان تلفونی استفاده نموده ،تا با شمو درباره دوای تان صحبت کنه .این خدمات
بطور رایگان از طرف دولت فراهم موشه.
خدمات تلفن رایگان ،ممکن استه بلدی برقراری ارتباط با گروه های زیر موجود باشد:
•
•
•
•
•

غیر تجاری  ،غیر دولتی ،سازمان های مبتنی بر جامعه
اعضای پارلمان
مقامات محلی دولت (در رابطه با مسائلی مانند نرخ ،جمع آوری کثافات و خدمات شهری)
اتحادیه های کارگری
سازمان امالک و اپارتمان.

تماس 131 450
31

کار کردن برای TIS National
 TIS Nationalاز سواالت افراد اقامت دایمی استرالیا و شهروندانی که عالقمند کار بحیث ترجمانان قراردادی هستند استقبال
مینماید .برای کسب اطالعات بیشتر ،لطفا به وبسایت  TIS Nationalبه آدرس زیر بروید
www.tisnational.gov.au/en/Interpreters

ترجمه اسناد مهم شمو
مهاجران واجد شرایط می توانند اسناد شخصی مربوط به اسکان آنها را به زبان انگلیسی ترجمه نموده (برای مثال ،تصدیق
اسناد تولد یا ازدواج الیسنس رانندگی ،و اسناد تحصیل وکار) .این در دو سال اول ورود در استرالیا و یا اعطای اقامت دائم
رایگان میباشد.
برای کسب اطالعات بیشتر به:
 TIS Nationalخدمات

جزیات تماس

خدمات ترجمانی کتبی و شفایی  24ساعته
)(TIS National
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 TIS Nationalویبسایت

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

معلومات درمورد ترجمه اسناد

www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-andmulticultural-affairs/programs-policy/settle-inaustralia/help-with-english/free-translating-service

من به ’کارت ترجمان ضرورت دارم‘
افراد غیر انگلیسی زبان می توانید از کارت "به ترجمان ضرورت دارم ) "("I need an interpreter" cardرا برای
درخواست یک ترجمان زمانی که آنها ضرورت به ارتباط با سازمان های .دولتی ،گروه های اجتماعی و مشاغل دارند استفاده
کنند .این کارت جای برای زبان مورد دلخواه تان و برای جزییات تماس  TIS National’sرا دارد .زمانی که نیاز به ترجمان
دارید کارت تانرا نشان بدهید.
 TIS Nationalاین کارت ها را به سازمان های دولتی ،گروه های اجتماعی ،و سازمان های غیر تجاری و مشتریان خود فراهم
میسازد.
اگر میخواهید یک کارت به شمو ارسال شود ایمیل به  TIS Nationalبه  tispromo@border.gov.auفرستاده ویا
بشماره  1300 655 820تماس بگیرید.

نماد ترجمان

عالمت یا سمبول ترجمان (در باال و در هر صفحه از این کتابچه) برای افراد که کم به زبان انگلیسی می فهماند که آنها می
توانند برای کمک زبان در هنگام استفاده از خدمات دولت تقاضا نمایند.
شمو ممکن استه این عالمه را در شفاخانه های عمومی ،ماموریت های پلیس ،مکاتب دولتی ،مراکز اجتماعی ،مسکن و دفاتر
كاریابى ،شاروالى هاى محلی و ارائه دهندگان خدمات مسکن مانند مراکز منابع مهاجر را ببینید.
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یادگرفتن انگلیسی
)The Adult Migrant English Program (AMEP
انگلیسی زبان ملی استرالیا است .مردم در استرالیا در بسیاری از زبان ها صحبت می کنند ،اما برای سهم گرفتن کامل در زندگی
استرالیا شما نیاز به صحبت کردن و فهمیدن زبان انگلیسی دارید .بدون زبان انگلیسی ،شمو بلدی دسترسی به خدمات مهم و
مستقل شدن ،به مشکالت بر میخورید .اگر شمو مایل به کار در استرالیا هستید ،مهارت های زبان انگلیسی نیز بسیار مهم میباشد.
شمو باید بدانید که چطور به زبان انگلیسی صحبت کنید ،اگر قصد دارید که شهروند استرالیا شوید.
) Adult Migrant English Program (AMEPبودجه آن توسط دولت استرالیا فراهم موشه و تا  510ساعت درس های
رایگان زبان انگلیسی بلدی مهاجران واجد شرایط و پناهندگان ارایه موشه.
اگر شمو یک مهاجر بزرگسال و یا پناهنده بشردوستانه در استرالیا هستید ،و ویزای دائمی یا ویزای موقت واجد شرایط را دیرید
و بزبان انگلیسی کم صحبت مونید و یا هیچ انگلیسی نمی فهمید ،شما ممکن استه واجد شرایط برای  AMEPباشید .برخی از
جوانان مهاجر بین  15و  17سال سن نیز ممکن استه واجد باشد .ورق واقعی در دسترس شمو در ویبسایت پایین وجود دیره
http://docs.education.gov.au/node/37165
در کالس  ،AMEPشما مهارت های زبان انگلیسی و اطالعات در مورد جامعه استرالیا را یاد میگیرید .شمومیتنید همرای تازه
واردان دیگر را ،با پیشینه ها ،تجارب و اهداف مشابه در تماس شده  ،و ممکن است دوستان جدید پیدا کنید.
 AMEPاز طریق دولت ارائه دهندگان خدمات تایید شده استرالیا فراهم میگردد .کالسها توسط معلمان که آموزش بلدی آموزش
زبان انگلیسی به زبان های دیگر دیده اند ،تدریس می شود.
ارائه دهنده خدمات به شمودر انتخاب یک کالس بهتر و متناسب با نیازهای شم و برای اطمینان از نتیجه بهتر کمک خواهد نمود.
کالس های تمام وقت و نیمه وقت در زمان های مختلف (روز ،شب ها و رخصتی آخر هفته) و در مکان های مختلف به طوری
که شمو بتوانید یاد بگیرید و مناسب بشمو باشد وجود دیره .همچنین تحصیل از راه دور ،به صورت آنالین و درس خانگی و
تدریس خصوصی در دسترس میباشد.
همچنین  AMEPمراقبت از کودکان ببنید اگر طفل دارید.
تقسیم اوقات مهم برای AMEP
برای دسترسی به آموزش زبان انگلیسی از طریق  AMEPشمو باید ثبت نام کنید با یک ارایه دهنده خدمات  AMEPتایید شده
در ظرف شش ماه از تاریخ ورود شیم به استرالیا و یا شروع ویزه شیم اگر شمو در استرالیا در حال حاضر هستید .شمو باید
کالس های زبان انگلیسی را در ظرف یک سال پس از ورود به استرالیا و یا از شروع ویزای خود شروع کنید.
شما پنج سال از تاریخ ورود و یا شروع ویزا شیم بلدی یادگیری زبان انگلیسی از طریق  AMEPوقت دیرید .شما ممکن استه
واجد شرایط بلدی درس اضافی اگر نیازهای خاص ،تحصیل و یا به دلیل تجارب دشوار قبل از مهاجرت داشته باشید.
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برای اطالعات بیشتر:
AMEP

جزیات تماس

تلفون

13 38 73

 AMEPصفحه انترنت

www.education.gov.au/amep

ایمیل

skilling@education.gov.au

معلومات برای زبان های دیگر به غیر از انگلیسی

www.education.gov.au/amep-information-otherlanguages

کجا انگلیسی یاد بگیرم
 AMEPمراکزفراهم کنندگان و خدمات

www.education.gov.au/adult-migrant-englishprogram-service-providers

 AMEPآنالین

http://amepdl.net.au

ارائه دهنده خدمات شمو پس از ختم  AMEPبرای تحصیل بیشتر و برنامه ریزی کمک می نماید.

)Skills for Education and Employment (SEE
اگر شمو در تالش کار میباشید Skills for Education and Employment (SEE) ،میتواند به شمو کمک نماید.
تا  800ساعت فرا گیری زبان رایگان ،سواد آموزی SEE ،آموزش حرفه ای بلدی افراد که در سن کاری قرار دارندو
مشکالت کاریابی بخاطر کم سوادی و یا مهارت زبان انگلیسی دارند فراهم کند .این ب رنامه تا دو سال بشمو کمک مونه.
تنها افرادی که به طور فعاالنه به دنبال کار هستند ،و معاش کمکی دریافت میکنند ،واجد شرایط و یا کمک هزینه واجد شرایط
برای  SEEمیباشند .بعضی افراد دستررسی به  SEEبعد از تکمیل ) Adult Migrant English Program (AMEPبوده
ویا در غیر واجد شرایط  AMEPنمی باشند.
بلددی اطالعات بیشتر ،تلفن و یا از  Centrelinkدیدن نموده ،و با ارائه دهنده خدمات کاریابی خود صحبت نموده ،و یا به
صفحه وب ( )ESSدر زیر مراجعه کنید www.education.gov.au/skills-education-and-employment
همچنین به فصل  ،5اشتغال.
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 4تحصیالت و آموزش
در این بخش
مراقبت از کودکان
گروپ های بازی
مکتب و پیش از مکتب
آموزش فنی و حرفه ای
National Training Complaints Hotline
دانشگاه ها
رسمیت شناختن اسناد تحصیلی و مهارت ها بلدی اهداف تحصیل یا آموزش
مدد معاش حمایت از دانشجویان
کارت تخفیف دانشجویی
کورس های کوتاه مدت جامعه

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

اگر شمو نیاز به اطالعات در مورد یادگیری زبان انگلیسی ،دارید فصل  ،3زبان انگلیسی ببنید.

مراقبت کودکان
شمو ممکن استه اوالد خورا در مراقبت رسمی شخص دیگری قرار بدهید – این ،مراقبت از کودکان بوده – اگر شمو کار،
تحصیل یا تعهد دیگر داشته باشید .انتخاب درست مراقبت از کودکان و خدمات یادگیری یک تصمیم دشوار بلدی خانواده ها باشه.
این بستگی به نیاز های خانواده و محیطی که در آن شمو و کودک شمو احساس راحتی میکنید دارد .همه ارائه دهندگان مراقبت
های کودک باید واجد شرایط باشد ،و یا در جهت یک سند مورد تایید در مراقبت آموزش دیده و کار کنند.
مراقبت از کودکان سهولیت بسیاری را بلدی کودکان تازه وارد و پدر و مادر شان فراهم مونه .بسیاری از خانواده ها در استرالیا
از این خدمات استفاده مونن.
مراقبت از کودکان و خدمات یادگیری اولیه به کودکان در توسعه مهارت های اجتماعی ،عاطفی و یادگیری کمک مینماید.
کودکان از پیشینه های مختلف زبان انگلیسی را یاد مگیرند ،و با محیط جدید خود آشنا میشوند .برنامه های آموزش و مراقبت از
کودکان در دوران کودکی با کیفیت باال می توانید نتایج کلی توسعه ،آموزش و کاریابی یک کودک در مراحل بعدی زندگی را
کمک کنه.
مراقبت نمودن از کودکان بمعنی آن است که شمو می توانید آموزش ،تحصیل و یا رفتن به محل کار ،که حمایت از خانواده شمو
نموده ،و شانس جابجا شدن موفق شموره کمک کنه.
انواع مختلفی از خدمات مراقبت از کودکان در دسترس میباشد .این خدمات عبارتند از مراقبت در طول روز ،کودکستان ،مراقبت
های گاه بیگاه در خانه  ،و همچنین مراقبت در ایام رخصتی مکاتب مراقبت خارج از ساعت مکتب ابتدایی برای کودکان سن
مکتی رو.
•

•
•
•

مراقبت تمام روز (’ )‘Long day careبعضی اوقات به مانند مراقبت مربوط بر مرکز مراجعه و به طور کلی در
یک ساختمان یا بخشی از یک ساختمان که به طور خاص برای استفاده به عنوان یک مرکز مراقبت از کودکان ایجاد
شده است ،ارائه میشود.
کودکستان خانواده (’ )‘Family day careجایی است که در آن یک معلم ثبت نام شده از کودکان مردم دیگر در
خانه خود مراقبت مونه.
مراقبت گاه بیگاه (’ )‘Ocassional careمناسب برای خانواده هایی که مراقبت از کودک را به صورت منظم
ضرورت ندارند ،میباشد.
مراقبت در خانه (’ )‘In-home careنوع تغیر پذیر مراقبت از کودکان است که طی آن یک مرقبت کننده انتخاب
شده مراقبت را در خانه خود کودک فراهم می کند ،این خدمات تنها برای کودکان در شرایط خاص موجود میباشد.
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•

کودکان همچنین می توانید برنامه های پیش مکتبی یا کودکستان را که در یک مرکز مراقبت از کودک که کودکان
را برای مکتب آماده رفتن میسازد بروند .این در رهنمای تلفون وایت پیج نام برده شده .White Pages

 National Child Care Access Hotlineرا در شماره  1800 670 305زنگ زده یا طفل من )(MyChild
 www.mychild.gov.auبلدی معلومات بروید:
•
•
•
•
•

خدمات مراقبت از کودکان تایید شده در منطقه خود
نوع مراقبت از کودکان و امکانات جای خالی
کمک دولت با مصرف مراقبت از کودکان مورد تایید
خدمات برای نیازهای خاص کودکان
خدمات برای کودکان ازفرهنگ متنوع است.

معلومات مراقبت ملی اطفال

صفحه انترنتی

مرکز مراقبت طفل را در نزدیکی خود پیدا کنید

www.mychild.gov.au

کمک دولتی در هزینه مراقبت طفل

www.humanservices.gov.au/childcare

تغیرات درکمک های دولتی

www.education.gov.au/jobsforfamilies

Department of Education and Training
کودکستان و مراقبت طفل

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

انتخاب درست مراقبت از خانواده شمو

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

 AMEPمراقبت از کودکان
برنامه ) Adult Migrant English Program (AMEPمراقبت از کودکان برای کودکان زیر سن مکتب تنها در صورتیکه
که والدین شان در یک کالس  AMEPاشتراک کنه ،فراهم مونه بعد از تکمیل  AMEPشمو باید مراقبت از کودکان خود را
بررسی نموه چون برنامه های دیگر این مصارف را نمی پردازد.

کار در مراقبت از کودکان
مراقبت از کودکان در استرالیا بخوبی بلدی اطمینان که کودکان بهترین مراقبت ممکنه را دریافت کنه ،کنترول موشه.
دولت فدرال استرالیا و ایالت و منطقه به طور مشترک مسئول مراقبت از کودکان استه.
خدمات مراقبت از کودکان و معلمان که در آنجا کار مونه ،باید مطابق قوانین مختلف و مقررات از جمله کسانی که مربوط به
آموزش و پرورش کودک ،حفاظت و تندرستی ،و معاش مراقبت از کودکان عمل کند.
اگر شمو به شرکت در فعالیت های رسمی مراقبت از کودکان سهم مگیرید ،از این تعهدات و تهعدات دیگر با خبرباشید.
شما همچنین باید سند رسمی تایید شده از مواظبت کودک را داشته ،و یا در جهت بدست اوردن ان کار نماید .معموال یک
 Certificate III in Children’s Servicesاز طریق  Registered Training Organisationبه عنوان مثال داشتن
سند از انستیتوت ).Technical and Further Education (TAFE
شمو باید درآمد خود را به  Centrelinkو نیز به دفتر  Australian Taxation Officeبوگید .این قوانین بلدی تمام مراقبت
از کودکان رسمی استه.
مجازات جدی بلدی خدمات مراقبت از کودکان و معلمان که با پای تعهد خود ایستاد نیستند بجز از جریمه نقدی ،تحقیقات جنایی و
پیگرد قانون وجود دیره.
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بلدی اطالعات بیشتر در مورد اینكه چطور میتوانید یك معلم کودکستان شوید ،به صفحه انترنیتی اداره آموزش ایالت ویا
قلمروخود مراحعه کنید.

گروپ های بازی
گروپ بازی یک جلسه غیررسمی استه که در آن مادران ،پدران ،پدرکالن و مادرکالن ،نگهداران ،کودکان و نوزادان در یک
محیط آرام مالقات میکنند.
گروپ های بازی میتنه در یادگیری و رشد کودکان از طریق شرکت در تجربه های جدید و برخورد با کودکان دیگر کمک کند.
حضور در یک گروه بازی جداسازی و گوشه نشینی از خانواده ها کم میسازد ،به دلیل اینکه گروه های بازی به طور منظم
فعالیت های اجتماعی و فرصت برای ارتباط با جامعه محلی را فراهم مونه.
گروپ های بازی در جا های مختلف مالقات نموده که توسط والدین و سرپرستان دایر موشه .شمو معموال به صورت مفت قبل از
تصمیم گیری بلدی شامل همرای آن در تماس شونید .ممکن مصارف کوچک بلدی پرداخت هزینه های مثل خوردنی و اشامیدنی
یا بلدی وسایل هنر در هر بار مراجعه بعدی وجود داشته باشد ،بستگی به هر کدام گروپ بازی دارد.
با  Playgroup Australiaتماس بشماره  1800 171 882گرفته و یا برای یافتن گروپ بازی به صفحه زیر بروید
www.playgroupaustralia.com.au/

مکتب و پیش مکتبی
پیش مکتبی و یا کودکستان برای همه کودکان در سال قبل از مکتب در دسترس استه .پیش مکتبی کودکان را از نظر بدنی،
عاطفی و اجتماعی قبل از رفتن به مکتب کمک مونه.
کودکان باید به مکتب از سن پنج سالگی تا زمانی که صنف  10را تمام مونه بروند .پس از پایان سال  10آنها باید در تحصیالت
تمام وقت ،آموزش و یا کار و یا یکی از این فعالیت ها (حداقل  25ساعت در هفته) تا سن  17سالگی شرکت کنند.
معموال کودکان مکتب ابتدائیه تا زمانی که  12یا  13سال سن دارند و پس از آن به مکتب عالی (و یا «مکتب متوسطه) تا وقتیکه
 17یا  18ساله هستند میروند .بعضی از کالج ها (مکاتب عالی ثانویه) تنها بلدی دانش آموزان در صنفهای  11و  12که بلدی
آماده شدن برای امتحانات نهایی مکتب عالی میباشد.
شمو می توانید طفل خود را به یک مکتب دولتی یا یک مکتب غیر دولتی روان کنید.مکاتب در فهرست
 White Pagesذکر شده.
مکاتب دولتی تحصیل مفت فراهم مونه .با این حال ،بسیاری از مکاتب مصارف خورد ساالنه بلدی برنامه های آموزشی و
ورزشی درخواست میکنند .پدر و مادر ممکن است مجبور به فراهم نمودن لوازم اضافی باشند ،از جمله پنسل ،قلم،
کتابهای درسی و لباس مکتب.
شاگردان که دارای ویزای موقت میباشند ممکن است مجبور به پرداخت مصارف کامل مکتب باشند  -از مکتب بپرسید.
مکاتب غیر دولتی فیس مگیرند ،و آنها ممکن وابستگی مذهبی و یا یک فلسفه آموزشی خاص داشته باشند .برای پیدا کردن بلدی
تحصیل خصوصی ،بطور مستقیم با مکتب مورد نظر تماس بگیرید و یا یک قرار مالقات با مقامات آموزشی غیر دولتی
مربوطه بگذارید.
اگر نگهبانی مکتب ،قبل از مکتب و یا نگهبانی در طول تعطیالت مکتب دیرید ،از مکتب بپرسید.

ثبت نام
برای ثبت نام فرزندتان در مکتب ،به مکتب درتماس شده یا تلفون کنید .شمو باید ویزا ورود تانرا به استرالیا با اسناد ،اثبات تاریخ
تولد فرزند تان ،و هر گونه کاغذات ،از جمله گزارش های مکتب ،مربوط به تحصیالت قبلی شان با خود بگیرید.
همچنین شمواسناد ایمن سازی واکسین ها را نشان بدهید .نگاه کنید فصل  ،9صحت و تندرستی.
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انتخاب مکتب می تواند یک تصمیم مشکل باشد .شمو می توانید اطالعات بیشتر در مورد مکاتب محلی از MySchool
را دروبسایت  www.myschool.edu.au/بیبنید.

اطفال مکتب رو غیر انگلیسی زبان
خدمات پشتیبانی به یادگیری زبان انگلیسی در سراسر استرالیا فرق دیره .با مقامات آموزشش و پرورشش ایالت و قلمرو خود و یا
مکتب فرزند خود بلدی اطالعات بیشتر در تماس شونید.
ایالت ویا
منطقه

معلومات

صفحه انترنتی

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

Qld

Department of Education and Training

SA

Department for Education and Child
Development

Tas.

Multicultural Access Point

Vic.

Department of Education and Training

WA

Department of Education

https://nt.gov.au/learning/international-studentsand-migrants/english-as-a-second-languagestudents
http://education.qld.gov.au/schools/about/suppor
t.html
www.sa.gov.au/topics/education-skills-andlearning/schools/curriculum-andlearning/student-support-programs/english-as-asecond-language
www.multicultural.tas.gov.au/education_and_en
glish
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-schoolprograms/

ترجمانان در مکاتب
والدین و سرپرستان که زبان انگلیسی شان کم است و یا به زبان انگلیسی صحبت نمی توانند ،درهنگام بحث در مورد مسائل
مربوط به کودکان شان در مکتب یک ترجمان داشته باشند .قبل از اینکه شمو با مکتب مالقات ،مونید با TIS National
در تماس شده ویا به شماره  24( 131 450ساعت ،هفت روز درهفته) در تماس شونید .ویا به صفحه زیر
 www.tisnational.gov.auبروید.

آموزش فنی و حرفه ای
) Vocational Education and Training (VETکورس های آموزشی برای کسانی که می خواهند مهارت های تکنیکی
و یا تجارت ،و یا مهارت های برای یک کار خاص انجام بدهند ،می باشد .بسیاری از کورسهای آموزش حرفه ای در زمینه هایی
از قبیل فناوری اطالعات ،خدمات کسب و کار ،هنر و رسانه ،گردشگری و مهمان نوازی ،مراقبت از کودکان ،حمل و نقل و
وسایل ،ساخت و ساز ،معدن ،تولید و صنایع دهات وجود دارد.
قبل از دسترسی به مطالعات  VETشمو باید تحقیق در کورس های که میخواهید انجام دهید نموده و ببینید کدام مهارت فعلی
تقاضا کاررا در استرالیا دارد MySkills .وب سایت اطالعات بلدی کمک دراین باره کنید .در صفحه ذیل بروید
www.myskills.gov.au
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ویبسایت  MySkillsمعلومات در موردسازمان های آموزشی کورس های  VETدر استرالیا را فراهم مینماید.
اینها شامل انستیتوت ) Technical and Further Education (TAFEها سازمان ها
) Adult and Community Education (ACEو ).Private Registered Training Organisations (RTOs
شاگردان مکتب متوسطه ممکن بتوانند کورس های در  VETرا آخرین سال تحصیل خود بگیرند فیس برای کورس
 VETقابل پرداخت بوده ،و شاگردان ممکن های کتب  ،مواد درسی،و وسایل شانرا بخرند .شگردان باید دوره متوسطه
را بلدی راه یابی به کورس دیگر مکل کند.
برای دانش آموزان واجد شرایط شامل به سطح دیپلم و باالتر کورس های  ،VETدولت استرالیا طرح قرضه
 VET FEE-HELPرا فراهم مونه VET FEE-HELP .بلدی دانش آموزان حمایت مالی فراهم نموده تا
آنها مجبور به پرداخت پیشکی مصارف خود نشوند .دانش آموزان که  VET FEE-HELPقرض را بدست اوردن،
باید آن را از طریق نظام مالیاتی بازپرداخت نموده زمان که در آمد آنها در حداقل آستانه بازپرداخت می رسد .هنگامی که
برای این قرض درخواست میدهید ،این مسئولیت خود شمو استه به تمام تعهدات و قوانین قبل از امضا آگاه باشید.
بلدی کسب اطالعات بیشتر در مورد  VET FEE-HELPبه صفحه ذیل بروید
http://studyassist.gov.au/sites/studyassist/vet%20student%20loans/vet%20feehelp/pages/vet-fee-helpمنطقه

 VETمعلومات

National

My Skills Training
Directory

تلفون

صفحه انترنتی
www.myskills.gov.au

ACT

Skilled Capital

02 6205 8555

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

NSW

Smart and Skilled

1300 772 104

www.smartandskilled.nsw.gov.au

NT

Northern Territory Training
Entitlement

https://nt.gov.au/learning/adult-educationand-training/vocational-education-andtraining-VET

Department of Business

08 8999 5511

Qld

Skills Gateway

1300 369 935

SA

Work Ready

1800 506 266

Tas.

Skills Tasmania

Vic.

Victorian Training
Guarantee

13 1823

WA

Future Skills

08 6551 5000

http://www.vet.nt.gov.au/
www.skillsgateway.training.qld.gov.au
www.skills.sa.gov.au/training-learning
http://www.skills.tas.gov.au/learners
www.education.vic.gov.au/training/learners/v
et/pages/funding.aspx
www.futureskillswa.wa.gov.au/studentsparent
s/Pages/default.aspx

بلدی کسب اطالعات در مورد به رسمیت شناختن تحصیالت و مهارت ،به فصل  ،5کاربابی

National Training Complaints Hotline
 National Training Complaints Hotlineخدمات ملی برای مصرف کنندگان به ثبت شکایات در مورد آموزش فنی و
حرفه ای و آموزش میباشد .خدمات مصرف کنندگان را به اداره مناسب  /مقامات  /قضایی بلدی کمک به شکایت شان
رسیده گی مونه.
بخش تحصیالت و آموزش حرفه ای پیچیده ،با بسیاری از سازمان های مختلف فراهم موشه ،از جمله دولت های استرالیا ،ایالت و
منطقه .مصرف کنندگان سزاوار یک راه ساده بلدی گزارش یک شکایت را دارند.
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 Hotlineشکایت را تحقیق نمی کند ولی شکایت را به مناسب ترین اداره ،مقام و یا قضا بلدی برسی ریی مونه .
اطالعات بیشتر در مورد  Hotlineدر صفحه انترنتی مراجعه کنید https://www.education.gov.au/NTCH
 Hotlineاز دوشنبه تا جمعه از ساعت  8:00صبح تا  6:00شام سرتاسری کار میکند شماره تلفن  13 38 73میباشد .شکایت
نوشتاری به ایمیل  skilling@education.gov.auارسال شود .جزئیات را تا حد امکان شامل سازید ،از جمله جزئیات تماس
خودرا ،تا شکایت شمو به طور کامل در نظر گرفته شونه.
خدمات ترجمانی از طریق  TIS Nationalبا تماس گرفتن به شماره  131 450در دسترس میباشد.
 National Training Complaints Hotlineرا تقاضا کنید.

دانشگاه ها
دانشگاه های استرالیا در جهان در میان بهترین ها میباشد .البته اسناد کاردوره لیسانس معموال سه سال طول می کشد تا کامل
شود ،اما اسناد تحصیالت دوتایی و فوق لیسانس بیشتر طول میکشد .بعضی از کورس ها از طریق (آنالین) آموزش از راه دور
ونیمه وقته موجود استه .دانشگاه ها نیز ممکن استه کورس های حرفه ای کوتاه تر را ارائه کنه.
بلدی کسب اطالعات بیشتر در مورد سیستم تحصیلی استرالیا:
•
•

اگر شمو نظر دارید که به استرالیا مهاجرت کنید و یا برای تحصیل در استرالیا،
به www.studyinaustralia.gov.au
اگر شمو دانشجوی داخلی و یا دارنده ویزای بشر دوستانه هستید به صفحه زیر بروید به
www.studyassist.gov.au

اگر شمو می خواهید موسسات عالی استرالیا را مقایسه کنید .شمو میتوانید این کار  www.qilt.edu.auدر انجام بدهید.
بلدی اطالعات در مورد شرایط ورود ،پذیرش و کورس ،شما باید دانشگاه در نظر گرفته خود را و یا مرکز
پذیرش عالی در ایالت یا منطقه خود تماس بگیرید.
http://studyassist.gov.au/sites/studyassist/mytertiarystudyoptions/courses_quals/pages/enro
lling-in-a-course
شاگردان با انگلیسی محدود باید با دانشگاه خود تماس بگیرید و سطح زبان انگلیسی مورد نیاز بلدی کورس خود را بررسی کنه.
شمو ممکن نیاز به ثبت نام در برنامه زبان انگلیسی قبل از شروع دانشگاه ،بلدی اطمینان زبان انگلیسی خود که به اندازه کافی
بلدی تحصیل خوب باشد داشته باشید.
مصارف کورس دانشگاه بستگی به دانشگاه دارد .قبل از ثبت نام ،شمو باید مصرف کل ،که چند میشود ،چطور میتوانید بپردازید،
و چگونه شمو بلدی کتاب های خود بپردازید ،ومصارف سر پناه و به طور کلی مخارج زندگی را مد نظر بگیرید.
بلدی کمک به محصالن داخلی که در دانشگاه تحصیل مونه ،دولت کمک مالی بلدی جای در دانشگاه نموده که در دسترسی
) Higher Education Loan Program (HELPبرای دانش آموزان واجد شرایط فراهم می کند .اگر واجد شرایط هست،
الزم نیست که فیس پیشکی پرداخت کنید ،اما می توانید قرضه  HELPخودرا از طریق سیستم مالیات زمانیکه درآمد شمو با
حداقل میزان بازپرداخت برسد بپردازید .میزان ساالنه نمایان شده و در  StudyAssistیافت میشود
).(www.studyassist.gov.au

حمایت بلدی محصالن بین المللی
موسسه تحصیالت و آموزش شمو اولین نقطه تماس بلدی حمایت میباشد ،در حالی که شمو در استرالیا تحصیل میکنید.
شمو می توانید پیدا کنید اطالعات مسکن بلدی محصالن بین المللی را در این سایت
:www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia

تماس 131 450
40

معلومات محصلین بین المللی

صفحه انترنتی

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 اسناد تحصیلی و مهارت ها بلدی اهداف تحصیل یا آموزش
اگر شمو مایل به تحصیل و یا آموزش در استرالیا میباشید ،ممکن استه اول بلدی برسمیت شناختن سند تحصیلی خئد و یا تجربه
کاری که در خارج از کشور به طور رسمی توسط ارائه دهنده آموزش ،دانشگاه ،یا مقامات ارزیابی مهارت ها انجام گردیده بسته
باشد .این ممکن شمو را درشرایط پذیرش کورس کمک کند ،و یا حتی وقت مورد نیاز بلدی تحصیل را کم دهد.

بلدی کسب اطالعات در مورد رسمیت شناختن اسناد تحصیلی و مهارت ها صفحه ذیل را بیبنید فصل  ،5اشتغال

مدد معاش بلدی محصالن
( Youth Allowanceبرای افرادی که سن  24-16سال) ( Austudyبرای افراد  25سال و باالتر) ارائه کمک های مالی
برای ساکنان استرالیا که محصلین تمام وقت هست ،و تحصیل شان تایید شده میباشد ،و درآمد و دارایی شان در محدوده خاص
بوده میباشد.
یک دوره انتظار برای اکثریت ساکنان تازه وارد میباشد .مهاجران و واردان بر اساس مالحظات بشر دوستانه از
دوره انتظار معاف میباشند .بلدی معلومات بیشتر به  Centrelinkتماس گرفته و در
www.humanservices.gov.au/customer/subjects/payments-students-and-trainees
همچنان به فصل  ،10خانواده شمو نگاه کنید.

کارت تخفیف محصلی
در بعضی از ایالت ها و مناطق ،مکتب و تحصیالت عالی محصالن ممکن است واجد شرایط بلدی کارت محصلی که
آنها مستحق به تخفیف پرداخت برای خدمات ،مثال حمل و نقل عمومی باشد .مکتب یا موسسه خود را در مورد گرفتن کارت
محصلی بپرسید.

کورس های کوتاه مدت جامعه
) Adult Community Education (ACEکورس های آموزشی در جوامع محلی برای افراد باالی  15سال وجود دارد.
کورس  ACEمعموال تغیر پذیر بوده ،و مناسب بلدی افرادکه با توانایی های مختلف با پیشینه های مختلف میباشد.
معموال ،مدت کورس دو تا سه ساعت در هفته ،بیش از شش تا هشت هفته ،یا یک روز تمام آموزشگاه میباشد .بعضی وقتها
کورسها در شب و یا در رخصتی آخر هفته برگزار می گردد.
کورس های  ACEمعموال نتایج مهارتی نداشته ،ولی آنها یک مسیر را برای تحصیالت رسمی بیشتر ،مربوط به اموزش
کاری را فراهم مونه .همچنین  ACEارائه مهارت های کاری و اعتبار ،برآورده شخصی ،شیوه زندگی یا نیازهای اجتماعی
فراهم مونه.
بعضی از کورس های کوتاه معتبر بوده برای ارائه دانش و مهارت ،دایر موشه به عنوان مثال در هنر ،فن آوری اطالعات،
کسب و کار کوچک ،زبان های دیگر و ورزش.
) Technical and Further Education (TAFEو ) Vocational Education Training (VETاین
سازمان ها ممکن است کورس های کوتاه مدت معتبر و همچنین کورس های غیر معتبر کوتاه مدت که هیچ ارزیابی
رسمی ندارد پیشنهاد کنند.
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 5سرگرمی
در این بخش
•
•
•
•
•
•

به دنبال کار
Centrelink
برسمیت شناختن اسناد تحصیلی و مهارت ها
حقوق و حمایت در محل کار
صحت و ایمنی در محیط کار
بازنشستگی تقاعدی

به دنبال کار
بازار کار استرالیا می تواند بسیار رقابتی باشد .عوامل اقتصادی ،شایستگی شمو ،مهارت و توانایی صحبت به زبان انگلیسی و
نوع کار که شمو به دنبال ان هستید ،تاثیر در یافتن کار زود دارد .میسر بودن کار در بخش های استرالیا مختلف ومتفاوت استه.
روز نامه ها ’ ‘Job Vacanciesرا معموال چاپ نموده ویا فهرست کاریابی ’ ‘Positions Vacantدر آنالین به نشر میرسد.
ارگان های کاریابی خصوصی در راهنمای تلفن و بسیاری از سایت های آنالین نشر میگردد.
شمو می توانید بلدی فرصتهای کاری در استرالیا را در  jobactiveیکی از بزرگترین صفحه انترنیتی استرالیا در.
 www.jobactive.gov.au/جستجو کنید.
داوطلبان می تواند یک مسیر به استخدام را فراهم کند :دیدن فصل  ،12شرکت مدنی.

Centrelink
 Centrelinkمعاش ها و خدمات را برای کاریابان فراهم مونه .شمو ممکن واجد شرایط بلدی دریافت معاش کمک درآمد شوید
اگر در جستجوی کار بوده ،تحصیل یا فعالیت های تایید شده را انجام میدهید.
Centrelink

جزیات تماس

 Centrelinkصفحه انترنتی

www.humanservices.gov.au

معلومات بلدی مهاجرین ،پناهندگان ،و بازدیدکنندگان

www.humanservices.gov.au/multicultural

معلومات در زبان های دیگر

http://humanservices.gov.au/yourlanguage

بلدی معلومات در زبان های غیر انگلیسی

131 202

تلفون برای جویندگان کار

132 850

بلدی یافتن کار Centrelink ،ممکن شمو را به ارایه دهندگان خدمات استخدام  jobactiveویا
 Disability Employment Servicesمعرفی کند .اگر شمو در یک منطقه دور زندگی می کنید شمو
ممکن به یک ارائه دهنده برنامه توسعه جامعه معرفی شوید.

jobactive
 jobactiveجویندگان کار را به صاحبان کار وصل نموده و در بیش از  1700منطقه در سراسر استرالیا ارایه دهندگان را
فراهم میسازد .ارایه دهندگان  jobactiveاسترالیا خدمات خود را با مطابق نیاز های مشتریان شان سازگار میسازد .انها با
صاحب کاران محلی کار ،سازمان های آموزشی تایید شده ،دولت ،جامعه و سازمان های صحی کار نموده تا بلدی مشتریان شان
در بلدی کاریابی کمک شونه.
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شمو میتوانید بلدی دسترسی به آموزش و تجربه کاری ،کمک های جابجا شدن ،کمک مالی دستمزد ،آموزش بلدی کار یابی و
 New Enterprise Incentive Schemeبلدی شروع کار وبار جدید کمک شوید Help for jobseekers .در صفحه
 www.employment.gov.au/jobactive-help-job-seekersسر بزنید.
ارایه دهنده  jobactiveشموره در ساختن یک برنامه کاری ) ،(Job Planیک طرح که بلدی یافتن کار و نگهداشت آن چه
ضرورت دارید کمک مونه .این ممکن شامل نوشتن رزومی (سوانح) ،بدست آوردن تجربه های کاری ،و بدست آوردن مهارت ها
و تخصص باشد.
اگر شمو پناهنده ویا مهاجر بر اساس بشر دوستی هستید ،شمو مستحق تمام خدمات شغلی از روز آمدن خو هستید .پناهندگان دیگر
ممکن مستحق خدمات محدود شغلی بیشتری گردند .با  Centrelinkبلدی معلومات بیشتر در تماس شوید.
بلدی یافتن ارایه دهنده  jobactiveمحلی در صفحه زیر بروید www.jobactive.gov.au
هر کسی قانونا حق کار در استرالیا را دارد (از جمله بازدید کنندگان از استرالیا با ویزه کار مناسب) کار فصل گیری
راانجام بدیه ،که شامل چیدن میوه و سایر محصوالت زراعتی در مناطق دور افتاده میباشه .ارایه دهندگان
 Harvest Labour Servicesخدمات را از طریق  jobactiveفراهم مینمایند.
jobactive

جزیات تماس

Job Seeker Hotline

136 268

 jobactiveصفحه انترنتی

www.jobactive.gov.au

 jobactiveمعلومات به زبان های دیگر غیر انگلیسی

www.employment.gov.au/translated-jobactivefactsheets

 Labour Market Updateنشرات استرالیا

http://employment.gov.au/australian-labourmarket-update-publication

 Harvest Labour Servicesمعلومات

www.harvesttrail.gov.au

خدمات زیر نیز ممکن است کمک کند:
سازمان ویا خدمت

تلفون

صفحه انترنتی

Australian Apprenticeships

13 3873

www.australianapprenticeships.gov.au

 – Jobguideبلدی استخدام جوانان
 – Experience+بلدی استخدام سن بالغ

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

 – MyFutureصفحه انترنتی که مشوره
کاریابی میدهد

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

کمک در ایجاد کاروبار کوچک

13 62 68

 – JobAccessبلدی کارگران با مشکل
معلولیت

1800 464 800

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

شناخت تخصص و مهارت
اگر شمو تخصص ،مهارت و تجربه کاری مربوط به شغل مخصوص دارید ،شمو میتوانید اینها را رسمی شناسایی کنید تا کاری
در استرالیاپیدا کنید .داشتن مهارت و دانش برسمیت شناخته شمو همچنان کمک و حمایت بلدی برنامه ریزی آینده کاری و کشف
کردن حرفه شمو مونه.
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اگر شمو قصد تحصیل و یا آموزش در استرالیا را دارید ،شمو ممکن تخصص ویا تجربه کاری خارج از کشور خود را ارزیابی
نموده و به رسمیت شناخته ،تا شموره بلدی شرایط پذیرش کورس ،و یا حتی کاهش وقت مورد ضرورت بلدی تحصیل کمک کند.
بلدی اطالعات شناساییاسناد ،به صحفه زبر بروید
http://internationaleducation.gov.au/services-and-resources/pages/qualificationsrecognition.aspx
راه های مختلفی برای ارزیابی و رسمیت شناختن اسناد شمو وجود دیره:

به رسمیت شناختن یادگیری قبل
) Recognition of Prior Learning (RPLیک مرحله ارزیابی و برسمیت شناختن دانش و مهارت ها فردی میباشد که از
طریق تحصیل ،کار و تجارب زندگی حاصل کرده اید .این ممکن به شمو بطور کامل یا جزیی تخصص استرالیایی را
فراهم کنه.
ارزیابی  RPLتوسط سازمان آموزشی ثبت شده استرالیا ) Registered Training Organistations (RTOsانجام
میگردد RTOs.شامل ارایه دهندگان تحصیالت عالی (دانشگاه ها) و موسسات آموزشی تحصیلی که ممکن دولتی ویا شخصی
باشند میباشند.
شمو ممکن بلدی  RPLواجد شرایط باشید اگر شمو داشته باشید:
•
•
•

سند درسى خارج از کشور.
گزارش تحصیالت مربوطه.
شواهدی از مهارت های کار و دانش تان که از مزد کار ویا تجربه کاری بدون مزد ،تجربه زندگی و یا کار درجامعه
حاصل کرده اید.

ارزیابی کنندگان رسمی استرالیایی که بلدی یا از طرف  RTOکار مونه ،میتوانند ارزیابی  RPLرا انجام بدهند .ارزیاب ممکن
شموره در انجام وظایف مخصوص نظارت نموده و با شمو در باره مهارت تان صحبت کند .آنها ممکن نیز شواهد،
تجربه و مهارت (بشمول تحصیل رسمی و تجربه کاری) شموره در برابر تخصص مربوطه استرالیایی مقایسه کند .استرالیا دارای
ساختار مهارت های ملی بوده تا تصمیم برسمیت شناختن مهارت توسط  RTOsانجام شود.
ارزیاب به شمو میگوید که چه شواهدی را فراهم کنید -مثال ،نسخه هایی از اسناد تحصیلی و یا تصدیق های آموزش شمو،
مراجع کارفرما ،اظهارات توضیحات کار و نمونه کار.
زمانیکه شمو توسط یک سازمان آموزشی مناسب شناسایی شدید ،شمو باید با سازمان در تماس شده ،تا در مورد گزینه ها و فیس
 RPLکه ممکن در ارزیابی و رسمیت شناختن مهارت و تجربه شمو دخیل بوده بحث نمایه .معموال فیس بلدی ارزیابی
 RPLقابل پرداخت میباشد.
شمو میتوانید جزیات تماس و جای  RTOsرا در ویبسایت ذیل پیدا نماید:
•
•

 – www.myskills.gov.au - MySkillsبه پیدا نمودن آموزش فنی و حرفه ای کورس های
() )vocational education and training (VETدر منطقه شمو ممکن قابل دسترسی باشد.
 – www.myfuture.edu.au - MyFutureبلدی تماس جزئیات بیشتر تمام  RTOsاسترالیا از جمله دانشگاه
ها ،و همچنین کسب اطالعات بیشتر در مورد مراحل درخواست  RPLسر بزنید.

مقامات ارزیابی مهارت ها
مقامات ارزیابی مهارت ها ،ارزیابی و آزمایش برای تعیین اینکه آیا یک مهاجر دارای مهارت و تجربه به کار به معیارهای
استرالیا در یک شغل یا حرفه ای خاص دارد ،انجام میدهد .در حالیکه این خدمات به طور کلی برای اهداف مهاجرت اجرا شده،
بسیاری از مقامات همچنین ارزیابی و آزمایش برای مقاصد دیگر ،که می تواند به شمو کمک کند اجرا مونه :
•

بدست آوردن  Australian Qualification Frameworkاسترالیایی.
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•
•

دسترسی به صدور مجوز و ثبت نام در شغل خاص.
به دست آوردن مجوز رسمی با یک انجمن حرفه ای.

در حال حاضر  37مقامات در استرالیا با مسئولیت ارزیابی مهارت خارجی  ،مهارت و تجربه در مشاغل خاص وجود
دارد .برای پیدا کردن اینکه اگر شغل یا حرفه ای تان تحت پوشش یک مقام قرار دارد ،در لیست مقامات ببنید.
www.border.gov.au/Trav/Work/Work/Skills-assessment-and-assessing-authorities

تشخیص معامالت استرالیا – به رسمیت شناختن مهارت ها
) Trades Recognition Australia (TRAیک واحد از بزینس (کسب وکار) در دولت استرالیا
 Department of Education and Trainingقرار دارد .این یک مقام ارزیابی مهارت ها بوده که در حدود  130مشاغل
فنی و تجاری که در) Australian Department of Immigration and Border Protection (DIBPمشخص
گردیده است TRA .د رچندین خدمات ارزیابی مهارت ها فعالیت داشته که نظر به شرایط متقاضی و نتیجه مطلوب مهاجرت شان
مختلف میباشد.
 TRA Trades Recognition Serviceو  TRA Optional Skills Assessment Serviceبه اهداف برسمیت
شناختن مهارت ها بلدی کار یابی واجازه آن به عهده مگیرید Registered Training Organisations (RTOs) .از
طرف  TRAتایید گردیده و این خدمات را در سراسر استرالیا فراهم میسازد .بعد از ارزیابی مهارت شمو ممکن با تخصص
برسمیت شناخته شده و  Offshore Technical Skills Recordویا گزارش بدست اوردن آن ممکن از شمو تقاضا گردد تا
آموزش اضافی که مطابق معیارهای استرالیا باشد به عهده بگیرد.
بلدی دریافتن اگر ارزیابی  TRAبلدی شمو درست باشد به  TRA Pathfinderدر سایت زیر بروید.
www.tradesrecognitionaustralia.gov.au/PathFinder/Pages/default.aspx
شما همچنین میتوانید  TradeSETرا پیگیری ،یک خدمت مفت بوده و شموره در تصمیم گیری شیم که آیا ارزیابی مهارت را
قبول کنید ،کمک مونه ،در صفحه زیر بروید www.tradeset.com.au
برسمیت شناسی تجاری در استرالیا

جزیات تماس
+61 2 6240 8778
از دوشنبه تا جمعه 10:00 ،صبح تا  12:00ظهر و  1:00بعد از ظهر تا  5:00عصر
وقت  ،AESTبغیر از رخصتی های عمومی ) +10ساعت (GMT
1300 360 992
ساعات کاری در باال میباشد

ایمیل

traenquiries@education.gov.au

 TRAویبسایت

www.tradesrecognitionaustralia.gov.au

تلفون های ) خارج از استرالیا)
تلفون ها در (داخل استرالیا)

به رسمیت شناختن اسناد عالی
 - Overseas Qualification Unitsکه در ایاالت و مناطق استرالیا وجود دیره – برسمیت شناختن اسناد تحصیلی خارج از
کشور را بلدی اهداف عمومی (به عنوان مثال برای تحصیل ضروری ،مهاجرت ،و یا نیازهای کار یابی) فراهم میکند.
خدمات مفت را که تخصص شموره با معادل استرالیایی  OQUsمقایسه نموده ،واز
 Australian Qualification Frameworkاستفاده کنید.
) Department of Education and Training (DETاطالعات عمومی و مشاوره در مقایسه اسناد خارج از کشور را
فراهم می کند .با  OQUدر ایالت و یا قلمرو خود قبل از تماس با  DETبررسی نماید OQU .شموره به  DETدر صورت
ضرورت در تماس شونید.
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نمایندگی

صفحه انترنتی

Department of Education and Training

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

State and territory Overseas
Qualification Units

http://internationaleducation.gov.au/services-andresources/pages/qualifications-recognition.aspx

متخصصین دارای آموزش خارجی که نیاز به تحصیل ارتباطی دارند و مهارت های شان برسمیت شناخته شده است ،ممکن واجد
شرایط کمک همراه با فیس شوند .با  FEE-HELPدر شماره  1800 020 108به تماس و یا به صفحه زیر نگاه کنید
http://studyassist.gov.au/sites/StudyAssist/HELPpayingMyFees/FEE-HELP

حقوق و حمایت در جای کار
همه افرادی که در استرالیا کار میکنند ،باید دسترسی به حقوق اساسی و حفاظت در محل کار داشته باشند.
این ها شامل پرداخت حداقل دستمزد ،استراحت ،رخصتی مریضی و دسترسی به حداقل حقوق طوریکه در شرایط مزد نامبرده
شده که کار از شمو را دربر می گیرد.
 Fair Work Ombudsmanمشاوره مفت و اطالعات در مورد قوانین بکارگیری استرالیا ،برای صاحبان کارو کارکنان در
 www.fairwork.gov.auموجود استه ،از جمله به زبان غیر از انگلیسی.

حداقل پرداخت
همه کارکنان در استرالیا حق معاش را دارند که حداقل یک دستمزد باشد .مقدار آن بستگی به ایالت یا منطقه که شمو کار می کنند
دیره ،سن تان ،کدام مزد را میگیرید ،و جزئیات قرارداد کار شمو شامل استه.
صاحب کار شمو باید به طور منظم شموره معاش داده و باید از معاش و دستمزد از شمو (به جز برای مالیات و اهداف تقاعدی)
بدون اجازه شمو کم نکند .از کارفرمای خود واضح بپرسید که به شمو هنگامی که کار را شروع میکنید در مورد کم کردن معاش
تان توضیع بدهد .شمو می توانید کم کردن از معاش خود را تعین کنید.
به شمو همچنین باید یک سند پرداخت در مدت یک روز کاری از روز معاش شمو داده شود.

شرایط بکارگیری
همه کارگران در استرالیا به حداقل شرایط بکارگیری برخوردار میشوند .این معیار ها شامل ساعات کار ،معاش اضافه کاری،
استراحت ،رخصتی عاجل و تعطیالت میباشد.

حقوق به نمایندگی
همه کارگران در استرالیا حق شامل شدن در یک اتحادیه صنفی و نمایندگی را دارند .اتحادیه به اعضای خود در مورد دستمزد،
شرایط بکارگیری و حقوق در جای کار را مشوره میدهد .آنها با مشکالت در جای کار و معامله با کارفرمایان در مورد دستمزد
وشرایط بکارگیری اعضا ی خود کمک میکند.
شما الزم نیست که به صاحب کار خود بگویید که شما عضو اتحادیه هستند .صاحب کار شمو باید برخورد نامطلوب ،یا رد شما
بدلیل این که شمو عضو اتحادیه نیستید نکند.
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اگر شمو میخواهید به یک اتحادیه شامل شوید ،اما نمیدانید به کدام شمومیتوانید با  Australian Unionsدر ویبسایت زیر
 www.australianunions.com.auدر تماس شوید Australian Unions .عضویت و خدمات مشوره از طرف
 Australian Council of Trade Unionsاداره میگردد .اگر شمو سوال در مورد حقوق و استحقاق کار خود داشته باشید
شمو ره کمک میکند.

حفاظت در مقابل تبعیض
شمو در برابر تبعیض و رفتار بد ،در جای کاری به دالیل مانند نژاد ،مذهب ،جنسیت ،بارداری ،ترجیح جنسی ،ناتوانی معلولیت
و یا برای عضویت در یک اتحادیه صنفی محافظت می شود.
"اقدامات منفی" زمانی است که یک فرد:
•
•
•
•
•

رد یک کار
اخراج از اشتغال
جلوگیری (رد) رد فرصت های آموزشی
جلو گیری(رد کردن) ارتقاء یا
در معرض کاری کمتر مطلوب و یا از نظر شرایط کار.

بلدی اطالعات بیشتر در قوانین تبعیض ،صفحه زیر را بیبنید
www.humanrights.gov.au/employers/good-practice-good-business-factsheets/quick-guideaustralian-discrimination-laws
بلدی شکایت کردن ،به صفحه زیر بروید.
www.humanrights.gov.au/complaints/complaint-guides/what-you-can-complainabout/complaints-about-discrimination-employment

حقوق دیگر در محل کار
صاحب کار شمو نمی تواند با شمو رفتار زشت یا شمو ره برطرف به خاطرکنه که شمو شکایت کردید،و تحقیق در مورد
بکارگیری خود (به کارفرمای خود یا به یک مرجع قابل اجرا) و یا اینکه شما به دنبال اجرای حقوق بوده اید نماید.

اطالعات بیشتر
اگر شمو مطمین نیستید که آیا شمو معاش درست مگیرید ،حقوق و شرایط بکارگیری شمو ،ویا شکایت در باره صاحب کار
مینماید ،شمو میتوانید معلومات بیشتر در صفحات زیر پیدا کنید:
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صفحه انترنتی

تلفون

سازمان های ملی

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

13 1394

Fair Work Ombudsman
()زبان های غیر انگلیسی

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

Fair Work Ombudsman
بلدی مهاجرین ودارندگان ویزه

www.australianunions.com.au/

1300 486 466

Australian Unions

www.fwa.gov.au/

1300 799 675

Fair Work Commission

www.australia.gov.au/information-andservices/jobs-and-workplace/working-conditions

دولت استرالیا

www.border.gov.au/Trav/Work/Work/workplacerights

Department of Immigration and
Border Protection

صحت و امن بودن در محیط کار
. همه کارمندان باید روشهای صحی و ایمنی صاحب کار خود را دنبال کند.شما حق دیرید که در یک محیط امن و سالم کار کنید
. شما ممکن مستحق به جبران خسارت کارگران باشید،اگر شما در حین کار زخمی شده اید
 که همچنین بنامWork Health and Safety (WHS) ایالت ها و مناطق مسئولیت اصلی بلدی قوانین
 سازمان، این قوانین مجموعه ای از وظایف صاحب کاران. یاد میشود دارندOccupational Health and Safety
.های دولتی و دیگران بوده که مسئول صحی کار و امن بودن را دربر میگرد
 با تنظیم مربوطه یا نماینده صحی و امنیتى در کار خود (در صورت،اگر شمو در محل کار خود را نا امن احساس میکنید
. شما همچنین ممکن است مایل به تماس با اتحادیه خود باشید.موجود) بتماس شوید
:نظیم کننده های ایمنی ایالت و قلمرو عبارتند از
صفحه انترنتی

تلفون

مقررات امنی و صحی

منطقه

www.worksafety.act.gov.au

02 6207 3000

WorkSafe ACT

ACT

www.workcover.nsw.gov.au

13 1050

WorkCover NSW

NSW

www.worksafe.nt.gov.au

1800 019 115

NT WorkSafe

NT

www.worksafe.qld.gov.au

1300 362 128

WorkCover Queensland

Qld

www.safework.sa.gov.au

1300 365 255

SafeWork SA

SA

www.worksafe.tas.gov.au

1300 366 322

WorkSafe Tasmania

Tas.

www.worksafe.vic.gov.au

1800 136 089

WorkSafe Victoria

Vic.

www.worksafe.wa.gov.au

1300 307 877

WorkSafe Western
Australia

WA

www.comcare.gov.au

1300 366 979

Comcare

National

www.safeworkaustralia.gov.au/sites/swa/a
bout/publications/pages/working-safely-inaustralia-information-sheet

1300 551 832

Safe Work Australia

National

131 450 تماس
48

بعضی از صنایع ،مانند استخراج معادن و نفت و گاز ،باید تنظیم کننده ایمنی جداگانه ،بلدی یک لیست کامل از تنظیم کننده های،
از جمله تنظیم کننده تاوان کارگران ،دارد به
www.safeworkaustralia.gov.au/sites/swa/about/who-we-work-with/regulators/pages/whs regulatorsسر بزنید.

بازنشستگی (تقاعدی)
بازنشستگی عبارت از راه پس انداز بلدی دوران تقاعدیتان میباشد .شمو و  /یا کارفرمای از شمو می توانید پول را به صندوق
بازنشستگی کمک نموده ،که شمو به طور معمول بعد از اینكه شست ساله میشوید دسترسی به آن داشته باشید.
در اکثر موارد ،صاحب کار شمو قانونی مجبور به پرداخت مبلغ معادل به نه درصد از درآمد تان به یک صندوق بازنشستگی که
شمو انتخاب کیده شمو میباشد .شمو همچنین می توانید پول اضافی به بازنشستگی خود کمک کند .بلدی دریافتن اینکه اگر صاحب
کاراز شمو مبلغ درست میپردازد ،با صندوق بازنشستگی خود بررسی کنید.
اگر شمو بلدی خودتان کار میکنید ،شمو باید دادن پول به حساب بازنشستگی بلدی دوران بازنشستگی خود را مد نظر بگیرید.
برای اطالعات بیشتر:
اطالعات تقاعدی
Australian Taxation Office

تلفون
13 1020

صفحه انترنتی
www.ato.gov.au/super

Australian Securities and
Investments Commission

1300 300 630

www.moneysmart.gov.au/superannuation-andretirement
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 6قانون استرالیا
در این بخش
در استرالیا از هر کس انتظار توقع میشود که به تمام قوانین استرالیا احترام بگذارد .بعضی چیزهایی که در کشورهای دیگر
پذیرفته میشود ،در استرالیا غیر قانونی میباشد و ممکن است باعث مجازات شدید شود.
با قوانین استرالیا آشنا شوید بلدی از شمو برای زندگی در جامعه استرالیا و جلوگیری از داشتن مشکالت کمک خواهد نمود.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

جرایم جنایی
خشونت
خشونت خانگی و خانوادگی و تجاوز جنسی
رضایت سن قانونی
حقوق اطفال
حفاظت از اطفال
ازدواج اجباری
صحت باروری زن و حقوق
سالح گرم و چاقو
حیوانات و حیات وحش
سیگرت کشیدن ،نوشیدن و مواد مخدر
محدودیت در واردات گیاه یا حیوان
سایر قوانین
کمک های حقوقی

جرایم جنایی
جرم هر رفتار یا عمل خالف قانون است و ممکن است که قابل مجازات باشد.
جرایم جدی شامل قتل ،تجاوز ،تجاوز جنسی ،صدمه به اموال و یا سرقت ،سرقت مسلحانه ،برقراری روابط جنسی با اطفال و یا
افراد جوان که زیر سن قانونی رضایت باشند ،رانندگی خطرناک ،تملک ،استفاده یا فروش مواد مخدر غیر قانونی ،و تقلب.
رشوه دادن به (پیشنهاد پول به) و یا تالش برای رشوه دادن به یک مقام رسمی ،مانند یک افسر پلیس و یا یک کارمند دولت
فدرال ،ایالتی یا محلی یک جرم جدی میباشد .دادن هدیه و یا رشوه برای نفوذ در تصمیمات مقامات دولتی کار غیر قانونی است و
باید گزارش شود.
داشتن یا حمل سالح ،مانند اسلحه ،بدون مجوز ،غیر قانونی میباشد .بیش ترین ایالت ها و مناطق دارای محدودیت در حمل سالح
های بالقوه دیگر در انظار عمومی مانند چاقو میباشند.
در مواقع اضطراری و یا اگر شمو یا کسی دیگر در خطر میباشد ،به تلفن  000زنگ زده و " "Policeتقاضا کنید.
یا فصل  ،2دریافت کمک ا را سربزنید.
اگر شمو ،جرم و جنایت را دیده اید و یا اگر اطالعاتی که ممکن است به پلیس در حل و یا جلوگیری از جرم و جنایت کمک کند،
شما باید با  Crime Stoppersتماس گرفته در ویبسایت زیر  www.crimestoppers.com.auویا در شماره
 1800 333 000زنگ بزنید و الزم نیست نام خود را بگوید.
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خشونت
خشونت نسبت به شخص دیگری در استرالیا غیر قانونی بوده و به عنوان یک جرم جدی محسوب می شود .فردی که مرتکب
جرایم خشونت آمیز میشود ،می تواند به زندان برود ،چه مرد باشد یا یک زن.
بلدی حمایت از قربانیان جرم و جنایت و یا خشونت ،از جمله خشونت خانوادگی خدماتی زیاد وجود دارد.

خشونت خانوادگی و تجاوز جنسی
خشونت خانوادگی شامل رفتار و یا تهدید که با هدف کنترل یک شریک زندگی و یا عضو دیگر خانواده با ایجاد ترس یا تهدید
امنی باشد .خشونت خانگی و خانوادگی در استرالیا خالف قانون میباشد .این می تواند شامل:
•
•
•
•
•

هدف قرار دادن ،خفگی یا صدمه زدن به اعضای خانواده یا شریک زندگی
ندادن پول ضروری به اعضای خانواده یا شریک زندگی
جدا کردن شریک زندگی از دوستان و خانواده
توهین یا انتقاد از شریک زندگی به طور مداوم
تهدید کودکان و حیوانات خانگی.

تجاوز جنسی رفتار جنسی به سمت شخص دیگری بدون رضایت آنها .تجاوز جنسی شامل:
•
•
•

مجبور به داشتن رابطه جنسی با کسی و یا انجام اعمال جنسی
مجبور کردن کسی به تماشای فلم لوچ
داشتن رابطه جنسی و یا انجام اعمال جنسی با یک کودک.

در استرالیا به کسی حمله جنسی ،خالف قانون میباشد.فردی که مرتکب تجاوز جنسی میگردد ،چه مرد باشد یا یک زن میتواند به
زندان برود .تجاوز جنسی بین مردم در یک رابطه ،ازدواج و یا خانواده نیز خالف قانون میباشد.
زنان دارای حقوق مساوی با مردان میباشد .قوانین استرالیا با زنان و مردان به طور مساوی برخورد مینماید .هر کس حق زندگی
دور از خشونت ،در یک رابطه خوش در جامعه دارد .زنان مجبور به قبول کردن بد رفتاری یا آسیب دیده گی نیستند.
اگر شمو یا کسی که می شناسید که در خطر میباشد ،به تلفن  000زنگ زده ” “Policeتقاضا کنید .پلیس در استرالیا خیلی امن
بوده و مورد اعتماد میباشد.
 Family Safety Packبلد ی فهمیدن حقوق خود و بلدی دریافت پشتیبانی اگر شما به آن نیازداشته باشید کمک مینماید .خدمات
مشاوره فرهنگی حساس در استرالیا موجود بوده و بلدی کمک خواستن قابل قبول میباشد .بسته ترجمه شده در بخش های مختلف
در ویبسایت زبر در دسترس است www.dss.gov.au/family-safety-pack
 1800 RESPECTمعلومات محرمانه تلفونی رایگان و مشاوره آنالین را فراهم می کند .مشاوران حرفهای شمارا شنیده و
سواالت شمو ره جواب داده ،و می تواند شمو را به دیگر خدمات پشتیبانی در منطقه محلی شمو رخ کند .به تلفون:
زنگ  1800 737 732زده یا به صفحه زیر بروید www.1800respect.org.au
 MensLineعبارت از خدمات مشوره است که بلدی مردان در مدیریت خانواده و رابطه مشکالت از جمله مسائل خشونت کمک
مینماید .تلفن 1300 789 978 :ویا  www.mensline.org.auبروید.
اگرشمو نیاز به یک ترجمان دارید ،خدمات ترجمه کتبی و شفاهی ) (TIS Nationalبلدی تلفون مفت در
131 450 TIS Nationalمشوره بلدی شمو فراهم مونه اما می تواند بلدی برقراری ارتباط با سایر خدمات
شموره کمک کند.
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تلفون
 و یا1800 200 526
1800 737 732

خدمات خشونت خانواده گی
 ساعته24  – خط کمکیDomestic Violence and Sexual Assault
www.1800respect.org.au

منطقه
National

1800 688 009

– Child Abuse Prevention Service
 ساعته ویا24 خط کمکی
www.childabuseprevention.com.au/reporting-abuse.html

National

1300 789 978

 ساعته24  – خط کمکیMensline 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

 لین مشورتی سیدنی- Domestic Violence Advocacy Service
www.wlsnsw.org.au/legal-services/domestic-violence-legal-service

NSW

1800 810 784

 – تماس مفت خارج از سدنیDomestic Violence Advocacy Service

1800 656 463

Community Services Domestic Violence Line
www.community.nsw.gov.au/parents,-carers-and-families/domesticand-family-violence/domestic-violence-line

1800 019 116

Crisis Line
www.ncsmc.org.au/wsas/resources/res_nt.htm
Domestic Violence Counselling Service
www.dawnhouse.org.au/domestic-violence-counselling-service

08 8945 6200
1800 811 811
1800 600 636
1300 782 200

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

NT

Qld

Domestic Violence Crisis Services
www.sa.gov.au/topics/emergencies-and-safety/safety-at-home-and-inthe-community/domestic-violence
Domestic Violence Help Line
www.1800respect.org.au/common-questions/who-can-i-talk-to-aboutdomestic-family-violence-or-sexual-assault/south-australiacounselling-services/

SA

Family Violence
www.dpac.tas.gov.au/safehomessafefamilies
 – خدمات مشوره و پشتیبانیResponse and Referral
www.dhhs.tas.gov.au/service_information/children_and_families/famil
y_violence_counselling_and_support_service

Tas.

03 9322 3555

Eastern Domestic Violence Service
 عصر5:00  صبح تا9:00 دوشنبه تا جمعه از
http://edvos.org.au/what-we-do

Vic.

1800 755 988

Immigrant Women’s Domestic Violence Service
www.iwss.org.au
Immigrant Women’s Domestic Violence Service
 عصر5:00  صبح تا9:00 دوشنبه تا جمعه از

1800 800 098

1800 633 937
1800 608 122

03 9898 3145

مشوره وپشتیبانی
www.safesteps.org.au

1800 015 188
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منطقه

WA

تلفون

خدمات خشونت خانواده گی
،Men’s Referral Service
تلفون مفت ،در ویکتوریا
http://mrs.org.au/about

1800 065 973

،Men’s Referral Service
از دوشنبه تا جمعه  9:00صبح تا  9:00شب

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
تماس از خارج پرت

08 9223 1188

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

1800 000 599

شمو ممکن نیازبه کمک های برای مقابله با مسائل خشونت خانواده داشیته باشید .بلدی کسب اطالعات بیشتر سر بزنید پایان این
فصل.

سن قانونی رضایت
سن قانونی رضایت سنی که قانون می گوید شما می توانید که به داشتن رابطه جنسی با شخص دیگری (رضایت) داشته باشید.
در اکثریت ایالت ها و مناطق سن قانونی رضایت  16سال بلدی مردان و زنان میباشد .در استرالیای جنوبی و تاسمانیا سن 17
سال است.
داشتن رابطه جنسی یک فرد بزرگ سال با کودکان که زیر سن قانونی هستندغیر قانونی میباشد .هر کسی سرپیچی از این قوانین
مینماید ،به مجازت شدیدی روبرو میگردد .صرف نظر از اینکه آیا طفل موافقت کرده است یا خیر .این قوانین از جوانان بلدی
بهره برداری جنسی محافظت می کند.
شمو می توانید با صحبت کردن به یک دکتر ،و یا تماس با یک درمانگاه یا خانواده کلینیک تنظیم جنسی دریابید ،که در
 White Pagesذکر شده.

حقوق کودکان
استرالیا دارای تعهد قوی به حمایت از حقوق کودکان میباشد.
کودکان توسط قانون از سوء استفاده جسمی ،جنسی و روانی ،غفلت و خشونت چه در خانه و چه در مکتب محافظت
میشوند .ترتبیبات مناسب باید بلدی نظارت و مراقبت از کودکان گرفته شود .نظم و انضباط فیزیکی مانند لت و کوب نا امید کننده
بوده ،و اگر آن باعث آسیب قابل توجهی شود ،غیر قانونی میباشد .نظم و انضباط فیزیکی در مکاتب ممنوع است.
برخی از مردم ،در استرالیا مانند داکتران و معلمان ،مجبور به گزارش به مقامات حفاظت از کودکان ایالت و منطقه میباشند اگر
آنها نگران هستند که یک طفل آسیب دیده است.

حفاظت از کودکان
رفتار که در آن یک عمل به احتمال زیاد به یک کودک یا جوان آسیب می رساند .خدمات حفاظت از کودکان ممکن است بلدی
اطمینان از امنیت و سالمتی کودکان مداخله نمایند .اگر شمو یا کسی را می شناسید که نیاز به حفاظت از خشونت و بدرفتاری
دارد ،شمو باید به پلیس و یا یک خدمت حمایت از کودکان تماس بگیرید.
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بلدی اطالعات بیشتر:
منطقه

شعبات محافظت طفل و صفحات انترنتی

خدمات تیلفونی  24ساعته

ملی

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

1800 688 009

ACT

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

1300 556 729

NSW

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

132 111

NT

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

1800 700 250

Qld

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

1800 811 810

SA

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

131 478

Tas.

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

1300 737 639

Vic.

WA

Department of Human Services – Child Protection
www.dhs.vic.gov.au/for-individuals/children,-families-and-youngpeople/child-protection
Department for Child Protection and Family Support
www.dcp.wa.gov.au/pages/home.aspx

131 278

1800 199 008

ازدواج اجباری
هر کس در استرالیا آزاد میباشد که آیا ازدواج کند یا نه .وادار کردن کسی به ازدواج در استرالیا یک جنایت حساب
میشود .ازدواج اجباری ،زمانی که یک فرد بدون رضایت کامل و آزادانه ازدواج نماید ،یا به علت اینکه تهدید شده است ،از روی
مجبوری و یا فریب خورده است.
هیچ کس اجازه ندارد که از طریق جسمی ،احساسی ،یا روانی کسی را به ازدواج تحت فشار قرار بدهد .فرق نمیكند كه فرد از
كدام مذهب و یا قوم است ،جنسیت و یا انتخاب جنسی یا چند ساله هستند.
فرستادن یا بردن یک فرد به یک کشور دیگر به منظور به ازدواج ،یا شخص دیگری این را سازماندهی کند نیز غیر
قانونی میباشد.
کودکان زیر  16سال اجازه ازدواج را ندارند .افراد بین  16و  18سال سن تنها با رضایت پدر و مادر و با یک حکم محکمه
استرالیا از یک قاضی یا بازپرس اجازه ازدواج میتوانند ازدواج کنند.
ازدواج های ترتیب داده شده در استرالیا قانونی میباشد .هر دو طرف باید موافقت داشته باشند.
بلدی کسب اطالعات بیشتر در مورد ازدواج اجباری و چگونه می توانید از خود و دیگران زمانی که در جستجوی کمک هستید
محافظت کنید ،در صفحه زیر مراجع کنید www.ag.gov.au/forcedmarriage
 (www.dss.gov.au/family-safety-pack) Family Safety Packشامل یک جزوه در مورد ازدواج های اجباری و
زودتر میباشد.
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 میباشد با پلیس فدرال استرالیا، و یا در خطر ازدواج اجباری،اگر شمو فکر می کنید که کسی در خطر
. تماس بگیرید131 237  به شمارهAustralian Federal Police
:سازمانهای زیر نیز ممکن بتواند کمک کند
تلفون

سازمان و صفحه انترنتی

منطقه

1800 737 732

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

National

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

National

Anti-Slavery Australia
www.antislavery.org.au

/ NSW
ملی

1300 352 000

02 9514 9662
 و02 9515 8815

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

)(پیام0481 070 844
03 9481 3000

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

Vic.

صحت و حقوق باروری زن
.( در استرالیا غیر قانونی میباشدFemale Genital Mutilation or cutting (FGM/C)) عمل ختنه زنان و یا قطع تناسلی
 و یا آسیب های دیگر به اندام، هر روش که که در برگیرنده از بین بردن جزئی یا کلی دستگاه خارجی تناسلی زنFGM/C
. که برای دالیل غیر طبی انجام می شود شامل میگردد،تناسلی زن
، باالی شخص ویا فردی دیگری این را سازمان دهی دهدFGM/C فرستادن ویا بردن یک فرد به یک کشور دیگری بلدی انجام
.نیز غیر قانونی میباشد
 می تواند عواقب جدی و طوالنی مدت داشته باشد زنان و دختران پس از ورود شان به استرالیا ممکن مشکالت صحیFGM/C
.به دلیل این عمل داشته باشند
:خدمات متخصص ذکر شده در زیر می تواند کمک کند
تلفون

خدمات حقوق باروری خانمها

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
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NSW

تلفون

خدمات حقوق باروری خانمها

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)
 و یاwww.fpq.com.au
www.true.org.au

07 3250 0240

Multicultural Women’s Health – FGM
www.true.org.au/resources/resources-overview/multicultural-womenshealth-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
Red Cross - Bicultural Community Health Program
www.redcross.org.au/bi-cultural-health.aspx

1300 737 639
-

Tasmania police
www.police.tas.gov.au

1800 333 000

Crime stoppers
http://crimestopperstas.com.au/

03 8345 3058

Royal Women's Hospital
https://www.thewomens.org.au/health-information/
مکالمه محلی رایگان

1800 806 292
03 9594 2289

Qld

SA

Tas.

Vic.

South Eastern Centre Against Sexual Assault
http://www.secasa.com.au/
 ساعته در بحران24 تماس های رایگان

03 9481 3000

Australian Muslim Women’s Centre for Human Rights
http://ausmuslimwomenscentre.org.au/2014/a-guide-for-responsiblereporting-on-female-genital-cutting

1800 199 174

Women’s Information Service
www.communities.wa.gov.au/communities-in-focus/women/womensinformation-service/Pages/default.aspx
 عصر4:00  صبح تا ساعت9:00 تماس های مفت از دوشنبه تا جمعه از ساعت
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NT

Child protection service
www.dhhs.tas.gov.au/children/child_protection_services

131 444

1800 442 007

منطقه

WA

منطقه

خدمات حقوق باروری خانمها

تلفون

WA Health, FGM Program
www.kemh.health.wa.gov.au/health_professionals/WHCSP/gbv.php

08 9340 1557

سالح گرم و چاقو
حمل سالح مانند چاقو و یا اسلحه در استرالیا خالف قانون میباشد .شمو باید اجازه بلدی حمل و یا داشتن تفنگ داشته باشید.
معموال محدودیت سنی در استفاده از تفنگ و فروش اسلحه یا چاقو به افراد زیر سن قانونی میباشد .هر ایالت و منطقه دارای
ترتیبات و قوانین متفاوت در مورد استفاده از اسلحه و مالکیت آن دارند.

حیوانات و حیات وحش
شکار حیوانات بومی و شکار هر حیوانی در پارک های ملی و یا سایر منابع طبیعی به طور کلی ممنوع است.
قوانین شکار و ماهیگیری بین ایالت ها و مناطق مختلف متفاوت میباشد و شمو باید آنچه که در مورد منطقه تان میباشد بررسی
کنید .شمو ممکن قادر به شکار حیوانات وحشی در برخی از مناطق باشید .شمو ممکن است نیاز به یک اجازه نامه یا اجازه یا به
پرداخت مصرف به شکار باشید ،و هر گونه سالح که استفاده می کنید باید اجازه داشته باشد.
ماهیگیری تفریحی در اقیانوس یا در دریا ها ممکن ،معموال با یک جواز یا الیسنس اجازه داده شود .به طور کلی محدودیت در
اندازه و تعداد ماهی که ممکن میگیرید وجود دارد.
استرالیا قوانین بلدی حفاظت از حیوانات از ظلم و غفلت دارد .افرادی که با حیوانات و پرندگان بدرفتاری مینمایند ممکن جریمه یا
زندانی شوند ،یا هر دوی آن .قوانین محلی نگه داری حیوانات را در خانه اجازه میدهد ،اما شمو به طور کلی نیاز به یک اجازه
مخصوص بلدی نگه داشتن حیوانات بومی استرالیا دارید.
کشتن حیوانات در حویلی ممنوع میباشد.
همچنین سربزنید به فصل  ،12مشارکت مدنی.

سیگرت کشیدن ،نوشیدن و مواد مخدر
سیگرت کشیدن برای سالمتی مضر میباشد ،و یکی از علل اصلی مرگ و میر و بیماری در استرالیا است.
اطالعات در مورد دخانیات و چگونه سیگرت را ترک کرد از متخصصان صحی مانند داکتران و داروسازان در دسترس
میباشد .اطالعات نیز موجود میباشد مانند از خدمات  Quitlineدر شماره  (13 Quit) 13 7848ویا در صفحه انترنتی زیر
www.quitnow.gov.au
سیگرت کشیدن در موتر که در آن اطفال میباشند ،در بسیاری از اماکن عمومی از جمله ادارات ،محل کار ،مراکز خرید شفاخانه
ها ،کلینیک های صحی ،مراکز تفریحی و رستوران مجاز نیست.
فروش و یا عرضه محصوالت تنباکو به افراد زیر  18سال سن غیر قانونی میباشد.
در استرالیا نوشیدن الکل مجاز است ،ولی در محل و زمان خاص .راهنمایی بلدی نوشیدن الکل توصیه نوشیدن بیش از دو
نوشیدنی های استاندارد در هر روز میباشد.
فروش و یا فراهم نمودن مشروبات الکلی بلدی افراد زیر سن غیر قانونی میباشد .نوشیدن الکل یک فرد زیر  18سال به جز در
مالکیت خصوصی ممنوع میباشد ،مانند یک خانه شخصی .نوشیدن الکل نیز در بسیاری از مناطق عمومی ممنوع است.
استرالیا بلدی جلوگیری ،از فروش و یا استفاده افراد از برخی مواد مخدر دارای قوانین میباشد .شکستن قوانین مواد مخدر می
تواند سبب مجازات شدید شود ،از جمله جریمه و حبس .قوانین مواد مخدر در استرالیا بین کسانی که استفاده از مواد مخدر و
کسانی که کسب و کار تهیه ،تولید و یا فروش آنها را میکنند ،فرق دارد.
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رانندگی تحت تاثیر مواد مخدر یا الکل غیر قانونی میباشد .اگر شمو بعد از مصرف مواد مخدر یا نوشیدن الکل رانندگی میکنید،
ممکن شموالیسنس رانندگی خود را از دست داده ،جریمه شده ،به زندان بروید و یا متحمل همه این مجازات گردید .همچنین نگاه
کنید به فصل  ،8حمل و نقل.
اگر شمو یا کسی را می شناسید که مشکل با داروهای غیر قانونی و یا نوشیدن الکل دارد ،با داکتر خود صحبت نموده ،با خدمات
صحی جامعه محلی خود و یا خط تلفن الکل یا مواد مخدر در ایالت یا منطقه تان صحبت کنید:
ایالت ویا منطقه

تلفون در مورد اطالعات الکل و مواد مخدر

ACT

02 6207 9977

NSW

(Sydney) 02 9361 8000
) 1800 422 599اطراف نیوثوث ویلز(

NT

(Darwin) 08 8922 8399
) 08 8951 7580استرالیایی مرکزی(
) 1800 131 350سراسر قلمرو(

Qld

1800 177 833

SA

1300 131 340

Vic.

1800 888 236

Tas.

1800 811 994

WA

(Perth) 08 9442 5000
) 1800 198 024اطراف استرالیایی غربی(

بلدی اطالعات بیشتر:
سازمان های پیکارگر
National Tobacco Campaign
Department of Health
National Drugs Campaign
Australian Drug Information Network

صفحه انترنتی
www.quitnow.gov.au
www.alcohol.gov.au/
www.drugs.health.gov.au/
www.adin.com.au/content.asp?Document_ID=38

محدودیت در واردات گیاه یا حیوان
اگر شمو محصوالت اینترنتی را میخرید ،و یا سفر به استرالیا ویا از استرالیا میروید ،قوانین در مورد اینکه چه نوع گیاهان و
حیوانات را شمو خریده و یا با خود بیاورد وجود دارد .به صفحه زیر بروید.
www.environment.gov.au/biodiversity/wildlife-trade/travellers-shoppers
بلدی بررسی اینکه آیا اسباب یا بکس شمو شکسته شده قوانین حیات وحش ،و به صفحه انترنتی زیر بروید.
www.environment.gov.au/biodiversity/wildlife-trade/travellers-shoppers/tourist-souvenirs
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همچنین قوانینی در مورد اینکه چه نوع گیاهان و حیوانات را می توان در داخل استرالیا حمل و نقل نمود وجود دارد .اگر شمو
قصد دارید در داخل استرالیا سفر نماید ،بلدی بررسی الزامات برای حمل بخش به مقصد تان به صفحه زیر بروید.
www.quarantinedomestic.gov.au/

سایر قوانین
مجازات مرگ در استرالیا وجود ندارد.
قوانین علیه ریختن کثافات ،آلوده یا دفع مواد زائد بدون اجازه و یا ایجاد سر وصدا بیش از حد وجود دارد.

اختالفات با همسایگان
بسیاری از بخش های اختالف بین همسایگان نیز مربوط به قوانین میگردد .خدمات حل اختالف و میانجیگری که ممکن است
کمک به حل و فصل این مشکالت به عنوان جایگزینی بلدی رفتن به محکمه نماید وجود دارد.
بلدی اطالعات بیشتر:
ایالت
ویا
منطقه

خدمات

صفحه انترنتی

ACT

Conflict Resolution Service

www.crs.org.au/pdf/Healthy_neighbourhoods_br
ochure.pdf

NSW

Information about the law in NSW

www.legalanswers.sl.nsw.gov.au/guides/neighb
ours/

NT

Community Justice Centre

www.cjc.nt.gov.au/

Qld

Queensland Government

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

SA

Legal Services Commission of SA

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

Tas.

Hobart Community Legal Service

Vic.

Victoria Legal Aid

WA

Legal Aid WA

www.hobartlegal.org.au/tasmanian-lawhandbook/community-andenvironment/neighbourhooddisputes/introduction
www.legalaid.vic.gov.au/find-legalanswers/disputes-with-neighbours
www.legalaid.wa.gov.au/InformationAboutTheLa
w/Homes/neighbours/Pages/NeighboursCommo
nProblems.aspx

همچنین نگاه فصل  ،12مشارکت مدنی.

کمک های حقوقی
همه ایالت ها و مناطق دارای سازمان های که مردم را اطالع از حقوق و تعهدات قانونی شان بدهد ،و دسترسی آنها را به سیستم
قضایی بهبود بخشد وجود دارد.
 Legal Aidسازمان ارائه مشاوره حقوقی و کمک به مشتریان واجد شرایط در مورد مسائل جنایی ،فروپاشی خانواده،
خشونت خانوادگی ،مهاجرت ،صحت روانی ،امنیت اجتماعی ،قرضه و جرائم رانندگی میباشد:
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صفحه انترنتی
www.legalaidact.org.au/
www.legalaid.nsw.gov.au/
www.nt.gov.au/ntlac
www.legalaid.qld.gov.au/
www.lsc.sa.gov.au/
www.legalaid.tas.gov.au/
www.legalaid.vic.gov.au/
www.legalaid.wa.gov.au/

تلفون

شعبه کمک حقوقی

ایالت و منطقه

1300 654 314

Legal Aid ACT

ACT

1300 888 529

Legal Aid NSW

NSW

1800 019 343

Northern Territory Legal Aid
Commission

NT

1300 651 188

Legal Aid Queensland

Qld

1300 366 424

Legal Services Commission of South
Australia

SA

1300 366 611

Legal Aid Commission of Tasmania

Tas.

1300 792 387

Victoria Legal Aid

Vic.

1300 650 579

Legal Aid Western Australia

WA

بعضی پیشنهاد کالس های جامعه که در آن شمو.مراکز حقوقی اجتماعی مشاوره حقوقی و کمک با انواع مسائل را فراهم میکند
.می توانید اطالعات بیشتر در مورد حقوق و مسئولیت های قانونی خود را یاد بگیرید
صفحه انترنتی

سازمان های حقوقی ملی

www.naclc.org.au/

National Association of Community Legal Centres

www.lawstuff.org.au/

Children’s and Youth Law Centre

www.wlsa.org.au/

Women’s Legal Services
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 7مسکن
در این بخش
پیدا کردن مسکن و اجاره کردن آن در استرالیا میتواند مشکل و گران باشد .این ممکن به خصوص بلدی خانواده های بزرگ
برای پیدا کردن مسکن بلند مدت که مناسب تمام نیازهای شان باشد دشوار خواهد بود .شمو ممکن با خانه که در دسترس است
سازش نماید.
•
•
•
•
•
•
•
•

محل اقامت کوتاه مدت
اجاره منزل شخصی و یا آپارتمان
کمک با مسکن
حقوق و مسئولیت کرایه نشین
خرید یک خانه یا آپارتمان
خدمات ضروری خانگی
جمع آوری زباله و بازیافت خانگی
پست

محل اقامت کوتاه مدت
انتخاب جای کوتاه مدت بلدی از شمو ممکن است وجود داشته باشید در نظر بگیرید زمانی که بلدی اولین بار وارد میشوید که می
تواند شامل:
•
•

•

خوابگاه ،هتل ها با نرخ تخفیف.
اگر شمو در استرالیا تحصیل میکنید ،ممکن قادر به دسترسی به خوابگا بلدی دانشجویی موقت شوید در حالی که شمو
جابجا شده اید .با کارکنان پشتیبانی بین المللی موسسه خود صحبت نموده ،یا بلدی جزئیات بیشتر وب سایت زیر سر
بزنید برای گزینه های محل اقامت برای دانشجویان بین المللی ،به صفحه زیر بروید
www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia/accommodation
برای یک دیدگاه از مصارف سطح زندگی دانشجویی در استرالیا ،به صفحه زیر بروید
www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia/living-costs

اجاره منزل شخصی و یا آپارتمان
اجاره گرفتن خانه ویا آپارتمان معموال ار طریق رهنمای معامالت که از طرف مالک خانه وکالت مونه ،صورت میگیرد.
شمو نیز میتوانید مستقیمآ از مالک خانه کرایه بگیرید .امالک کرایی در روزنامه ها و انالین اعالن گردیده در بخش ’‘To Let
و ’ .‘Accommodation vacantهمچنان شمو میتوانید به دفتر رهنمای معامالت رفته و از فهرست امالک کرایی و خالی
آنها سوال نماید.
'اجاره" یا "قرارداد اجاره مسکونی یک" (’ )‘lease’ and ‘residential tenancy agreementقرارداد قانونی نوشته شده
بین مالک و کرایه نشین میباشد .این حالت معموال بلدی یک دوره ثابت از شش یا دوازده ماه خواهد بود ،اگرچه شمو دوره زمانی
قبل از ثبت را میتوانید مذاکره نماید .شمو میتوانید قرار داد اجاره در پایان دوره تمدید کنید .داشتن یک قرارداد کتبی به معنای
شرایط قرار داد اجاره در توافق قبیلی ،مانند مصارف اجاره ،چه وقت آن را باید پرداخت نمود ،کی آب و برق را میپردازد،
(مانند برق ،آب ،گاز ،جمع آوری زباله و سایر خدمات) ،بازرسی متواتر ،چه حیوانات خانگی مجاز و چه مدت شمو می توانید
در مالکیت باقی بماند میباشد.
خود را به یک اجاره نامه که بیشتر از ماندن تان طول میکشد متهعد نسازید ،چون می تواند مصارف قابل توجه را ببار آورد اگر
شما قبل از پایان دوره توافق ترک نماید (به عنوان "شکستن اجاره نامه" (’ )‘breaking a leaseشناخته میشود)
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در آغاز اجاره ،شمو معموال پرداخت اجاره پیشکی یک ماه را  ،و یک ضمانت اجاره را بدهد .ضمانت به صاحبخانه سپرده
میشود .مقدار در ایالت ها و مناطق مختلف متفاوت میباشد .صاحبخانه یا رهنمای امالک و مستغالت باید درخواست خود را با
مقامات مسئول ،اوراق قرضه اجاره مسکونی در ایالت یا منطقه خود بنمایند .هنگامی که شما خانه را ترک کنند ،ضماند به شما
بازگردانده خواهد گردید ،اگر هیچ قرضدار اجاره نباشید ،در زمانی که شمو ترک مینماید و خانه باید پاک و سالم باشد.
قبل از اینکه شمو کوچ می روید ،شرایط فزیکی خانه و هر گونه آسیب که قبال در یک سند ثبت شده به نام "گزارش وضعیت
وجود دارد" (’ .)‘condition reportاین توسط شمو و صاحبخانه یا رهنمای امالک و اپارتمان شمو تکمیل گردیده به خاطر
کمک و جلوگیری از اختالفات هنگامی که شما کوچ میکنید می باشد .شمو باید هر گونه آسیب را به صاحبخانه گزارش داده ،و
قبل از هر تغییری به امالک اجاره آنرا داشته باشید .صاحبخانه معموال مسئول تعمیرات میباشد.

یکقرار داد را تا زمانی بازرسی از خانه و درک کامل شرایط و ضوابط در سند امضا نکنید ،چون بعد از امضا نمودن شکل
قانونی بخود اختیار میکند.
شمو اجازه ندارید خانه را به کسی دیگر اجاره بدهید (به کسی که در قرار داد اجاره ذکر نشده باشد) و نه بازدید کنندگان طوالنی
مدت داشته باشید ،چون ممکن است ازحد قانونی تعدادی از سرنشینان زیاد شود .معموال بازدید کننده کوتاه مدت اجازه دارد.
اگر شمو قصد کوچ نمودن را دارید ،باید وقت کافی به صاحبخانه خود (به طور کلی حداقل چهار هفته و یا مدت مشخص شده در
قرارداد اجاره است) بدهید.

کمک با مسکن
افراد کم درآمد ممکن است واجد شرایط بلدی خانه های موقت ،و یا کمک های مالی دولت برای کمک پرداخت ضمانت اجاره و
اولین ماه پیشکی باشند.
 Rent Assistanceپرداخت دولتی بلدی کمک به افراد کم در آمد بوده که اجاره خود را بدهد.
).(www.humanservices.gov.au/rentassistance

خانه های دولتی
اگر شمو معاش  Centrelinkدریافت میکنید ویا درآمد تان کم است شمو می توانید تقاضای خود را به اجارة خانه های دولتی،
که متعلق به دولت میباشد بدهید.
اگر شمو در خانه های دولتی زندگی میکنید شمو اجاره با نرخ تخفیف که کمتر از اجاره شخصی میباشد میدهید.
زمان انتظار بلدی خانه های دولتی مربوط به جایی که شمو می خواهید زندگی کنید متفاوت بوده ،اندازه تعداد نفر در خانواده شمو
و ضرورت نیازمندی به مسکن میباشد .دوره انتظار می تواند بسیار طوالنی باشد.
بلدی اطالعات بیشتر:
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صفحه انترنتی

تلفون

مقامات مسکن

ایالت ویا
منطقه

www.communityservices.act.gov.au/hcs

133 427

Housing and Community
Services

ACT

www.housing.nsw.gov.au

1300 468 746

Housing NSW

NSW

https://nt.gov.au/property/public-housing

08 8999 8814

Department of Housing

NT

www.qld.gov.au/housing/public-communityhousing

13 74 68

Department of Housing and
Public Works

Qld

www.housing.sa.gov.au

131 299

Housing SA

SA

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

پشتیبانی مسکن بلدی بی خانمانی
 یا، خدمات ذکر شده در زیر می توانید با محل اقامت اضطراری کمک کند، و یا در خطر بی خانمانی هستید،اگر شمو بی خانمان
.در تماس شوید
تلفون

خدمات وصفحه انترنتی

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

1800 474 753

1800 003 308

Link2Home
www.facs.nsw.gov.au/about_us/news/link2home
ShelterMe
www.shelterme.org.au
Homeless Hotline
www.qld.gov.au/housing/emergency-temporary-accommodation/homelesspersons-information-qld/
Help in Crisis Situations
www.sa.gov.au/topics/housing-property-and-land/housing/emergencyshelter-and-homelessness/accessing-services

NSW
NT

Qld

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
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حقوق و مسئولیت کرایه نشین
 اکثریت در،همه ایالت ها و مناطق مقامات دولتی دارند که به كرایه نشینان در زمینه حقوق و مسئولیت های شان راهنمایی میکند
:زبان های مختلف
تلفون

مقامات مسکن و معامالت منصفانه

13 22 81

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

13 32 20

NSW Fair Trading
www.fairtrading.nsw.gov.au/ftw/Tenants_and_home_owners/Renting_a_
home.page

ایالت ویا
منطقه
ACT

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

1300 654 499

1300 558 181

1300 304 054

Consumer Affairs Victoria
www.consumer.vic.gov.au/housing-and-accommodation/renting/during-alease-or-residency/rent-and-other-payments/rent-receipts
Department of Commerce
www.commerce.wa.gov.au/publications/tenant-guide-renting-home-wa

SA

Tas.

Vic.

WA

:همچنان سازمان های غیر دولتی که به كرایه نشینان مشوره میدهد وجود دارد
صفخه انترنتی

تلفون

صفحات انترنتی کرایه نشینان

ایالت
ویا
منطقه

www.tenantsact.org.au/contactUs/Te
nants-Advice-Service

02 6247 2011

Tenants’ Union ACT

ACT

Tenants NSW

NSW

www.tenants.org.au
www.dcls.org.au/legal-andadvocacy-services/tenants-advice

1800 812 953

NT Tenants’ Advice Service

NT

http://tenantsqld.org.au/info-fortenants

1300 744 263

Tenants Queensland

Qld
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ایالت
ویا
منطقه

صفحات انترنتی کرایه نشینان

تلفون

SA

Tenants Information and Advisory
Service

1800 060 462

Tas.

Tenants Union of Tasmania

1300 652 641

Vic.

Tenants Union of Victoria

03 9416 2577

WA

Tenancy WA
تلفون رایگان مناطق دوردست

08 9221 0088
1800 621 888

Natio
nal

Real Estate Institute of Australia

صفخه انترنتی
www.syc.net.au/tias/overview
http://tutas.org.au/
www.tuv.org.au
www.tenancywa.org.au
https://reia.asn.au/consumers/rentin
g-or-leasing-a-property/

خرید یک خانه یا آپارتمان
خانه ها و یا آپارتمان برای فروش معموال در روزنامه و یا آنالین اعالن میگردد .رهنمای معامالت و آپارتمان همچنین فهرست
فروش را نشر میکنند .اگر شمو برای اولین بار در استرالیا یک خانه میخرید ممکن واجد شرایط برای کمک ایالت یا منطقه
تان کمک مالی صاحب خانه اول گردید (نگاه کنید به .(http://www.firsthome.gov.au/
اگر شمو یک مقیم دائم استرالیا نمی باشید ،شمو ممکن است نیاز به تایید سرمایه گذاری خارجی به خرید یک خانه داشته باشید
(سر بزنید به صفحه زیر .(http://www.firb.gov.au/real-estate/
اگر شمو ضرورت به قرض گرفتن پول بلدی خرید یک ملکیت دارید ،به بانک خود یا سایر موسسات مالی تماس بگیرید.
در استرالیا ،زمانی که یک ملکیت میخرند ،مردم معموال از یک وکیل و یا ثبتی مدیریت معامله استفاده میکنند .تا زمان که
تمام شرایط و ضوابط قرار داد را بصورت کامل نفهمیده ات هیچ قراردادی را امضاء نکنید.
برای اطالعات بیشتر در خرید ملک ،به
http://www.australia.gov.au/information-and-services/family-and-community/housing-andproperty

خدمات خانگی ضروری
اگر شمو اجاره بیگرید و یا بخرید ،شمو نیاز به خدمات خانگی از قبیل وصل آب ،برق و گاز به خانه را دارید .ارائه دهندگان
خدمات ممکن است سازمان های دولتی و یا شرکت های خصوصی باشد ،و بستگی به موقعیت شمو دارد – راهنمای تلفن را
بررسی کنید.
شمو به طور کلی بلدی ارائه دهندگان خدمات چند روز پیش از کوچ نمودن به یک خانه جدید اطالع بدهید.
پیش از امضای قرارداد بلدی خدمات خانگی ،مطمئین شوید که شمو در واقع نیاز به خدمات دارید .برای مثال،
یک قرارداد سه ساله با شرکت برق امضا نکنید اگر در خانه موقتی زندگی میکنید .فهمیدن شرایط و ضوابط توافق با تامین کننده
قبل از امضای قرارداد مهم میباشد .راهنمای کمک به مدیریت خدمات انرژی در خانه در صفحه زیر در دسترس.
 http://www.accc.gov.au/publications/managing-energy-services-at-homeمیباشد
 Australian Energy Regulatorهمچنان معلومات بیشتر در
 http://www.aer.gov.au/consumers/aer-resourcesمیباشد.
این شرکت به شمو یک الیحه (بل) مصرف به طور منظم بلدی خدمات ارسال میکنند .با آنها بالفاصله تماس گرفته اگر شمو قادر
به پرداخت این الیحه در وقت تعین شده نیستید ،و یا اگر می خواهید در ترتیبات خود تغیر وارد کنید.
منبع تامین کننده شمو می تواند شموره کمک کند اگر مشکل پرداخت الیحه ها (بل ها) خود را داشته و شمو می توانید از قطع
شدن خدمات جلوگیری کنید.
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برق و گاز
برای کسب اطالعات ،از جمله ویدیو ،در انتخاب منبع برق و گاز شموره کمک مینماید و به دانستن حقوق تان ،از صفحه دولتی
استرالیا دیدن کنید Energy Made Easy .در صفحه www.energymadeeasy.gov.au/
در هنگام انتخاب یک منبع تامین کننده فراموش نکنبد که بررسی کنید:
•
•
•

مدت قرارداد تا چه وقت است
اینکه آیا مصرف بلدی وصل به خدمات وجود دارد و یا اگر شمو زود تر خارج میشوید.
که تامین کننده بداند اگر شمو تخفیف میگیرید و یا کمک درآمد دریافت میکنید.

ویبسایت  Energy Made Easyدارای کتابچه در تعدادی از زبان های مختلف
) (www.energymadeeasy.gov.au/publications-0و یک لیست از دادآوران انرژی
) (www.energymadeeasy.gov.au/useful-contactsاگر شمو قادر به حل مشکل با برق تان و یا تامین کننده گاز
نمی باشید تماس بگیرید.

Centrepay
 Centrepayیک خدمت داوطلبانه پرداخت بل ها برای مشتریان  Centrelinkمفت میباشد .به صفحه زیر بروید
 www.humanservices.gov.au/customer/services/centrelink/centrepayشمو میتوانید از Centrepay
برای تنظیم کم شدن پی در پی از معاش  Centrelinkشمو بلدی پرداخت بل ها ،مصارف ،و مصارف خانگی مانند کرایه،
گاز ،برق ،آب و تلفون ،استفاده نماید .شمو هر زمان آنرا تغیر داده ویا کم کنید .سریعترین راه برای انجام آن از طریق آنالین و
استفاده حساب آنالین  Centrelinkاز طریق  myGovدرصفحه  www.my.gov.auبیبنید.

تلفن و اینترنت
در استرالیا ،تلفن های موبایل بنام 'گوشی های موبایل یاد' شده و تلفن ثابت در خانه بنام 'خطوط تلفن ثابت' و یا 'خطوط ثابت'
شناخته شده است.
قرارداد های این خدمات اکثر 'برنامه' نامیده می شود .بلدی مقایسه خدمات تلفن و اینترنت ،شمو می توانید آنالین با وارد کردن
کلمه هایی مانند برنامه های موبایل ،پالن تلفن ثابت (’ )‘mobile planو پالن اینترنت (’ )‘internet planجستجو کنید.
شرایط را با شرکت و سند کوتاه که بنام خالصه اطالعات بحرانی (’ )‘Critical Information Summaryیاد میشود پیش از
امضای قرارداد به دقت مطالعه کنید.
اینها برخی خصوصیات مشترک قرار دادهای از تلفن و اینترنت در استرالیا میباشد:
•
•
•
•
•

خدمات معموال مصرف وصل کردن را تقاضا مینماید.
شما ممکن یک قرارداد یک سال یا دو سال کنید.
بیشترین خدمات تلفن موبایل شامل یک کمک مصرف تماس و یا یک کمک مصرف انترنت هر ماه برای موبایل برود
ضلنت میباشد و اگر شمو بیش از حد استفاده کنید ،ممکن مجبور به پرداخت بیشتر گردید.
بسیاری از خدمات شامل مصرف با پیام هشدار –  SMSیا ایمیل که بشمو اطالع میدهد در صورت استفاده بیش از حد
 85% ،50%و یا  100%از تخفیف ماهانه شمو.
شمو می توانید از خدمات پیش پرداخت (پرداخت قبل از استفاده) یا خدمات پرداخت قبلی (ارائه دهنده به شمو یک
صورت حساب به طور منظم ارسال میدارد) را انتخاب نمایید.

اگر شمو قبض (بل) تلفن یا اینترنت دریافت می کنید و نمی توانید آن را در وقت مقرر پرداخت کنید ،شمو باید با شرکت خود
تماس بگیرید.
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تماس های تلفنی به کشورهای دیگر اکثر در تخفیف ماهانه پالن تلفن شامل نمی باشد .این تلفن ها ممکن قیمت تمام شود.
شما ممکن مراقب تلفن های خارجی تان بدقت بوده ،و یا از یک کارت پیش پرداخت استفاده کنید ( در فروشگاه خوراک در
دسترس میباشد).
اگر می خواهید اینترنت به خانه شمو وصل و دسترسی از طریق یک دستگاه بی سیم داشته باشید ،شما نیاز به یک قرارداد با
تامین کننده خدمات اینترنت دارید .قبل از امضای هر قرارداد ،مطمئن شوید که شمو برای خدمات پرداخت توانسته وکه مطابق با
نیازهای شمو باشد .شمو همچنین می توانید وصل به اینترنت بی سیم پیش پرداخت را بخرید.
تعدادی از برنامه های که اینترنت و آموزش مفت و یا ارزان فراهم میکند در دسترس میباشد.به مثال ،کتابخانه های عمومی و
شوراهای محلی ممکن است دسترسی به اینترنت مفت داشته باشد.
شمو فقط باید از تلفن و اینترنت شرکت هایی که اعضای  Telecommunications Industry Ombudsmanدر طرح
( TIOذکر شده) ) (www.tio.com.au/members/members-listingاستفاده کنید.
اگر مشکلی با خدمات تلفن یا اینترنت خود داشته واین شرکت قادر به حل و فصل آن نمیباشد ،شمو می توانید بطورمفت شکایت
به  TIOنموده توسط تلفنی  1800 062 058تماس گرفته و یا به www.tio.com.au/making-a-complaint

جمع آوری کثافات و باطله خانگی
دولت محلی به طور معمول مدیریت جمع آوری زباله و کثافت مونه .معموال سطل ها بلدی جمع آوری جداگانه کثافت خانگی
معمولی و مواد قابل بازیافت مانند بوتل ،قوطی ،کاغذ و قطعه وجود دارد.
برای بررسی روز جمع آوری ،تماس شورای محلی خود و یا همسایگان خود را بپرسید.همچنین نگاه فصل  ،12مدنی مشارکت.

پست
شمو نامه ها و پارسل های خود را از طریق صندوق ها و دفاتر  Australia Postارسال کنید .پوسته خارجی از پوسته داخلی
استرالیا قیمت تر تمام میشود Australia Post .همچنان خدمات مفید دیگر را نیز فراهم می کنید ،مانند پرداخت قبضها و گرفتن
عکس پاسپورت (سربزنید به صفحه زیر .(http://auspost.com.au/
اگر شمو به یک خانه کوچ می کنید ،می توانید خط خود را نامه های برگشت به آدرس جدید خود بفرستید .به صفحه زیرسربزنید:
 www.auspost.com.au/parcels-mail/redirecting-your-mail.htmlشمو ممکن است واجد شرایط بلدی تخفیف
در مصرف باشید  Australia Postآدرس جدید شمو ره مکمن به سازمان دیگر بدهد.
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 8حمل و نقل
در این بخش
استرالیا یک کشور بزرگ با بسیاری از شهرها و شهرهای کوچک که توسط مسافت های طوالنی از هم جدا شده است.
بسیاری از گزینه های حمل و نقل بلدی سفر در سراسر شهر و یا در سراسر کشور وجود دارد.
•
•
•
•
•

حمل و نقل عمومی
خدمات تاکسی
بایسکل سواري
پیاده روی
وسایل نقلیه شخصی

حمل و نقل عمومی
حمل و نقل عمومی در استرالیا شامل بس ،قطار (ترن) ،بس های برقی و کشتی میباشد.شمو باید بلدی استفاده از بسیاری خدمات
پول کرایه را داده ویا تکت بخرید.تخفیف به طور معمول بلدی دانش آموزان ،بزرگ ساالن و دارندگان Health Care Card
در دسترس میباشد .تکت هفتگی یا ماهانه معموال ارزان تر از روزانه و یا تکت سفر یکطرفه میباشد.
اطالعات و تقسیم اوقات در بسیاری از شوراهای محلی دولتی و مراکز بازدید کننده ،آنالین ،ایستگاه های راه آهن ،کتابخانه ها و
مراکز اطالع رسانی عمومی در دسترس میباشد.
ایالت ویا منطقه

شعبات حمل ونقل عامه

ACT

ACTION

صفحه انترنتی
www.action.act.gov.au

NSW

Transport NSW

www.transport.nsw.gov.au/

NT

Department of Transport

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

Qld

Translink

www.translink.com.au

SA

Transport SA

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

Tas.

Metro Tasmania

www.metrotas.com.au

Vic.

Metlink

www.metlinkmelbourne.com.au

WA

Public Transport Authority

www.pta.wa.gov.au

خدمات تاکسی
تاکسی ،در  24ساعت شبانه روز در اکثر نقاط استرالیا فعالیت دارد .میتر بر روی داشبورد تاکسی کرایه را نشان می دهد .لست
شرکت های تاکسی در آنالین و در  Yellow Pagesتحت عنوان 'تاکسی میباشد .بسیاری از شهرها تاکسی مخصوص برای
افراد که از یک چوکی چرخدار و یا معلولیت استفاده میکنند دارند  .اگر شمو با اطفال جوان تان سفر میکنید،
به شرکت تاکسی اطالع بدهید زمانی که تاکسی میگیرید ،که شمو یک چوکی کودک نیاز دارید.
جایگزین تاکسی بلدی حمل و نقل ،مانند یوبر یا موتر های غیرسمی ،ممکن است در بعضی از نقاط در دسترس باشد.
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بایسکل سواري
بایسکل سواران باید همه قوانین سرکها و عالئم را اطاعت کنند ،و بایسکل شموباید بریک و زنگ اش کار کند .اگر شمو بایسکل
می دوانید ،شمو و هر مسافر باید یک کاله بپوشند .هنگامی که در شب می دوانید ،بایسکل شمو باید چراغ های جلو و عقب داشته
باشد .همیشه بایسکل خود را هنگامی که آن را رها میکنید قفل کنید.
محل و یا شهر شموممکن است ترتیبات مخصوص در محل برای تشویق بایسکل سواری داشته باشد ،مانند مسیرهای تعیین شده
برای بایسکل (در یا خارج سرک) ،و یا مناطق انبار برای بایسکل که بایسکل سواران را به حمل و نقل عمومی وصل میکند.
شما باید در خط بایسکل برانید اگر موجود باشد ،چون این امن تر میباشد ،و بعضی از ایالت ها و مناطق این را الزم می
میداند .اگر هیچ خط بایسکل وجود نداشته باشد ،شمو باید نزدیک به سمت چپ سرکها برانید چون امن میباشد .به طور کلی ،بیش
از دو بایسکل سوار باید در کنار یکدیگر نباشد.

پیاده روی
پیاده روی یک فعالیت تفریحی محبوب در استرالیا است.
چهارراهى ها با چراغ های ترافیک و یا پیاده رو میباشد .به چپ و راست بلدی بررسی ترافیک به دقت نگاه کنید .در سرکها و یا
راه آهن راه نروید.
اگر شما قصدپیاده روی در جنگل را دارید ،مطمین باشید که به خوب صحیح مجهز بوده و به کسی بگوید که کجا می
خواهید بروید.

عراده جات شخصی
حمل و نقل شخصی حمل و نقل است که شمو آنرا داشته و خود شمو از آن استفاده میکنید .اکثری استرالیایی ها از موتر یا موتور
سیکل برای حمل و نقل شخصی استفاده میکنند .مالکیت خودرو مناسب است اما آن را نیز گران است .بسیاری از مسئولیت های
مربوط با رانندگی موتر و داشتن آن در استرالیا وجود دارد.
مسافرت مفتی ،که یک سواری رایگان با یک بیگانه در موتر یا کامیون شان باشد ،امن نیوده و توصیه نمیگردد.

الیسنس رانندگی
در استرالیا برای راندن یک موتر یا موتورسیکل ،شمو باید یک الیسنس رانندگی داشته باشید .زمانی که در حال رانندگی هستید،
همیشه آنرا با خود داشته باشید.
اگر شموالیسنس از یک کشور دیگر را دارید شمو باید  Driver Knowledge Testرا بدهد تاجواز
 Learner’s Permitرا بگیرید Learner’s Permit .بشمو اجازه میدهید که رانندگی را یاد گرفته ،در صورت که با
شخصی که الیسنس کامل دارد همراه باشید .شمو باید ” “Lپلیت را در موتر خود نصب کنید.
زمانیکه مهارت های مناسب شمو بهتر شد ،شمو می توانید بلدی الیسنس رانندگی  Provisionalدرخواست بدهید.
بلدی بدست آوردن  Provisional Licenceالیسنس رانندگی شما باید حداقل  17سال سن داشته ،اجازه نامه یادگیری را حد
اقل شش ماه داشته ،ویا الیسنس ایالت یا خارجی داشته باشید .شمو باید پلیت ” “Pرا در موترخود نصب کنید.
اگر شمو دوره  Provisionalتان را سپری کردید ،میتوانید بلدی الیسنس کامل درخواست بدهید .اگر در الیسنس شمو شرایط
وضع گردیده باشد ،آنها را رعایت کنید.
همچنین نگاه کنید فصل  ،1پس از ورود چه کاری را بزودی انجام دهید.
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قوانین استفاده از رانندگی
شما باید از قوانین و استفاده از رانندگی را آگاه بوده و اطاعت کنید .مثال:
•
•
•
•

موتری که شمو می رانید باید با دولت ثبت شده باشد.
هر کس در موترخود باید یک وسیله مناسب محافظت کودک و کمربند را بسته کنند.
استفاده از تلفون موبایل در هنگام رانندگی خالف قانون است.
اگر شمو در یک تصادف درگیر میشوید ،باید آن را بالفاصله به پلیس گزارش دهید.

در استرالیا ،قوانین ترافیک و رانندگی بسیار سخت میباشد .قوانین و مقررات رانندگی از ایالت به ایالت متفاوت میباشد .نقض از
قوانین ترافیکی و رانندگی می تواند منجر به جریمه قیمت ،از دست دادن الیسنس رانندگی شمو و یا حتی زندان گردد .پارکینگ
غیر قانونی نیز می تواند در جریمه قیمت داشته باشد .محدودیت سرعت قابل اجرا و کمره های سرعت ممکن است بلدی گرفتن
افرادی که بیش از حد سرعت میکند ،استفاده گردد.
نوشیدن الکل و یا مست (نشه بودن) و یا تحت تاثیر مواد مخدر در حالی که رانندگی میکنند ،خالف قانون میباشد .درجة الکل
خون که روا باشد متفاوت ،بستگی به ایالت یا منطقه و درجه الیسنس رانندگی دارد .پلیس به طور تصادفی ممکن است راننده را
برای بررسی اینکه آیا آنها بیش از حد الکل قانونی دارند ،آزمایش کند .همچنین سر بزنید به فصل  ،6قانون استرالیا.
بلدی اطالعات بیشتر:
ایالت ویا منطقه

مقامات ترافیک و سرک ها

تلفون

ACT

Road Transport Authority

13 22 81

NSW

Roads and Maritime
Services

13 22 13

NT

Department of Transport

1300 654 628

Qld

Department of Transport
and Main Roads

13 23 80

SA

Transport

13 10 84

Tas.

Transport Tasmania

1300 135 513

Vic.

VicRoads

13 11 71

WA

Department of Transport

13 11 56

صفحه انترنتی
www.rego.act.gov.au
www.rms.nsw.gov.au
https://nt.gov.au/driving
http://www.tmr.qld.gov.au/
www.transport.sa.gov.au
www.transport.tas.gov.au
www.vicroads.vic.gov.au
www.transport.wa.gov.au/index.asp
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کمربند و موانع کودک
هر کس در موترخود باید کمربند ایمنی یا یک وسیله مناسب مخافظت کودک رااستفاده کند .بلدی رانندگی بدون بستن کمربند ایمنی
وجود دارد ،و شمو ممکن است الیسنس رانندگی خود را از دست بدهند .کمربند ایمنی در تمام موترها بلدی بزرگساالن و کودکان
بزرگتر وجود دارد.
شمو باید وسایل خاص مورد تأیید دولت بلدی نوزادان و کودکان و جوانان تا سن هفت را ضرورت دارید .وسایل مواظبتی کودک
باید با معیارهای استرالیا بوده ،به درستی به وسیله نقلیه نصب شده و به درستی نظر به سن برای کودک تنظیم و بسته شود:
•
•
•

کودکان تا سن شش ماه باید رو به پشت در وسیله کودک بسته شود برای مثال در یک کپسول نوزاد.
از شش ماه تا سن چهار طفل باید در هر دو نما رو به پشت و یا رو به پیش در وسیله محافظت کودک بسته شوند،
بلدی مثال دریک چوکی ایمنی کودک.
از چهار سال تا سن هفت فرزند باید در هر دو یارو به پیش و یا دریک چوکی با یک کمربند یا مهار محافظت ایمنی به
درستی تنظیم و بسته شود.

کودکان خردسال اجازه ندارند که در چوکی پیشروی موتر بشینند.کودکان بین سنین چهار و هفت اجازه نشستن در چوکی های
پیشروی را نداشته تنها در صورت که چوکی های عقب توسط کودکان دیگر ،زیر سن هفت سال گرفته شده باشد.
به وسایل کرایی محافظت اطفال به صفحه زیر بروید www.kidsafe.com.au

موتر خریدن
وسایل نقلیه جدید و دست دوم فروشی در روزنامه ها و آنالین اعالن میگردد .آنها همچنین در نمایشگاه های موترهای جدید و
سرای موتر های دست دوم می باشد.
قیمت خرید یک موتر معموال شامل مصارف ثبت نام ،تمبر (مانند مالیات بر فروش) و بیمه اجباری نمی باشد .این مصارف
معموال به صورت جداگانه پرداخت می شود.
بلدی کسب اطالعات در مورد گرفتن قرضه برای خرید یک وسیله نقلیه ،به بانک خود و یا یک شرکت امور مالی مراجعه کنید.
به یاد داشته باشید مطمئن شوید که شموتمام شرایط را قبل از هر گونه قرارداد بلدی امور مالی که امضا میکنید فهمیده اید.
اگر شمو یک موتری را میخرید ،و مالک سابق قرضدار وسیله نقلیه بوده و قرض موتر را ندیده ،موتر امکان دارد ازشمو بگیرد،
و یا از نظر قانونی توسط شرکت که شمورا قرضه داده گرفته شود.بلدی بررسی اینکه مالک سابق قرضدار موتر نباشد،
با  Personal Property Securities Registerدر ) (PPSRدر تماس شوید.
 PPSRمی تواند به شمو بگوید در صورتی که موتر به پلیس به عنوان دزدی گزارش شده باشد ،ثبت ترافیک،
بدلیل نپرداختن جریمه های رانندگی ،قابل رانندگی نباشد ،و یا اینکه آیا موتر با Commissioner for Fair Trading
ثبت شده است به علت دست زدن کیلومترموتر(دستکاری با صفحه نمایش مسافت پیموده شده) .بلدی اطالعات بیشتر ،به تلفن
 1300 007 777تماس گرفته و یا به صفحه زیر برویدhttp://www.ppsr.com.au/individuals
همه ایالت ها و مناطق انجمن رانندگان داشته ،که خدمات از قبیل بازرسی موتر بلدی خریداران سایل نقلیه دست دوم ،اطالعات
مسافه ،بیمه ،و خدمات سرک (در صورتیکه نقلیه شمو خراب میشود) فراهم میسازد .اکثری خدمات در دسترس به هر دو عضو
و غیر عضو میباشد.
تلفون

صفحه انترنتی

منطقه

انجمن های موتر داران

National

Australian Automobile Association

02 6247 7311

www.aaa.asn.au

ACT

)National Road Motorists Association (NRMA

132 132

www.nrma.com.au

NSW

)National Road Motorists Association (NRMA

132 132

www.nrma.com.au
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صفحه انترنتی

تلفون

انجمن های موتر داران

منطقه

Automobile Association of Northern Territory
(AANT)

NT

13 1905

Royal Automobile Club of Queensland (RACQ)

Qld

www.raa.net 08 8202 4600

Royal Automobile Association (RAA)

SA

www.aant.com.au 08 8925 5901
www.racq.com.au

www.ract.com.au

132 722

Royal Automobile Club of Tasmania (RACT)

Tas.

www.racv.com.au

137 228

Royal Automobile Club of Victoria (RACV)

Vic.

www.rac.com.au

131 703

Royal Automobile Club (RAC)

WA
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 9صحت و تندرستی
در این بخش
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

معرفی
Medicare
Health Care Card
بیمه های صحی شخصی
کمک های طبی
مصارف آمبوالنس
داروها
خدمات صحی ایالت و منطقه
خدمات معلولین
خدمات صحت روانی
شکنجه و مشاوره ضربه روحی
امن بودن کودکان و پیشگیری از حوادث
ایمن سازی (واکسین)
خدمات دندان
خدمات مراقبت از سالمندان در استرالیا
شکایات در مورد خدمات مراقبت صحت از سالمندان و سالمت
پیگری مرگ

معرفی
در استرالیا  (GP) general practitionerداکتر اولین نقطه تماس شمو بلدی هر نوع خدمات مراقبت صحی بوده ،تا زمان که
عاجل نباشد .یک  GPنیاز های مراقبت صحی شموره ارزیابی نموده ،و در مورد رژیم درمانی تصمیم میگیرد .اینها شامل دوا
های نسخه ،معرفی به آسیب شناسی یا مرکز تشخیص ،ویا معرفی به یک متخصص مانندی جراح ،ویا یک داکتر مشاور میباشد.
متخصص ممکن به نوبه خود سفارش آسیب شناسی اضافی و یا آزمایش های دیگر را نموده ،و ممکن تصمیم بگیرد که شمو باید
در شفاخانه بستر شوید.
شمو  GPخود را انتخاب کنید و پول شمو قسمآ یا در کل میتوانید از فیس  GPتوسط  Medicareکه بستگی به صورت حساب
و ترتیبات  GPداشته پرداخته میشود.

Medicare
دولت استرالیا شمو را به پرداخت برخی مصارف طبی و شفاخانه از طریق یک طرح مراقبت های صحی ملی به نام
 Medicareیاد میشود کمک میکند.تحت درمان  Medicareخوابگاه مفت میباشد اگر شمو یک مریض عمومی در یک شفاخانه
دولتی ،تحت درمان یک دکتر باشید که توسط بیمارستان باشد .مصرف بازدید شموره با متخصصان صحی
(مانند  Medicareداکتر متخصص ،عینک ساز ،ودر بعضی حاالت با داکتر دندان و سایر داکتران متفق) کمک مینماید.
اگر شمواکثر به دکتر مراجعه مونید ،و یا آزمایش به طور منظم مینماید ،مصارف طبی شمو ممکن باال باشد .بازدید از یک دکتر
و یا داشتن آزمایش ممکن مصرف کمتر داشته باشد وقتی که در آستانه  Medicare Safety Netقرار بگیرید.
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مهاجران ،پناهندگان پناهندگان نسبت به رویه انسانی دوستی به طور کلی دسترسی فوری به مراقبت های صحی تحت
 Medicareدارند ،که بستگی به ویزای شان میباشد .دیگر مهاجران موقت ممکن است باید بیمه صحی خصوصی داشته باشند.
بعضی از داکتران و متخصصان صحی یک قبض (بیل) عمده دارند .بلدی دیدن قبض عمده ،داکتر قبض را فرستاده وشمو از
جیب خود پول نمی مستقیم به  Medicareدهید .داکتران و متخصصان صحی دیگر ممکن بلدی از شمو پول بگیرند .در آن
صورت ،با متخصص صحی خود صحبت نموده و یا برای کسب اطالعات بیشتر در مورد ادعا مزایای
 Medicareبه صفحه زیر رفته  www.humanservices.gov.au/medicareو شمو  Medicareخود و
 Health Care Cardخود را باید (اگر داشته باشید) در هنگام دیدار متخصص صحی ،با خود داشته باشید.
دولت استرالیا مصارف بعضی از دواها را که تحت ) Pharmaceutical Benefits Scheme (PBSباشد کمک
میکند .اگر شموبه مقدار زیادی ازدوا ضرورت دارید  PBS Safety Netممکن شموره در هزینه دوا نسخه کمک کند.
اگر شمو به  PBS Safety Netمیرسید دوا ساز به شمو مقدار  PBS Safety Net Cardرا میدهد و دوا  PBSشمو
ارزان تمام شده و برای متباقی سال مفت میشود .اگر شمو یک نام تجاری گران تر دوا را انتخاب میکنید ،و یا داکتر بلدی تان
تجویز میکند ،شمو هنوز هم ممکن بیشتر بپردازید .شما می توانید اطالعات در صفحه زیر در مورد  PBSسربزنید.
www.pbs.gov.au/pbs/home
بلدی مصارف آمبوالنس ،و بسیاری خدمات صحی  Medicareدهان و دندان ،عینک ،و یا جای در شفاخانه برای بیماران
شخصی نمی پردازد.
بلدی دریافتن اینکه اگر شمو واجد شرایط ثبت  Medicareنام هستید
 Medicare Service Centreرفته با پاسپورت و به خود همچنان اسناد واجد ،مانند نامه آعطا کارتImmicard
ویزه Department of Immigration and Border Protectionویا شواهدی
 .Visa Entitlement Verification Onlineاگر شمو واجد باشد به شمو یک کارت  Medicareاده میشود شماره که
شمو میتوانید بلدی استفاده و دسترسی به خدمات مراقبت صحی فوری استفاده نماید .کارت شمو و شماره  Medicareتان همراه
با نام  Medicareو نام های دیگر اعضای خانواده اگر آنها شامل همان کارت باشند ،به شمو ارسال میگردد.
بلدی اطالعات بیشتردر  Medicareبه صفحه زیر بروید  www.humanservices.gov.au/medicareیا مرکز خدمات
Department of Human Servicesمرکز خدمات محلی در صفحه زیر پیدا میتوانید.
http://findus.humanservices.gov.au/
همچنین فصل  ،1پس از ورود چه کاری را زود ترانجام دهیم سر بزنید.

Health Care Card
آگر شمو معاش  Centrelinkمگیرید ،ویا درآمد کم دارید ممکن واجد شرایط بلدی یک کارت صحی دولتی شوید
 Health Care Cardو همچنان سربزنید به ) (http://www.humanservices.gov.au/concessioncardsکارت
شموره به گرفتن تخفیف خدمات صحی ،منجمله قیمت دوا ،داکتران ،داکتران دندان ،و امبوالنس مستحق میسازد.
حتا اگر شمو یک  Health Care Cardداشته باشید ،هنوز هم باید کارت  Medicareخود را همرا با کارت صحی تان
 Health Care Cardتمام خدمات اولیه شفاخانه تداوی صحی نشان بدهید.
برای معلومات بیشترببنید فصل  ،10خانواده شمو.

بیمه صحی شخصی
اکثریت استرالیایی ها بیمه شخصی را بلدی پرداخت انتخاب مینمایند .که مصارف تداوی مریضان شخصی را در شفاخانه
های شخصی ویا دولتی در کل یا قسمآ تحت پوشش قرار میدهید .این ممکن خدمات که تحت  Medicareنباشد دربر بگیرد،
مانندی اکثریت نگهداری دندان ،اکثریت مراقبت چشم و عینک و خدمات امبوالنس.
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هزینه و نوعیت پوشش متفاوت بوده لذا اگر شمو تصمیم مگیرید که بیمه صحی شخصی داشته باشید ،بسیار مهم است که با
بیمه های دیگر مقایسه نموده و جزیات آن را به دقت بررسی نموده قبل از اینکه پالیسی (شرایط نامه ) ان را بخرید.

دلگرمی ها
دولت استرالیا دلگرمی مالی برای تشویق مردم جهت گرفتن بیمه صحی شخصی پیشنهاد مینماید .اگر شمو گرفتن بیمه صحی
شخصی را مد نظر مگیرید ،شمو باید آگاه باشید از:
•

•

 – The Private Health Insurance Rebateشمو میتوانید Private Health Insurance Rebate
را تقاضا کنید ،اگر واجد شرایط برای  Medicareبوده و پیروی از سیاست های بیمه صحی که تداوی شفاخانه،
تداوی عمومی (فرعی ویا اضافی  )'narteencr' 'c 'llicna' -یا پوشش هر دو را دارد کنید.
 – The Medicare Levy Surchargeیک  Medicare Levy Surchargeعبارت از پرداختن یک در
صد اضافی مالیات توسط مردم که بیمه صحی شخصی نداشته و در آمد شان باال تر از مبلغ معی شده باشد
)’.(a ‘threshold
 – Lifetime Health Coverاین طرح مردم را بلدی بیرون رفتن ار پوشش شفاخانه در سن جوانی تشویق
میکنید Lifetime Health Cover .تاریخ برای مهاجران جدید در استرالیا تاریخ دیر تر از این دو تاریخ زیر
میباشد:
1 oجوالی به تعقیب  31سالگرد تان ویا،
 oاگر شمو از سن  31باال تر هستید ،اولین روز تجلیل سالروز ازروز ثبت نام تان واجد شرایط مزایای کامل
 Medicareمیشوید.

اگرفردی بعد ازتاریخ سررسیده  Lifetime Health Coverاز پوشش شفاخانه بیرون میشود ،آنها باید  2%بیشتر برای هر
سال باال تر از  30سال بپردازد ،از زمان اول خریداری پوشش شفاخانه .طور مثال اگر فردی بیمه صحی پوشش شفاخانه را
برای اولین بار در سن  45سالگی میخرد ،آنها باید  30%بلدی پوشش شفاخانه بیشتر بدهد .برای جلوگیر از پرداختن
 Lifetime Health Coverاضافی شمو باید پوشش شفاخانه را از یک بیمه صحی ثبت شده استرالیا قبل از تاریخ سررسیده
 Lifetime Health Coverخریداری نماید.
بلدی معلومات بیشتر:
معلومات بیمه شخصی

صفحه انترنتی

بیمه صحی شخصی

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

Lifetime Health Cover

www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Conte
nt/health-privatehealth-lhc-providers-general.htm

Private Health Insurance Ombudsman

www.phio.org.au

صندوق های بیمه صحی و مقایسه پالیسی های شان

www.privatehealth.gov.au

کمک های طبی
پیدا نمودن یک داکتر خانوادگی
شمو نیاز بلدی ثبت نام با یک داکتر در استرالیا ندارید .گرچه اکثری مردم دارای یک داکتر خانوادگی -داکتر که برای مشکالت
صحی عمومی خود مراجعه میکنند ،که شامل ایمن سازی و واکسین نمودن نسخه ها ،تصادیق داکتر ،بررسی صحی ،مراقبت
صحت روانی ،و مشوره صحی میباشد.
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داکتران بنام ) General Practitioner (GPsیاد میشوند .آنها در یک کلینیک یا معاینه خانه کوچک ،ویا در مراکز طبی
شخصی ویا دولتی با داکتران دیگر کار میکنند .شمو میتوانید انتخاب کنید که پیش کدام داکتر ویا مرکز صحی بروید.
 GPsدرفهرست رهنمای تلفون و در آنالین و در تحت نام "داکتران طبی" (' )'sletrne tcnritit'alcaیاد میگردند .شمو
میتوانید تصمیم بگیرید که هر بار همان داکتر را دیده ،ویا میخواهید تحت تداوی داکتران دیگر در مرکز صحی باشید.
شمو میتوانید بلدی یافتن یک داکتر خانوادگی در بیشتر از یک معاینه خانه درتماس شوید .بعضی از معاینه خانه ها ممکن مریض
جدید را قبول نکنند.
ویب سایت  healthdirectدر صفحه زیر  www.healthdirect.gov.auهمچنان نشان میدهد  General Practiceبرای
یافتن نزدیکترین  General Practiceخدمات.

نگرانی های صحی روزمره
اگر شمو نگرانی صحی دارید ،و عاجل نمی باشد به داکتر خانواد گی خود مراجعه نموده ویا به کلنیک صحی بروید.
شمو پیش از دیدن داکتر ممکن انتظار بمانید.
معموال شمو باید یک قرار مالقات قبلی بگیرید توسط تلفون ویا از طریق آنالین قبل از رفتن به داکتر  .بلدی قرار مالقات قبلی
تان باید مطمین گردید که به وقت حاضر شوید.

توبرکلوز (سل)
اگر شمو از کدام کشور آسیایی ،افریفایی ،و نیم قاره هند ،امریکایی جنوبی ویا اروپایی شرقی هستید ،به احتمال زیاد شمو در
معرض بیماری سل قرار گرفته و در معرض خطر بلندی مبتال شدن قرار داشته و مریض شوید.
اگرچه شمو ممکن قبال آزمایش مرض سل پیش از آمدن تان به استرالیا شده باشد ،ممکن است شمو میکروب غیر فعال و
ساکت که در عکس برداری شش ها دیده نشده است ،در بدن تان داشته باشید.
اگر شمو مریض میشوید ،ویا نگران خطر مبتال شدن به مرض سل فعال هستید ،با داکتر خانواده گی صحبت نموده ویا در
اطالعات تلفون و خدمات مشاوره که در زیر میباشد ،ارتباط بگیرید.

متخصصان
شمو نمبتوانید با یک متخصص اول قبل از دیدن یک داکتر عمومی (داکتر خانواده گی – ' )'rntter e'ri'cمشوره نماید .داکتر
شموره ممکن استه بلدی تداوی بیشتربه یک متخصص صحی معرفی کند.

خط تلفون ترجمانی اولویت (اول) برای داکتران
داکتران ممکن از ترجمانان  TIS Nationalدر صورت نیاز استفاده کنند .این خدمات بصورت مفت بوده اگر شمو مقیم دایمی
ویا شهروند استرالیا بوده ،و مشورت های طبی تحت پوشش  Medicareباشد .داکتر شمو نیزممکن در صورت ضرورت
ترجمان حضوری تقاضا کند .ببنید در فصل زبان انگلیس فصل  ،3زبان انگلیسی.

طبابت عا جل
تداوی عاجل طبی  24ساعت در روز ،هفت روز هفته در بخش عاجل شفاخانه های دولتی در دسترس میباشد .شفاخانه های
دولتی درفهرست  White Pagesموجود است .تداوی عاجل در بعضی از مراکز صحی و شفاخانه های شخصی نیز ممکن در
دسترس باشد.
اگر شمو ویا کسی دیگر مریض خطرناک دارید  ،به  000عاجل زنگ زده و یک آمبوالنس ” “Ambulanceتقاضا کنید.
زمان که شفاخانه میروید ،هر دوا خود را با خود وکارت  ،Medicareکارت عضویت در بیمه صحی شخصی کارت
 Health Careو  Pension Concessionخود را بگیرید.
اگر وضعیت عاجل نباشد ،داکتر خانواده گی خود را تماس بگیرید.
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اطالعات صحی تلفونی و خدمات مشاوره
تمام ایالت و مناطق (قلمرو) خدمات تلفون صحی داشته که  24ساعت در روز ،هفت روز هفته فعالیت دارند .آنها رهنمایی
مفت دارد و شموره به خدمات صحی محلی رهنمایی مینماید.
شمو همیشه اول کوشش کنید که با داکتر خود به تماس شوید ،اگر شمو نگرانی صحی دارید .اما اگر آنها میسر نباشند،
این تلفون ها پرستاران ماهر داشته که آنها فوری به شمو مشوره های تخصصی میدهد.
ایالت ویا منطقه

تلفون خدمات مشورتی
صحی

تلفون

ACT, NSW,
NT, Tas., SAو
WA

healthdirect

1800 022 222

Qld

13 HEALTH

13 43 25 84

Vic.

NURSE-ON-CALL

1300 606 024

صفحه انترنتی
www.healthdirect.gov.au
www.health.qld.gov.au/13health/default.asp
www.health.vic.gov.au/nurseoncall

مصارف آمبوالنس
حمل نقل توسط آمبوالنس را تحت پوشش  Medicareقرار نمی دهد .مصارف امبوالنس متفاوت بوده و بستگی دارد که در
کدام ایالت ویا قلمرو شمو زندگی میکنید.
در کوینزلند و تاسمانیا ،خدمات امبوالنس مفت برای باشندگان محلی معموالوجود دارد .در ایالت و قلمرو های دیگر ،هزینه
ممکن قابل پرداخت باشد .مصرف (هزینه) متفاوت بوده و بستگی دارد که چه مسافه را شمو سفر نموده اید ،نوعیت مریضی
شمو و اینکه شمو واجد شرایط تخفیف میباشد .
آمبوالنس حتا ممکن برای مسافه های کوتاه قیمت تمام شود ،اگر شمو بیمه یک آمبوالنس را نداشته باشید .اگر شمو خارج از
کوینزلند یا تاسمانیا زندگی میکنید ،شمو ممکن بخواهید که یک بیمه بخرید .شمو میتوانید این کار را از طریق طرح عضویت
آمبوالنس که توسط خدمات آمبوالنس و بیمه های صحی شخصی فراهم گردیده نماید.
بلدی معلومات بیشتر ببنید در فصل فصل  ،2کمک بخواهید .

دواها
اگر شمو نیاز به دوا دارید ،داکتر شمو ممکن بشمو یک نسخه داده تا به دواخانه ببرید .اکثریت دوا ها ،مانندی انتی بیوتیک ها
تنها با داشتن نسخه در دسترس میباشد Health Care Card .و  Pension Concession Cardکه توسط Centrelink
فراهم گردیده ،شمو واجد شرایط تخفیف در بعضی دواها میباشید .شمو باید کارت مدیکر  Medicareخود را به
دواخانه ببرید.
مهم این است که نوشته و رهنمای دوا را بدقت خوانده ،و از داکتر یا دوا ساز خود اگر مطمین نمی باشد سوال کنید .برای
معلومات بیشتر در مورد ادویه با دواساز در شماره ذیل در  Medicine Lineبه  1300 633 424زنگ زده وسوال کنید.
دوا ساز نیز ممکن از تلفون ترجمانی استفاده نموده که یک خدمات مفت بوده که از طرف دولت فراهم گردیده است.
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صفحه انترنتی

دواها و نسخه ها

تلفون

NPS MedicineWise
 – Medicine Lineمعلومات در
مورد دواها و نسخه ها
– Medicare Australia
 PBSمعلومات در مود تقاضای
نسخه

1300 633 424
دوشنبه تا جمعه از 9:00
صبح تا  5:00عصر

www.nps.org.au/contact-us/medicines-line
www.medicareaustralia.gov.au/public/services/scrip
ts/index.jsp

خدمات صحی ایالت و مناطق (قلمرو)
دولت های قلمرو و ایالتی خدمات شفاخانه ،صحت جامعه ،و مراقبت تسکین دهنده را فراهم میکند.

مراکز صحی جامعه
مراکز صحی جامعه بلدی افراد در تمام سن ها با مصرف کم خدمات صحی را فراهم میکند .تمام مراکز این خدمات را فراهم
نمی کند .خدمات ممکن شامل پرستاری ،آموزش و ارتقا صحی ،فیزیوتراپی (درمان با ورزش) مراقبت دندان،
مراقبت صحی ،مشوره و آسایش اجتماعی باشد.

خدمات صحی بلدی خانواده ها با اطفال کوچک
خدمات صحی مادری و طفل معموال بلدی خانواده دارای اطفال از زمان تولد تا سن شمولیت در مکتب رایگان میباشد.
آنها اطالعات صحی ،ایمن سازی (واکسین کردن) و مشوره در مورد رشد طفل ،والدین و غذا برای اطفال کوچک ارایه میدارد.

خدمات صحی زنان
خدمات صحی زنان کمک در مسایل صحی نوزایشی ،مشکالت الکل و مواد مخدر ،مشکالت صحت روانی و تجاوز جنسی و
خشونت خانواده گی ،بشمول ختنه و بریدن الت تناسلی زنان فراهم مینماید .ببنید به فصل فصل  ،6قانون استرالیا.

خدمات برای افراد با پیشینه های مختلف
اکثری شفاخانه ها و مراکز صحی بزرگ دارای متخصصین صحی بوده ،که بلدی جوامع محلی مهاجران خدمات فراهم
میکنند .خدمات شامل مشوره ،توصیه ،معرفی و معلومات صحی میباشد.
به شفاخانه یا مرکز صحی جامعه تماس گرفته و بیبنید که اگر  Multicultural Health Workerدر گروپ زبان تان
موجود باشد.
بلدی یافتن خدمات صحی:
ایالت ویا
منطقه

شعبات صحی

صفحه انترنتی

ACT

ACT Health

http://health.act.gov.au/our-services/which-health-servicesuits-you-best

NSW

NSW Ministry of Health

www.health.nsw.gov.au/hospitals/pages/default.aspx

NT

Department of Health

www.health.nt.gov.au/Service_Locator/index.aspx

Qld

Queensland Health

www.health.qld.gov.au

SA

SA Health

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

Tas.

Department of Health and
Human Services

www.dhhs.tas.gov.au
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صفحه انترنتی

شعبات صحی

ایالت ویا
منطقه

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
 به خانواده، حمایت انفرادی بلدی افراد با معلولیت مهم دایمیNational Disability Insurance Scheme (NDIS)
 بمعنی آزمایش نبوده و باالی معاش کمک های درآمد مانندیNDIS  کمک.های شان و مراقبت کنندگان شان فراهم میکند
.معاش کمک برای معلولین و معیوبین و معاش مواظبت تاثیر نمی کند
 اطالعات در مورد. دسترسی داشته باشیدNDIS  شمو باید به قوانین سنی و منطقه مطابقت نموده تا به،در این مرحله
www.ndis.gov.au/people-disability/access-requirements واجد بودن در صفحه زبر میباشد
 بلدی معلومات بیشتردر مورد. شمو ممکن دسترس بخدمات معلولیت که وجود دارد باشید، نمی باشیدNDIS اگر شمو در منطقه
www.ndis.gov.au/people-disability/other-services خدمات به صفحه زیر بروید
خدمات صحی ایالت و مناطق خدمات و حمایت مختلف که میسر برای افراد داری معلولیت و خانواده های شان و مواظبت
. فراهم میکند،کنندگان شان میباشد
صفحه انترنتی

تلفون

شعبه معلولین

ایالت ویا
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

http://health.nt.gov.au/Aged_and_
Northern Territory Government Office
Disability/Office_of_Disability/index 1800 139 656
of Disability
.aspx

NT

www.adhc.nsw.gov.au/individuals/
support

13 QGOV
یا
13 74 68

Department of Communities, Child
Safety and Disability Services

Qld

www.sa.gov.au/topics/community1300 786 117
support/disability

Disability Information Service

SA

www.dhhs.tas.gov.au/disability 1300 135 513

Tasmanian Government Disability
and Community Services

Tas.

www.dhhs.vic.gov.au 1300 650 172

Department of Health and Human
Services

Vic.

(08)9426 9200
www.disability.wa.gov.au
تماس رایگان
1800 998 214

Disability Services Commission

WA

www.communities.qld.gov.au/ndis
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:برای معلومات در مورد خدمات معلولین
صفحه انترنتی

سازمان های ملی

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

– Department of Social Services
خدمات وبرنامه ها

www.humanservices.gov.au/disability

– Department of Human Services
کمک برای افراد معلول

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

شعبات مربوط به معلولیت و خدمات

www.australia.gov.au/information-and-services/benefits-and-  مزایا و پرداخت ها،معلومات در مورد حمایت دولتی
payments/people-with-disability
برای افراد با ناتوانایی جسمی و مراقبان آنها

خدمات صحی روانی
. با داکتر خانواده گی و یا مرکز صحی جامعه به تماس شوید،اگر شمو کمک در مورد امراض یا مشکالت روانی دارید
: با تیم روانشناسى نزدیك ترین شفاخانه ویا تلفون هاى كمكى به تماس شوید،اگر شمو نیاز به كمك عاجل دارید
صفحه انترنتی
www.lifeline.org.au/

تلفون
13 1114

کمک های صحت روانی
 ساعته24  – خط کمکیLifeline

www.kidshelp.com.au/

1800 55 1800

 ساعته24  – خط کمکیKids Helpline

www.mensline.org.au/

1300 789 978

– Mens Helpline Australia
 ساعته24 خط بحران

www.suicidecallbackservice.org.au

1300 659 467

 – خدمات مشورهSuicide Call Back Service
رایگان سرتاسری

 برای حمایت صحت روانیDepartment of Social Services برای معلومات در مورد خدمات و برنامه ها که از طرف
:در سطح جامعه فراهم گردیده شامل
Family Mental Health Support Service (FMHSS)
Personal Helpers and Mentors (PHaMs)
Mental Health Respite: Carers Supports (MHR:CS)

•
•
•

www.dss.gov.au/mental-health به صحفه
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مشاوره شکنجه و ضربه روحی
خدمات مخصوص به افراد که متاثر ازشکنجه و ضربه روحی هستند کمک مینماند:
ایالت ویا
منطقه

مشوره شکنجه روحی و بدنی

تلفون

ACT

– Companion House
کمک به بازماندگان شکنجه روحی وبدنی

02 6251 4550

NSW

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

02 9794 1900

NT

 – Melaleuca Refugee Centreخدمات حمایتی
از بازماندگان شکنجه روحی وبدنی

08 8985 3311

Qld

Queensland Program of Assistance to
Survivors of Torture and Trauma
)(QPASTT

07 3391 6677

SA

Survivors of Torture and Trauma
Assistance and Rehabilitation Service
)(STTARS

08 8206 8900

Tas.

 – Phoenix Centreخدمات پشتیبانی از بازماندگان
شکنجه روحی وبدنی

03 6234 9138

Vic.

– Foundation House
Victorian Foundation
)for Survivors of Torture (VFST

03 9388 0022

Association for Services to Torture
(ASeTTS) and Trauma Survivors

08 9227 2700

WA

صفحه انترنتی
www.companionhouse.org.au

www.startts.org.au

www.melaleuca.org.au

www.qpastt.org.au

www.sttars.org.au

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

www.foundationhouse.org.au

www.asetts.org.au

امن بودن اطفال و جلوگیری از حادثه
 Kidsafeبنیاد استرالیای جلوگیری اطفال از حادثات ،یک سازمان غیر دولتی بوده که اطالعات و خدمات امن بودن اطفال و
جلوگیری از حادثات را برای والدین و جوامع در  www.kidsafe.com.auفراهم میسازد .ترجمه برخی از اوراق حقیقت
یاب در بخش صفحه انترنتی استرالیای غربی و ویکتوریا در دسترس میباشد.

واکسین نمودن (ایمن سازی)
واکسین نمودن ،اطفال و بزرگ ساالن را در برابر میکروب ها و امراض مضر حفاظت میکند .واکسین نمودن اجباری نبوده
ولی این برای تمام کودکان و بعضی بزرگ ساالن مشورت میشود .بعضی از ایالت و مناطق سوابق واکسین های اطفال را قبل
از شمولیت در کودکستان و مکتب تقاضا میکنند.
اکثری واکسین ها توسط داکتر خانواده گی تان ویا مراکز صحی جامعه اجرا میگردد .در حال که برخی واکسین ها در مکتب
داده میشود .با داکتر خانواده گی ویا به مرکز صحی جوامع برای اطالعات بیشتر بتماس شوید.
) Australian Childhood Immunisation Register (ACIRدر  www.humanservices.gov.au/acirیک
اداره ثبت ملی بوده که واکسین های داده شده به کودکان و افراد جوان زیر سن  20سال را حفظ میکند.
کودکان و نوجوانان زیر سن  20سال که شامل مدیکر  Medicareهستند ،بصورت خودبخود شامل میگردند .سوابق واکسین
های شان را به داکتر تان برده  ACIRتا آنها بتوانند سوابق جزیات واکسین های که در خارج نمودند ،ثبت و حفظ نمایند.
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تقاضای ایمن سازی (واکسین کردن) برای بعضی معاشات دولتی ضرور میباشد.
) (www.humanservices.gov.au/immunisationتنها معافیت اعتباری از واکسین نمودن به علت دالیل طبی مورد
قبول میباشد.
اطالعات در مورد واکسین ها

تلفون

National Immunisation Information Line

1800 671 811

Australian Childhood Immunisation Register

1800 653 809

صفحه انترنتی
www.immunise.health.gov.au
www.humanservices.gov.au/acir

خدمات دندان
صحت خوب دهان برای سالمت صحت عمومی مهم میباشد .داکتران دندان شخصی عمده ترین فراهم کننده نگهداری های دندان
میباشند .داکتران شخصی دندان در بدل خدمات شان معموال پول میگیرند .انها در فهرست رهنمای تلفون میباشند .شمو میتوانید یک
بیمه صحی شخصی بلدی پوشش مصارف خدمات دندان داشته باشید.
 Child Dental Benefits Scheduleدر  www.humanservices.gov.au/childdentalبلدی کودکان واجد شرایط
بین سنین دو تا  17سال میگذارد تا حدود  $1000منفعت خدمات ابتدایی دندان دسترسی داشته باشند .این منفعت محدود برای
بیشتر از دوسال پی هم میگردد .اگر واجد باشید  Department of Human Servicesبا شما تماس میگیرد.
دولت های ایالت و مناطق بعض از مراقبت های صحت دهان ( شامل دندانهای مصنوعی و مسکن) برای و اجدین و دارندگان کارت
های تخفیف  Centrelinkفراهم میکند .به نزدیکترین مرکز صحی و یا شفاخانه برای جزیات این خدمات در تماس شوید .با
Centrelinkبرای اطالعات بیشتر در تماس شوید.

خدمات مراقبت بزرگ ساالن در استرالیا
زمان که شمو سالمند میشوید ،حق انتخاب دارید در مورد اینکه کی از شمو سرپرستی کند ،و یا اینکه میخواهید در خانه خود
بمانید یا به خانه های سالمندان بروید .خدمات مراقبت از سالمندان بلدی کمک بشمو که مستقل زندگی کنید طرح گردیده،
و بلدی شمو در مورد مراقبت شمو انتخای تعین میکند.
دولت استرالیا کمک مالی زیاد به خدمات مراقبت از سال مندان در استرالیا مینماید .اگر شرایط شخصی شمو میگذارد،
از شمو توقوع میگردد که در قسمت مصرف مراقبت از خود سهم بگیرید.
 My Aged Careصفحه انترنتی در  www.myagedcare.gov.auاطالعات در مورد انتخاب های شمو داشته ،و چگونه
میتوانید به خدمات نگهداری از سالمندان دسترسی داشته باشید .این بشمو در مورد دانستن روش های مراقبت از سالمندان کمک
نموده ،و اینکه چگونه دسترسی به حمایت و خدمات داشته باشید .اطالعات ترجمه شده در ویبسایت  My Aged Careدر
شماره  1800 200 422از طریق  TIS Nationalبلدی بحث در مورد نیازهای مراقبت سالمندان در دسترس میباشد.
دو انتخاب برای خدمات مراقبت سال مندان وجود دارد:
•

•

اگر شمو میخواهید به زندگی تان در خانه ادامه بدهید ،شمو کار های روزمره که دیگر نمی توانید انجام بدهید،
کمک طلب نموده ،مانندی چراغ خانه تانرا تبدیل نمی توانید ،باغبانی ،حمام گرفتن و لباس پوشیدن ویا خریداری
مواد غذایی .شمو همچنان وسایل که برای راه رفتن تان کمک میکند از قبیل عصا چوب و فرم ها برای راه رفتن
بدست بیاورید.
در صورت که شمو احساس میکنید که دیگر درخانه خود بیشتر زندگی نمی توانید ،شمو میتوانید به خانه های
مرنگهداری از سالمندان کوچ کنید .
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 My Aged Careمیتواند در مورد نیاز های شمو بحث نموده و برای ارزیابی صحبت بیشتر با جزیات در مورد وضعیت
شمو ترتیب فراهم نماید که اگر شمو واجد شرایط برای بدست آوردن کمک مالی دولتی خدمات نگهداری سالمندان باشید.
برای اطالعات بیشتر در ویبسایت زیر رفته www.myagedcare.gov.au/eligibility-and-assessment
ویا به شماره 1800 200 422تماس بگیرید.

شکایات در مورد خدمات نهگداری سالمندان یا نگهداری صحی
هرکسی که میخواهد شکایت درمورد خانه ها  Aged Careمجموعه مراقبت خانگی ویا
 Commonwealth Home Support Programنماید ،حق تماس و ارتباط با کمشنر شکایت را دارد
 Aged Care Complaints Commissionerاین خدمات مفت میباشد .شمو میتواند با
 Aged Care Commissionerتماس بگیرید:
•
•
•

آنالین – www.agedcarecomplaints.gov.au/
تماس تلفونی – 1800 550 552
نوشتاری -آدرس که شمو شکایت را نوشتید:
Aged Care Complaints Commissioner
) GPO Box 9848در مرکز شهر خودتان و ایالت/قلمرو(

شمو  My Aged Careبه شماره  1800 200 422میتوانید تماس گرفته یا ویبسایت  MyAgedCareدر زیر را
 www.myagedcare.gov.au/دیده اگر شمو هر نوع نگرانی در مورد تجارب نگهداری از سالمندان داشته باشید.
اگر شمو نگرانی در مورد فراهم نمودن نهگداری صحی به شمو یا کسی دیگر دارید ،شمو میتوانید شکایت در کمیسون مستقل
شکایات صحی در ایالت ویا قلمرو خود دثبت کنید .
ایالت ومنطقه

شعبه شکایات مراقبت صحی

تلفون

صفحه انترنتی

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
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پیگری مرگ
اگر کسی در استرالیا میمرد ،یک داکتر باید تصدیق را برای تایید نمودن مرگ امضا نماید .تا این تصدیق امضا نشود ترتیبات
کفن و دفن اجرا نمیگردد.
کفن و دفن در استرالیا ممکن قیمت تمام شده و مصارف آن ممکن بین  $4000تا  $15000باشد .بعضی وقت بیمه شخصی در
پیگری مرگ ومیر برای کفن و دفن و مصارف دیگر دیده میشود .بعضی وقت شخص که فوت نموده ممکن برای مصارف کفن و
دفن خود ترتیبات قبلی را گرفته و پولش را پرداخته ویا ترجع و خواهشات خودرا در وصیت  Willنامه خود اظهار نموده باشد.
وصیت  Willیک سند رسمی قانونی بوده که درایی و اموال میراث بعد از مرگش تقسشم گردیده و از اطفال اش کی سر پرستی
کند ،و دستورات دیگر در مورد بخشش برای موسسات خیریه و اعطای اعضای بدن .برای قانونی شدن  Willدو شخص باید
شاهد گردند که یک که منافع شان در  Willنباشد .یک  Willمعموال یک اجرا کننده  Executerرا تعین میکند.
یک (اجرا کننده) ( Executerوصیت)  Willمسول تقسیمات دارایی شخص برای اشخاص که اسم شان در  Willنام برده شده
و در تنظیم امورات مالی و ملکیت شخص مرده میباشد و دارای دستورات و انجام دادن  Willمیباشد .هر ایالت و قلمرودارای
 Public Trusteeبوده که به عنوان  Executerوکالت مینماید (معموال در بدل فیس).
اگر شخص  Willنگذاشته باشد ،ملکیت تحت یک دستور که در قانون درج بوده تقسیم میگردد .اگر وابستگان نزدیک نباشد،
ملکیت ممکن به دولت های ایالت یا قلمرو پرداخته شود.
کمک در رسیدگی نمودن ماتم و غم از دست دادن عزیز در دسترس میباشد.
بلدی معلومات بیشتر:
توصیه

صفحه انترنتی

چه باید کرد بعد از فوت کردن www.humanservices.gov.au/customer/subjects/what-do-following-death
ساختن وصیت نامه

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

مصرف تشیع جنازه

www.moneysmart.gov.au/life-events-and-you/over-55s/paying-for-your-funeral

Public Trustees

www.australia.gov.au/information-and-services/family-and-community/wills-andpowers-of-attorney/wills

Organ Donation
Register

www.humanservices.gov.au/customer/services/medicare/australian-organ-donorregister

کمک برای از دست دادن

www.australia.gov.au/information-and-services/family-and-community/death-andbereavement
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 10خانواده شمو
در این بخش
•
•
•
•
•
•
•

ازدواج و مناسبات دیگر
خدمات برای نو جوانان
والدین
حمایت اطفال
بزرگ ساالن
یافتن خویشاوندان (بستگان)
 Centrelinkو خانواده تان

نقش خانواده در استرالیا ممکن با چیزی که شمو عادت داشتید ،متفاوت میباشد .مردان و زنان دارای حقوق مساوی و مسولیت
های برابر میباشند .رفتن مردان وزنان به کار معمول بوده و قابل قبول میباشد .مردان وزنان همچنان مسولیت های مشترک
خانگی داشته ،مانندی مواظبت از اطفال ،پخت و پز ،و پاککاری.
بعضی از اعضای خانواده نسبت به دیگران در زندگی جدید خود در استرالیا بصورت فوری سازش مینمایند .بطور مثال،
اطفال اکثریت زبان انگلیسی را نسبت به والدین شان زودتر یاد میگیرند.
بعنوان یک خانواده کار کردن باهم در سازش زندگی جدید تان مهم میباشد .شمو ممکن در جستجوی کمک باشید ،و این فصل
اطالعات در مورد بعضی از خدمات که در دسترس میباشد ،فراهم میکند .تقاضای کمک برای پشتیبانی از خانواده شما در
استرالیا معمول بوده ،و قابل پذیریش میباشد .در سایت  www.humanservices.gov.au/servicefinderبرای لینک
ذیل بروید حمایت دولت و جامعه.

ازدواج و مناسبات دیگر
 1800RESPECTبلدی افرادی که در جستجوی ویا اطالعات در مورد خانواده ،خشونت خانگی ،و تجاوز جنسی میباشند
خدمات مشوره ،اطالعات و رجوع به خدمات دیگر را فراهم میکند .مشاوران متخصص  24ساعت در روز ،هفت روز هفته
در دسترس میباشند .آنها همچنین به هر فردی که در مورد دوست ،همکار ،خویشاوند ،و مشتری اش نگران میباشد کمک
مینماید .به شماره  1800 737 732زنگ زده وبه صفحه زیر بروید www.1800respect.org.au
یک خط  Family Relationship Advice Lineدر باره مشکالت مناسبات خانواده گی است که اطالعات فراهم نموده،
و توصیه در مورد ترتیبات والدین بعد از جدا شدن شان و معرفی تقاضا کننده به خدمات محلی که خانواده ها را برای بهتر
ساختن مناسبات شان و سازش با جدایی کمک مینماید فراهم میکند .خط نصحیت از ساعت  8:00صبح تا  8:00شب از دوشنبه
تا جمعه ،و  10:00صبح تا  4:00عصر روز شنبه ،به استثنایی رخصتی های عمومی کار میکند .به شماره
(زنگ مفت)  1800 050 321زنگ زده و به سایت زیر بروید.
www.familyrelationships.gov.au/BrochuresandPublications/Pages/family-relationshipsadvice-line.aspx
 Family Relationships Onlineبلدی مناسبات فامیل وجدا شدن ،اطالعات فراهم مینماید .خانواده ها میتوانند،
در مورد خدمات که مشکالت مناسبات را تنظیم نموده ،و ترتیبات بلدی اطفال بعد از جدایی را انجام میدهند ،بفهمند.
ببنید در www.familyrelationships.gov.au
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 MensLine Australiaخدمات مشاوره ،اطالعات و معرفی به خدمات برای مردان که مشکالتی در زندگی خانواده گی ویا
در مناسبات اولیه خویش دارند کمک فراهم مونه .همچنان پشتیبانی از زنان که در مورد شریک زندگی شان ،شوهرانشان ویا
پدران شان نگرانی دارند ،فراهم میکند 24 .ساعت در روز ،هفت روز در هفته کار میکند .شماره تلفون  1300 789 978ویا
به صفحه زیر بروید www.mensline.org.au

خدمات برای نوجوانان
شعبات جامعه برنامه های را برای افراد زیر سن  25سال دارد .کارمند نوجوانان با تجربه و ماهر بوده و برای نوجوانان
اطالعات ،کمک ،و فعالیت در محیط امن ،معموال در مرکز نوجوانان در شوراهای محلی فراهم میسازد.
بلدی کمک بیشتر:
صفحه انترنتی

خدمات ملی برای جوانان

تلفون

 – Kids Helplineمشوره  24ساعته
برای افراد سن  5سال تا  25سالگی

www.kidshelpline.com.au 1800 551 800

 – Headspaceخدمات دخالت اولیه
برای افراد  12تا  25سال

https://headspace.org.au 1800 650 890

 – YouthBeyondBlueکمک  24ساعته
برای جوانان که با مشکالت افسرده گی و امراض
روحی مبارزه میکنند

www.youthbeyondblue.com 1300 22 4636

Department of Education
and Training

https://education.gov.au/youth

– Generation Success
منابع برای کمک به جوانان کارگر

www.employment.gov.au/generationsuccess-youth-employment-initiative

Youth Employment

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

ارتباطات برای
Australian Institute of Family
Studies

https://aifs.gov.au/cfca/publications/helplines
-and-telephone-counselling-serviceschildren-y

 – Reconnectبرای افراد  12تا  25سال که
بی سر پناه هستند ،ویا در خطر بی خانگی قرار
دارند کمک میکند

www.dss.gov.au/ourresponsibilities/housingsupport/programmesservices/homelessness/reconnect/reconnect
-services

Office of the Children’s eSafety
– Commissioner
برای گزارش اذیت انترنتی که اطفال زیر  18سال
را هدف قرار میدهند

www.esafety.gov.au/reportcyberbullying
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ایالت و قلمرو نیز خدمات بلدی نوجوانان فراهم میسازند:
ایالت وقلمرو

خدمات برای جوانان

صفحه انترنتی

ACT

Youth InterACT

www.youth.act.gov.au

NSW

Youth NSW

www.youth.nsw.gov.au

NT

Office of Youth Affairs

www.youth.nt.gov.au

Qld

Queensland Youth

www.communityservices.qld.gov.au/youth

SA

South Australia Youth Site

www.officeforyouth.sa.gov.au

Tas.

Office of Children and Youth Affairs

www.linkzone.tas.gov.au

Vic.

Youth Central

www.youthcentral.vic.gov.au

WA

Office for Youth

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

با شورای محلی خود برای برنامه های تفریحی و دیگر برنامه ها برای نوجوانان در تماس شوید.

والدین
استرالیا برای والدین ارزش قایل است اما میداند که والدین بودن "خوب" همیشه آسان نمیباشد .اطالعات و کمک در اکثری
سازمان بدسترس میباشد.
انظباط اطفال یک بخش مهم والدین بودن میباشد ،اما جزای بدنی در استرالیا غیر فانونی میباشد .برای نظم و انظباط میتوانید
روش های دیگر را استفاده کنید .بطور مثال منفعت ها را از نزد شان گرفته و اطفال خودرا به اطاق شان بفرستید .طفل تانرا
در رفتار خوب تشویق کنید ووی را مثال قرار بدهید.
اگر شمو مشکالت در مورد نظم و انظباط اطفال تان دارید ،از مشاوره خانوادگی و خدمات پشتیبانی والدین کمک بگیرید:
معلومات خانواده

صفحه انترنتی

Family and Relationship Advice Line
)تماس (1800 050 321

www.familyrelationships.gov.au

MyChild

www.mychild.gov.au/

Raising Children Network

www.raisingchildren.net.au

– Australian Childhood Foundation
شامل معلومات ترجمه شده

www.kidscount.com.au/en

والدین بودن جوانان بالغ

www.abcdparenting.org

Kidsafe

www.kidsafe.com.au

ارتباطات دولت استرالیا

www.australia.gov.au/information-andservices/family-and-community/caring-for-children

حمایت طفل
طرح  Child Supportتوسط اداره خدمات بشری  Department of Human Servicesاداره گردیده و برای والدین که
ازهم جدا شده اند ،کمک مالی حمایت طفل نموده تا برای اطفال شان سودمند واقع گردد .با اداره در مورد گزینه های حمایت
طفل در تماس شده وصحبت کنید.
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حمایت اطفال

جزیات تماس

صفحه انترنتی حمایت طفل

www.humanservices.gov.au/childsupport

تلفون Child Support

131 272

اطالعات در زبان های دیگر

www.humanservices.gov.au/yourlanguage

معلومات برای مهاجرین ،پناهندگان و بازدیدکنندگان

www.humanservices.gov.au/multicultural

بزرگ ساالن
سازمان های دولتی و شخصی و جامعه زیادی هستند ،که بلدی افراد باالتر از  50سال خدمات فراهم مینمایند.
دولت استرالیا فراهم میسازد:
•
•

 - Age Pensionمعاش کمک درآمد و دسترسی به تخفیف برای بزرگ ساالن استرالیایی واجد شرایط در
www.humanservices.gov.au/agepension
 - My Aged Careاطالعات در مورد انتخاب های تان ،و چگونه دسترسی به این خدمات داشته باشید در صفحه
زیر www.myagedcare.gov.au

سربزنید به فصل  ،9صحت وسالمتی
تمام ایاالت و مناطق طرح  Seniors Cardرا دارند .کارت مفت بوده و دارنده داری مستحق امتیازات و تخفیف در بیزنس
های سهیم دارند.
بلدی اطالعات بیشتر:
معلومات برای بزرگ ساالن

تلفون

صفحه انترنتی

Centrelink

132 300

www.humanservices.gov.au/olderaustralians

My Aged Care

1800 200 422

www.myagedcare.gov.au

 Seniors Cardطرح ها

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

دولت استرالیا -
و استرالیایی های سالمند

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

پیدا کردن بستگان (خویشاوندان)
صلیب سرخ استرالیا (’ )‘Australian Red Crossخدمات پیام دادن و جستجو و ردیابی برای افراد که در اثر جنگ،
آشوب و اغتشاش ملکی و آفات طبیعی جدا شدن فراهم میسازد .شبکه جهانی جوامع صلیب سرخ مردم که اعضای خانواده
خود را در خارج گم کردن کمک میکند  .همچنان بلدی افراد که در خارج هستند و در جستجوی کسان که در حال حاضر در
استرالیا زندگی میکنند کمک میکند.
برای تماس با خدمات ردیابی و پناهندگان صلیب سرخ بین المللی
(’:)‘Red Cross International Tracing and Refugee Service
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Australian Red Cross

جزئیات تماس

ایمیل

natinfo@redcross.org.au

صفحه انترنتی صلیب سرخ

www.redcross.org.au

National

03 9345 1800

ACT

02 6234 7600

NSW

 02 9229 4111یا تلفون مجانی 1800 812 028

NT

08 8924 3900

Qld

 07 3367 7222یا تلفون مجانی 1300 554 419

SA

08 8100 4500

Tas.

03 6235 6077

Vic.

 03 8327 7700یا تلفون مجانی 1800 131 701

WA

 08 9225 8888یا تلفون مجانی 1800 810 710
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خانواده شمو و Centrelink
اداره  Department of Human Servicesصحت عمومی و دیگر خدمات و معاشات را از طریق  Centrelinkو
 Medicareنجام میدهد .اینها مختلف بوده و بستگی به نیاز های هر خانواده انفرادی دارد .با  Centrelinkفوری برای
کمک اگر شرایط شمو تغیرمی کند ،طور مثال اگر شمو صاحب طفل میشوید ،کارتان را از دست میدهد ویا مریض میشوید
تماس بگیرید.
 Centrelinkکمک به افرادی میکند که خودکفا گردیده و کار پیدا کنند ،در حال که حمایت ازاین افراد میکند Centrelink
همچنان به آن عهده افراد که نیاز مند کمک های مخصوص در مراحل مختلف زندگی شان هستند ،مانندی میخواهند تقاعد کنند ویا
مریض هستند ویا درحالت بحران بسر میبرند کمک میکند.

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

تایید نمودن هویت تان
کمک در زبان های دیگر
کمک داد وستد باCentrelink
 Centrelinkمدت انتظار برای
معاشات  Centrelinkودرخواست
پرداخت برای خانواده ها
شهروندان نیوزلند (که شهروند استرالیا نمی باشند)
پرداخت  Crisis Paymentبرای پناهنده ها و واردان بر اساس بشر دوستی
خدمات دیگرCentrelink
امتیازات برای افراد کم درآمد
تغیر وضعیت
تعریف شریک زندگی
ارزیابی مجدد و درخواست
حریم خصوصی اطالعات شمو
نوجوانان
حمایت از اعتماد

تایید هویت شمو
در  Centrelinkشمو باید اسناد برای تایید نمودن هویت تان فراهم نماید.
) (www.humanservices.gov.au/customer/enablers/proof-of-identityبطور مثال پاسپورت ،و اسناد سفر،
جزیات حساب بانکی ویا جزیات خانه.

کمک در زبان های دیگر
اطالعات در زبان های دیگر
 Centrelinkاطالعات ترجمه شده وسیع را در http://humanservices.gov.au/yourlanguage
درمورد پرداخت ها و خدمات که شمو خوانده ،دیده و گوش کرده بتوانید دارد.
 Centrelinkمجموعه از ویدیو های جدید به استرالیا که در  10زبان میباشد و موضوعات مانندی معاشات،
دنبال کاربودن ،کارت  Medicareو  Health Care Cardرا در بر میگیرد .شمو این ویدیوها را
 www.humanservices.gov.au/yourlanguageبدست آورده میتوانید.
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خدمات تلفونی چند زبانی
اگر شمو غیر از انگلیسی بزبان دیگر صحبت میکنید شمو میتوانید بشماره تلفون چند زبانی ما در  8:00( 131 202صبح تا
 5:00عصر زمان محلی) تماس گرفته و با کسی که بزبان خود تان صحبت میکند در مورد پرداخت ها و خدمات
 Centrelinkصحبت کنید.

ترجمان ها
اگر شمو انگلیسی صحبت نمی کنید  Centrelinkبرای مالقات قبلی تان بطور رایگان ترجمان فراهم میکند .برای ترتیب
دادن مترجم بشماره  131 202زنگ زده ویا از  Centrelink Service Centreمحل تان تقاضا کنید.

ترجمه اسناد شمو
 Centrelinkممکن ترجمه اسناد که ضرورت برای درخواست معاش ها و خدمات تان دارید بطورمفت ترجمه نماید.
به شماره  131 202زنگ زده یا از  Centrelink Service Centreتقاضا نماید.

مامورین خدمات چند ملیتی
 Multicultural Services Officersدر ) www.humanservices.gov.au/msoنگاه کنید( معلومات در مورد
برنامه هاو خدمات  Centrelinkبرای مهاجرین و پناهنده ها ،وجوامع فراهم نموده و برای کمک به بهتر ساختن خدمات مشوره
مینماید.

 Centrelinkنامه های
شمو باید تمام نامه های که  Centrelinkارسال نموده خوانده و اگر الزم باشد جواب بدهید .اگر ضرورت به توضیع نامه در
زبان خود دارید .به شماره  131 202زنگ بزنید.

کمک داد و ستد با Centrelink
شمو میتوانید یک شخص ویا یک سازمان را ("نامزد") انتخاب نموده تا از طرف شمو وکالت نماید نگاه کنید در
www.humanservices.gov.au/nominees
Centrelink

جزیات تماس

Centrelink
معلومات برای مهاجرین ،پناهندگان و
بازدیدکنندگان

www.humanservices.gov.au/centrelink
www.humanservices.gov.au/multicultural

معلومات در زبان های دیگر

www.humanservices.gov.au/yourlanguage

برای معلومات به زبان های دیگر

131 202

قصد درخواست

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

تاید نمودن هویت تان

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

بازدید از یک مرکز خدمات

www.humanservices.gov.au/findus
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Centrelinkدوران انتظار
تمام افراد مقیم و مهاجران موقت که به تازه گی آمده اند (به استثنایی پناهندگان و افراد که براساس بشردوستی) آمده اند.
باید مدت  104هفته  Newly Arrived Resident’s Waiting Periodsقبل از گرفتن اکثری پرداختها و مزایا انتظار
بکشند.مدت انتظار برای معاش کمکی برای خانواده اعمال نمی گردد .نگاه شود به پرداختها برای خانواده برای
اطالعات بیشتر نگاه شود در سایت زیر www.humanservices.gov.au/families
دوران مدت انتظار و به چه کسی مربوط میشود نظر به نوع منفعت و تاریخ رسیدن به استرالیا متفاوت میباشد .دوران سپری
نمودن در استرالیا به عنوان باشنده استرالیا در هر مرحله زندگی تان در حساب مدت انتظار شمرده میشود.
در جریان مدت انتظار ،شمو میتوانید در برای گرفتن کمک در کاریابی ثبت نام نماید .شمو همچنین از کمک سهولت های
استخدام خودی استفاده توانسته که در  Centrelink Service Centresدر دسترس میباشد.

معافیت از Newly Arrived Resident's Waiting Period
معافیت از مرحله  Newly Arrived Resident’s Waiting Periodاعمال میگردد:
•
•
•
•

شهروندان (دارندگان تابیعت) استرالیا.
اعضای خانواده یک تابع استرالیا ویا یک باشنده دراز مدت استرالیا.
یک شخص ویا عضو خانواده یک شخص که بر اساس برنامه بشر دوستی آمده است.
دارندگان ویزه های طبقه بندی شده معین.

اگر شمو در تنگدستی به علت تغیر اوضاع واقعیی هستید ،ممکن شمو واجد شرایط گرفتن منفعت مخصوص فوری گردید.
ار دست دادن کار ویا ناتوانی در کار یافتن معموال تحت تغیر وضعیت واقعیی مد نظر گرفته نمی شود .در خواست
 Centrelinkبدهید تا بفهمید که واجد شرایط برای هستید.

شرایط شایستگی سکونت
معاش تقاعدی و بعضی از مدد معاش ها قانون زمان انتظار ساکنین تازه وارد را ندارد ،اما شرایط شایستگی سکونت را دارد:
•
•

 :Parenting Payment and Widow Allowanceبه مدت  104هفته.
 10 :Age Pension and Disability Support Pensionسال.

بعضی از استثناهات وجود دارد ،بطور مثال اگر شمو پناهنده یا بر اساس بشر دوستی آمده اید ،ویا اگر بیوه میشوید ،معیوب و
یک والد/والده میگردد ،بعد از اینکه مقیم استرالیا شدید.
شمو ممکن واجد شرایط گرفتن معاش تقاعدی شوید اگر شمو در کشور های که قرارداد بین المللی رفاه اجتماعی داشته زندگی
نموده و با استرالیا تحت تقاضا پرداخت تقاعدی موافقت نموده اند .استرالیا موافقت نامه رفاه اجتماعی با  29کشور دارد و در
فهرست ویبسایت زیر میباشد www.humanservices.gov.au/issa
بلدی اطالعات بیشتر در مورد معاش تقاعدی شامل درخواست های معاش تقاعدی خارج کشور ویا در خواست معاش تقاعدی
استرالیایی زمان که در خارج کشور بسر میبرید به صفحه زیر نگاه کنید
www.humanservices.gov.au/international

تقاضای معاش Centrelink
بلدی تقاضای معاش رفاه اجتماعی ،شمو باید ثبت ’ ‘Intent to Claimشوید .این  Centrelinkرا بلدی قصد درخواست
معاش گزارش میدهد.همه اینها از طریق آنالین ،مراجعت شخصی ،توسط تلفون از طرف خودتان ویا کسی از طرف شمو،
انجام میگردد.
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اگر درخواست شمو تایید گردید ،معاش شمو و کارت امتیازات تان از روزیکه با  Intent to Claimثبت نام کردیده اید
(اگر شمو سزوار معاش و کارت امتیازات در همان روز شده و درخواست تکمیل شده تانرا در ظرف  14روز) تسلیم نماید
میگردید.
اکثری پرداخت های  Centrelinkتنها بلدی افراد که در استرالیا زندگی میکنندو سکونت استرالیایی دارند میباشد.به صفحه
زیر بروید )(www.humanservices.gov.au/customer/enablers/residence-descriptions
بعضی از دارندگان ویزه موقت ممکن واجد شرایط باشند ،که مربوط به نوع معاش میباشد .شمو ممکن شایسته مدت سکونت
بوده و یا  Newly Arrived Resident’s Waiting Periodگردیده ،مگر اینکه معاف گردید .بعضی ازدوران انتظا ر
دیگر ممکن نیز اعمال گردد .سربزنید به  Centrelinkدوران انتظار.
شمو باید یک شماره مالیاتی ) (TFNبخاطری گرفتن معاش کمک در امد داشته باشید.
جدول زیر نشان میدهد که شمو ممکن واجد شرایط کدام نوع معاش براساس وضعیت تان میباشد:
وضعیت شمو

تلفون

Centrelink
پرداخت

این معاش کمک میکند

من به دنبال
کار هستم

132 850

Newstart
 Allowanceو/یا
Youth Allowance

اگر شمو به دنبال یک کار با معاش هستید ،ویا در یک اموزش یا
فعالیت های تایید شده سهم میگیرید که فرصت کاریابی شموره بهبود
بخشد.

من درس میخوانم ویا
آموزش میبنم

132 490

Youth Allowance

اگر شمو بین  24-16سال سن دارید و تحصیل همه وقته مینماید ،یک
کورس یادگیری همه وقت را انجام میدهد ،ویا در فعالیت های تایید شده
دیگر سهم می گیرید.

من به کمک در
وضعیت مشکل
ضرورت دارم

132 850

من از کسی
مراقبت میکنم

132 717

Austudy

اگر شمو  25سال سن یا بیشتر دارید و تحصیل همه وقته مینماید ،یک
کورس یادگیری همه وقت را انجام میدهد ،ویا در فعالیت های تایید شده
دیگر سهم می گیرید.

Crisis Payment

این یکنوع از معاش میباشد:
 به تازگی در استرالیا به عنوان یک پناهنده ویا تحت برنامه بشر
دوستی وارد شده اید.
 در خانه خود به علت آتش سوزی ویا سیل زندگی
نمی توانید.
 شمو خانه خود را به علت خشونت خانگی ترک کرده اید.
 شمو به تازگی از زندان آزاد شدید.

Special Benefit

اگر شمو نیاز مالی شدید به علت حوادث که خارج از کنترول شمو
باشد.

Carer Payment

اگر شمو یک مراقب هستید از طریق معاش کار خودبه علت تقاضاهای
نقش مراقبتی خود نمی توانید.
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Centrelink
پرداخت

این معاش کمک میکند

وضعیت شمو

تلفون

Carer Allowance
)کمک اضافی درآمد(

اگر شمو یک پدر/مادر ویا یک مراقب که مراقبت روزمره و وتوجه
بیشتر دارید:
 یک فرد بزرگ ویا طفل با معلولیت ویا وضعیت صحی. -کالن سال های ضعیف و سال خورده.

Disability Support
Pension

اگر شمو نقص بدنی ،عقلی ،ویا روانی که جلوگیری از کار کردن شمو
بلدی حد اقل در دوسال آینده گردیده ،ویا اینکه مطلق نابینا هستید.

من مریض ،مجروح
ویا معلول هستم

13 2717

Sickness
Allowance

اگر شمو کار میکنید ویا تحصیل همه وقت نموده اما به علت مریضی
موقتآ کار نمی توانید ویا تحصیل نمی کنید وشمو کار ویا تحصیل دارید
که بعد از بهبودی دوباره برمیگردید.
اگر شمو به اندازه کافی درآمد ندارید که در وقت تقاعدی از
خود حمایت کنید.

من در مرحله تقاعدی
قرار دارم ویا تقاعد
کرده ام

13 2300

Age Pension

من به کمک ضرورت
دارم بعد از وفات کسی

13 2300

Bereavement
Payment

اگر شریک زندگی ،طفل ویا فردی که ار آن مراقبت میکند فوت نموده
دریافت میکنید  Centrelinkو شمو معاش

Bereavement
Allowance

اگر شریک زندگی شمو به تازگی فوت نموده دریافت میکنید
 Centrelinkو شمو معاش

فهرست کامل پرداخت های  Centrelinkدر سایت www.humanservices.gov.au/centrelink

پرداخت های خانوادگی
اگر شمو اطفال وابسته به خویش دارید Centrelink ،پرداخت های را جهت حمایت از خانواده ها در قبال کار و مسولیت های
خانوادگی شان فراهم میکند.
بلدی معلومات بیشتر:

 Centrelinkمعلومات

جزیات تماس

صفحات انترنتی خانواده

www.humanservices.gov.au/families

معلومات در زبان های دیگر

www.humanservices.gov.au/yourlanguage

برای کمک در زبان های دیگر

131 202

بازدید از یک مرکز خدمات

www.humanservices.gov.au/findus

کمک های که ممکن شمو مستحق شوید ،مربوط به وضعیت خانوادگی ،بشمول سن ،تعداد اطفال و درآمد خانوادگی تان میشود.
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معموال ،شمو باید یک ویزه اقامت دایمی استرالیا را بخاطر دریافت معاش های کمک خانوادگی داشته باشید اما بعضی از استثنات
وجود دارد.
معاش های کمکی خانواده

این معاش کمک میکند...

Family Tax Benefit Part A

بلدی مصارف بزرگ کردن اطفال.

Family Tax Benefit Part B

با فراهم نمودن کمک های اضافی برای خانواده ها ،بشمول والد تنها و خانواده ها که یک
والد درآمد اصلی داشته و والد دیگر ترجیع میدهد که بلدی نگهداری از اطفال در خانه
نشسته و مزد کار را توازن میسازد.

Single Income Family Supplement

خانواده های یک والد ویا خانواده های یک منبع اصلی درآمد دارند.

Child Care Benefit

با مصرف تایید شده ویا ثبت شده بلدی نگهداری طفل.

Child Care Rebate

خانواده های واجد شرایط با مصرف تایید شده نگهداری طفل.

Parental Leave Pay

والدین واجد شرایط که برای طفل نوزاد رخصتی مگیرند ویا به تازه گی طفل را
فرزندی گرفته اند.

Newborn Upfront Payment and
Newborn Supplement

بلدی کمک به والدین واجد شرایط  Family Tax Benefit Part Aبا بلند رفتن
زمانیکه صاحب طفل شده ویا طفلی را به فرزندی قبول میکنند.

Dad and Partner Pay

پدرها ویا شریک های زندگی که از یک طفل نوزاد ویا طفلی را که به تازه گی به
فرزندی قبول نموده اند مراقبت میکنند.

Parenting Payment

اگر شمو نگهداری کننده اصلی از اطفال وابسته ویا طفل میباشید.

Double Orphan Pension

سرپرستان و یتم ها.

شهروندان نیوزلند که (تابعیت استرالیای را ندارند)
افراد که با پاسپورت نیوزلند وارد استرالیا میگردند ،معموال یک ) Special Category Visa (SCVهنگام وارد شدن
میگیرند .بخاطر مقاصد رفاه اجتماعی استرالیا دارندگان  SCVکه در استرالیا از تاریخ  26فبروری  2001میباشند معموال
به عنوان دارندگان "محفوظ" ('  SCV .)'dc'ilrileمد نظر گرفته میشوند .افراد که بعد از تاریخ  26فبروری  2001وارد
استرالیا گردیده اند ،آنها معموال افراد "حفاظت شده" (' )'dc'ilrileمحسوب نمیگردند.
•

•

دارندگان " SCVحفاظت" (' )'dc'ilrileشده باشندگان استرالیا بوده و دسترسی به تمام پرداخت های Centrelink
داشته اگر آنها در حال حاضر در استرالیا زندگی نموده و مطابق معیار های واجد شرایط بودن ،بشمول مدت انتظار
باشند.
دارندگان  SCVانهایکه "محفوظ" (' )not 'dc'ilrileنمی باشند باشندگان استرالیا بحساب شمرده نمی شموند .آنها
معموال دسترسی به پرداخت(معاش) کمک درآمد نمی داشته باشند.

تمام  SCVمیتوانند دسترسی به معاش کمک خانواده دارندگان و کارت امتیازات در صورت که انها مقرارات و مدت انتظار
رارعایت کنند.
دارندگان  SCVکه "محفوظ" (' )not 'dc'ilrileنیستند اما  10سال پی درپی در از  26فبروری  2001در استرالیا زندگی
نموده اند ،ممکن دسترسی یکبار به معاش  Newstart Allowanceبه  Sickness Allowanceو Youth allowance
دارند .معاشات گیرنده برای حد اکثر شش ماه ادامه میابد.

تماس 131 450
95

قرار داد رفاه اجتماعی بین استرالیا و نیوزلند ممکن عهده از دارندگان  SCVرا به پرداخت های ،Age Pension
 Disability Support Pensionویا  Carer Paymentمستحق بدون در نظر داشت چه "محفوظ"('  )'dc'ilrileبوده
یا باشند ،بسازد.
اطالعات بیشتر در مورد شهروندان نیوزلند را در
www.humanservices.gov.au/paymentsfornewzealanders

 Crisis Paymentبرای پناهندگان و وردان بشر دوستانه
 Crisis Paymentیک نوع معاش است ،بلدی افراد که در وضعیت فوق العاده باشند .شمو باید در مدت هفت روز از رسیدن به
استرالیا درخواست داده ،ویا با  Centrelinkبه قصد ’ ‘Intent to Claimدر ظرف هفت روز از رسیدن ارتباط گرفته و تقاضا
را در ظرف  14روز از تماس تحویل دهید.
بلدی معلومات بیشتر در ورق حقیقی  Crisis Paymentو در سایت:
 www.humanservices.gov.au/crisispaymentبروید.

خدمات دیگر Centrelink
 Centrelinkپیشنهاد خدمات بسیاری را مینماید ،شامل:
 Centrelinkخدمات

تلفون

کمک در دسترس است

Self Service

136 240

سربزنید به فصل  ،1خدمات خودی

Online Services Support

132 307

کمک بگیرید  Centrelinkاز خدمات آنالین

Centrelink International
Services

131 673

پرس وپال در مورد رفتن ویا مسافرت نمودن خارج از استرالیا ،درخواست
معاش زمان که در خارج از استرالیا ،ویا معاش از خارج دریافت میکنید

Financial Information
) Service (FISجای گرفتن برای
خدمات

132 300

 Financial Information Servicesجای گرفتن برای یک سیمنار

شکایات ونظریات

1800 132 468

تعریف کردن ،شکایت نمودن ،و دادن پیشنهادات

امتیازات برای افراد با درآمد کم
نظربه درآمد ،کار ،سن و نوع معاش  ،Centrelinkافراد با درآمد کم ممکن مستحق امتیازات از طرف دولت فدرال،
ایالت/قلمرو و دولت محلی و همچنان مشاغل شخصی شوند .امتیازات ممکن مصارف خانگی ،صحت ،و تحصیل و حمل ونقل
را تحت پوشش قرار میدهد .بلدی اطالعات بیشتر به صفحه انترنتی زیر رفته  www.humanservices.gov.auو "درآمد
کم" را جستجو کنید.

تغیر شرایط
اگر تغیر در وضعیت خانواده تان ،کار ویا وضعیت زندگی تان رونما میگردد شمو باید به  Centrelinkبه زودترین فرصت
برای اطمینان که معاش درست دریافت کنید اطالع بدهید .اگر شمو بیشتر از معاش که مستحق میگردید بدست آورده اید،
شمو ممکن دوباره قسمتی از آن ویا تمامآ پول را بپردازید.
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بعضی از تغیرات را شمو به  Centrelinkباید بگوید در مورد:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

مشخصات شخصی و تماس
مشخصات بانک
وضعیت مناسبات
ترتیبات مراقبت که از کسی مینماید ،بشمول اطفال
وضعیت کاری
ترک نمودن موقتی ویا دایمی کشور
دریافت نمودن پول یکمرتبه ای
ازدیاد درآمد و سرمایه ویا کم شدن آنها ،بشمول درآمدو سرمایه شریک زندگی
شروع و ختم تحصیل.

تعریف شریک زندگی
این مهم میباشد که به  Centrelinkدر مورد اینکه شمو مجرد ویا یک شریک زندگی دارید بگوید .بعضی اوقات این بنام "عضو
یک جوره" (' )'tltulc 'r n r'bdelیاد میگردد .تمام پرداخت ها (معاشات) مجموعه درآمد و سرمایه یک جفت مد نظر
گرفته میشود .بعضی از معاش ها نرخ متفاوت داشته ،نظر به اینکه آیا شمو مجرد هستید ویا شریک زندگی دارید .برخی از
معاش ها تنها برای بلدی افراد که شریک زندگی ندارند در دسترس میباشد.

درخواست و ارزیابی مجدد
اگر شمو به تصمیم گرفته شده ،راضی نمی باشید ،با  Centrelinkبرای ارزیابی مجدد در تماس شوید
 www.humanservices.gov.au/customer/reviews-and-appealsمراحل برای رسیدگی ارزیابی مجدد و
درخواست وجود دارد.

محرمیت اطالعات شمو
اطالعات شخصی شمو ممکن تنها اگر قانون اجازه بدهد ،در صورت اجازه تان از طرف  Centrelinkپخش میگردد.

نوجوانان
اگر شمو اطفال بزرگ تر از سن  16سال دارید ،آنها ممکن برای معاش ها  Youth Allowanceیا Family Tax Benefit
مستحق باشند .همچنان نگاه کنید به خدمات برای نوجوانان.

تضمین حمایت (پشتیبانی)
خدمات برای نوجوانان را در صفحه زیر نگاه کنید
) (www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/34aosعبارت از یک قرار داد قانونی
الزامی بین یک باشنده استرالیا با یک سازمان (یک "تضمین" کننده – ' )'naabclcو دولت استرالیا میباشد .تضمین کننده موافقت
به فراهم نمودن حمایت از یک مهاجر ("تضمین شده" – ' )'naabcllدر استرالیا نموده تا تضمین شده ضرورت به اتکا معاش
دولت نداشته باشد.
حمایت از تضمین ممکن برای  10سال دوام کند ونظر به نوع ویزه داده شده میباشد .اگر شمو ویا افراد که وابسته به شمو
هستنددرخواست نوع از معاشات رفاهی که تحت پوشش حمایت از تضمین میباشد کنید ،تضمین کننده باید تمام مبلغ را
بصورت کامل دوباره به دولت بدهید.
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 11پول
در این بخش
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

خدمات مالی
دانستن پول
بانکی
مالیات
مشاغل کوچک
قرضه و اعتبار
بیمه
گرفتن مشوره مالی
کمک در مورد مشکالت پولی
حفاظت از مصرف کنندگان

خدمات مالی
خدمات و محصوالت زیاد بانکی ،بیمه ،بازنشستگی (تقاعدی) و سرمایه گذاری در استرالیا وجود دارد .کاروبار (بیزنس ها) باید
اجازه دولتی برای فروش خدمات و محصوالت مالی خود داشته باشند .انجام دادن این کار بدون اجازه خالف قانون میباشد.

دانستن پول
برای اطالعات در مورد تنظیم امور مالی شخصی شمو صفحه ابزار محاسبه آن به صفحه زیر مراجعه
کنید www.australia.gov.au/information-and-services/money-and-tax/personal-finance
 Australian Securities and Investment Commission’sصفحه انترنتی Moneysmart
) (www.moneysmart.gov.auشامل بر اطالعات سودمند در مورد تنظیم و سرمایه گذاری پول ،شامل بودجه خانگی،
بانکی ،بیمه و قرض میباشد.
افراد فریبکار ممکن تالش کنند تا شموره فریب داده و پول تانرا بگیرند .اگر شمو یک شکایت در مورد ،ریختن پول در حساب،
سرمایه گذاری ،بیمه ،قرضه بیزنس (کسب و کار) تقاعدی ،و مشوره مالی دارید ویا مطمین نبوده یا مشکوک در مورد یک
سرمایه گذاری میباشید به Australian Securities and Investments Commission (ASIC) :به شماره
 1300 300 630زنگ زده و به صفحه زیر بروید.
www.moneysmart.gov.au/tools-and-resources/how-to-complain

بانکی
بانک ها ،موسسات مالی و اتحادیه های اعتباری خدمات بانکی را انجام میدهند .بلدی گرفتن پول ،به بانک رفته و از کارت
بانکی استفاده نموده و شماره مخصوص خود را  (Personal Identification Number) PINبلدی پول نقد از
 (Automatic Teller Machine) ATMاستفاده نماید .شمو باید  PINخودر ا حفاظت نموده و  PINخود را در کارت بانک
خود نوشته نکنید ،ویا در جای بگذارید که دزدی شود ،مانندی بکسک جیبی ،بکسک زنانه ،ویا در موبایل تان.
اگر کارت بانک تان دزدی میشود ویا گم میگردد ،فورآ به بانک خود خبر بدهید.
اگر شمو مشکل با بانک خوددارید و آن را حل نمی توانید ،با  Financial Services Ombudsmanدر
 www.fos.org.auدر تماس شوید.
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بلدی معلومات بیشتر:
معلومات بانکی

صفحه انترنتی

Australian Bankers Association
– حساب های اولیه بانکی

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

تنظیم حساب بانکی تان

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

Australian Competition and
– Consumer Commission
معامالت بانکی از طریق انترنت
 MoneySmartمعلومات ترجمه شده
Financial Service Ombudsman

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

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

مالیات
در استرالیا شمو مالیات از بابت درآمد و عاید از کارتان ،بیزنس یا سرمایه گذاری میدهید .اداره
) Australian Taxation Office (ATOمالیات را از افراد و بیزنس ها(مشاغل) بلدی پرداخت به
خدمات مهم جامعه ها مانند شفاخانه ها ،مکاتب ،سرک ها و قطار آهن جمع اوری میکند.
 ATOویدیوها را بلدی کمک مردم در دانستن مالیات استرالیا و سیستم (شیوه) تقاعدی در صفحه ذیل فراهم مونه.
http://tv.ato.gov.au/ato-tv/channel?c=c-b8nuuyo

مالیات بر اجناس و خدمات
استرالیا مالیات بر اجناس و خدمات ) 10 (GSTدر صد که شامل بر قیمت اکثری اجناس ،خدمات و اجناس دیگر که بفروش
رسیده یا مصرف گردیده تطبیق مینماید .بعضی از چیزها مانندی غذای عادی ،اکثری تحصیالت و خدمات صحی ،مواظبت طفل
مستحق و پرستاری و مواظبت در خانه بدون  GSTمیباشد.

شماره مالیاتی
شماره مالیاتی ) (TFNیک شماره بی نظیر میباشد که برای افراد و سازمان ها از طرف  ATOصادر میگردد .این شموره به
مقاصد مالیاتی و تقاعدی شناسایی مونه .بلدی شماره مالیاتی هرچه زودتر درخواست کنید.
سریع ترین راه بدست آوردن یک  TFNاز طریق آنالین در  www.ato.gov.au/tfnمیباشد .ثبت نام در آنالین 24
ساعت در روز ،هفت روز هفته در دسترس میباشد .شمو جزیات پاسپورت و ادرس استرالیا خودرا باید داشته باشید.
فارمه های درخواست همچنان در  ATOصفحه  Publication Ordering Serviceدر دسترس بوده
 www.ato.gov.au/order-publicationsویا شماره خط کمک شماره مالیاتی در  13 28 61زنگ بزنید.
شمو شماره  TFNتانرا توسط پوسته در  28روز از زمان که  ATOدرخواست شموره گرفته دریافت میکنید.
شمو یک شماره  TFNدریافت میکنید .این شماره در تمام مدت زندگی از شمو بوده و باید درست نگاه کنید  TFNشموبه حال
خود باقی مانده ،حتا اگر نام ،کار خودرا تغیر میدهید ،به ایالت دیگر میروید ویا از استرالیا خارج شده و دوباره برمیگردید .هر
کسی به  TFNخود ضرورت دارد .شماره  TFNخود را با دیگر اعضای خانواده خود شریک نسازید.
شماره مالیاتی خود را در جای نگذارید که امکان دزدی آن باشد ،مانندی بسکک جیبی خود ،کیف زنانه و یا تلفون موبایل.
اجازه دادن کسی که از شماره  TFNشمو استفاده نموده ،فروخته ویا به کسی داده شود ،باعث مشکالت جدی میگردد .افراد
فریبکار میتوانند از آن استفاده کنند:
•

پول برگشت مالیات شموره دزدی نموده
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•
•
•

دسترسی به حساب بانکی شمو پیدا نموده
حساب بانکی بنام شمو باز نموده و شموره قرضدار ساخته
بلدی درخواست منفعت دولتی بنام شمو تقلب موشه.

تنها تعدادی معین افراد حق دارند که از شماره  TFNشمو بپرسند ،که شامل  Australian Taxation Officeو
 Centrelinkصندوق تقاعدی شمو ،ویا موسسات مالی و کار فرمآ شمو میباشد.
از افراد فریبکار (متقلب – ' )'arnttlcaاگاه باشید که ممکن بلدی بدست آوردن  TFNبلدی درخواست کار شموره فریب
بدهند .آنها ممکن سعی کنند که بلدی بدست آوردن  TFNشمو از طریق اعالن کار تقلبی هویت شموره بدزدند .تنها شماره TFN
خودرا بعد از شروع نمودن کار به کار فرمای تان بدهید.

زمان که شمو کاری بدست میاورید و شماره  TFNندارید چه اتفاقی میفتد.
زمان که شمو کار را اغاز میکنید ،کار فرمای تان از شمو تقاضا میکند تا یک فارم شماره مالیاتی را تکمیل که در آن شمو TFN
تانرا مینویسید.
اگر شمو شماره TFNندارید ،شمو  28روز از روز شروع کار خود بلدی درخواست و گرفتن شماره مالیاتی  TFNدارید .اگر
شمو  TFNبعد از  28روز نمیداشته باشید کار فرمآ تان باید حد اکثر مبلغ مالیه از معاش که بلدی شمو میدهد ،جمع نماید .شمو
میتوانید بدون  TFNکار نماید ،اما مالیات بیشتر از معاش تان پرداخته و همچنان برای تقاعدی خود .اگر شمو  TFNنداشته
باشید ،شمو نمیتوانید درخواست باز پرداخت مالیاتی بصورت برقی (کمپیوتری نموده و درخواست بلدی منفعت دولتی نموده و
) Australian business number (ABNبدست بیاورید.

مالیات بر عایدات
اگر شمودرآمدی در سال مالی (بین  1جوالی و  30جون) دارید ،شمو باید در خواست برگشت عاید بر مالیات را در  ATOتا
 31اکتوبر همان سال بدهید.
اگر شمو از یک اجنت مالیاتی ثبت شده بلدی آماده ساختن برگشت مالیاتی خود استفاده میکنید ،شمو میتوانید برگشت مالیاتی
خودرا دیر تر از تاریخ  31اکتبر بدهید .شمو نیز با اجنت مالیاتی خود قبل از تاریخ  31اکتبربرای واجد بودن تاریخ تحویل
نمودن تنظیم نماید.
شمو میتوانید برگشت مالیاتی خود را از طریق آنالین در سایت
 www.ato.gov.au/Individuals/Lodging-your-tax-returnنماید .این یک خدمات مفت ،راحت،
و امن بوده که از طرف  ATOپیشنهاد میگردد .این به  ATOاجازه میدهد که بخش از برگشت مالیاتی شمو را پر نموده،
از معلومات که از طرف صاحب کار شما ،بانک ،صندوق بیمه و سازمان های دولتی فراهم نموده استفاده کند.
بلدی سپردن برگشت مالیاتی خود از طریق آنالین شمو باید حساب  myGovداشته باشید ،که درسایت زیر ترتیب بدهید.
https://my.gov.au/
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کمک بلدی مالیات
کمک بلدی مالیات یک خدمات مفت افراد کم درامد بوده ،از ماه های جوالی تا اکتبر هر سال در دسترس میباشد .مراکز کمک
برای مالیات داوطلبان که از طرف  ATOآموزش دیده اند داشته که شموره برای سپردن برگشت مالیاتی خود از طریق آنالین با
استفاده از مالیات من کمک مینماید.
دفتر مالیات

مشخصات تماس

تلفون (بشمول کمک مالیات)

13 2861

 GSTکسب و کار (بیزنس)

13 2866

درخواست برای شماره مالیاتی

www.ato.gov.au/TFN

بازدید از یک دفتر

www.ato.gov.au/Visitus

 ATOمعلومات ترجمه شده

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

 ATOصفحه انترنتی

www.ato.gov.au

دارایی خارجی ،سرمایه گذاری و درآمد
باشندگان استرالیا ،سر درآمد (عاید) سر تا سر خارجی خود بایددمالیات بدهد و باید تمام در آمد خارجی خودرا در برگشت
مالیات بر در آمد (عایدات) شان را اعالم نمایند .اگر باشنده استرالیا بلدی مقاصد مالیات استرالیا باشید ،دوسیه به دوسیه
قاطعانه بررسی میشود.
اداره ) Australian Taxation Office (ATOاطالعات در صفحه انترنتی خویش داشته که شموره در مورد قواننی
مالیاتی شمو کمک کند ،بشمول مالیات بر درآمد از:
•
•
•
•
•

سرمایه گذاری مانند تامینات و ملکیت های اجاره ای
سود و حق امتیاز
فعالیت های کار وکسب در خارج
معاش تقاعدی از خارج
معامالت کاروکسب بین المللی مانندی تجارت اجناس و خدمات از طریق آنالین.

اگر شمو در آمدی از خارج دارید ،حتا اگر مالیات آنرا در کشوری دیگر بدهید باید دراسترالیا هم نام ببرید  .اگر درآمد خارجی
قابل ارزیابی در استرالیا باشد ،و شمو مالیات خارجی آنرا پرداخته اید ،شمو ممکن مستحق اعتبار بلدی پرداخت خارجی
میگردد.
شمو باید درآمد (عاید) خارجی را که از مالیات استرالیا معاف است اعالم بدارید .این درآمد خارجی ممکن است مد نظر گرفته
شود ،زمان که مبلغ مالیات را شمو از بابت درآمد که در استرالیا حاصل نموده اید قرضدار باشید محاسبه میگردد .شمو باید همه
منبع عایداتی خارجی را باید اعالم کنید حتا اگر مجبور به پرداخت مالیات ان درآمددر کشور دیگری نمی باشید.
هرسال  ATOاطالعات داده شده برگشت مالیاتی اطالعات معامالت (دادو ستد) خارجی که از طرف گروه های سوم برای
 ATOداده میشود مقایسه میکند .اگر تفاوتی بین اطالعات و مبلغ نشان داده در برگشت مالیات بر درامد تان ظاهر گردد
 ATOبا شمو تماس گرفته و ممکن شموره در اصالح بر گشت مالیات کمک نماید.
اگر امور مالیاتی شمو پیچیده باشد ،شمو ممکن از یک اجنت مالیات ثبت نام شده بخواهید استفاده کنید ،ویا بلدی گرفتن مشوره
با  ATOدر تماس شوید.
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شغل (کسب وکار های) کوچک
مشاغل خورد و کوچک جز مهم اقتصاد استرالیا میباشد .اگر شمو میخواهید که کسب و کار
خودرا شروع کنید ،کمک در دسترس میباشد .بلدی دید به صفحه زیر بروید.
www.business.gov.au/business-topics/starting-a-business/Pages/default.aspx
اگر شمو شروع کردن شغل کوچک را مد نظر میگیرید .بلدی اطالعات در مورد
 Small Business Education Programکه از طرف اداره زیر پیشنهاد گردیده
 Australian Competition and Consumer Commissionبه صفحه ذیل مراجعه کنید
www.accc.gov.au/about-us/tools-resources/small-business-education-program
اگر شمو میخواهید در استرالیا یک کسب وکاررا شروع کنید ،شمو نیاز به گرفتن یک شماره مالیاتی  TFNو
) Australian business number (ABNدارید .بعضی از ثبت ها نیز ممکن تقاضا گردد:
•
•
•

ثبت ( GSTاگر درآمد ساالنه بیشتر از  75 000دالر استرالیایی بوده) ویا شمو کار تاکسی را میکنید.
ثبت نمودن به عنوان کارفرما.
تقاضای ثبت نمودن توسط سازمان های دولتی.

داشتن  Australian business numberبمعنی آن است ،که شمو کسب وکار خود را پیش میبرید .اگر شمو مطمین نیستید
که آیا "کسب وکار خود را پیش میبرید" ویا برای گرفتن  ABNزیر فشار قرار گرفته اید که کار کنید ،به شماره 132 866
زنگ بزنید .شمو بلدی در آمد از کسب وکار خود مالیات پرداخته و ممکن شمو نیز برای سود ( منفعت) سرمایه از بابت فروش
بیزنس ویا دارایی مالیات بپردازید .شمو همچنان درخواست کم کردن مصارف که مرتبط به جمع اوری از درآمد کسب وکار خود
میباشد کنید.
اگر شمو کارمندان دارید ،شمو باید بلدی شان تقاعدی پرداخته و از معاش آنها باید مالیات گرفته و به اداره مالیات ATO
بفرستید .شمو باید این کار را انجام بدهید حتا اگر اعضای خانواده شمو باشد.
برای ایجاد یک کسب و کارشمو باید یک تاییدی از سازمان های دولتی بگیرید .هدیه و رشوت بلدی تحت تاثیر گذاشتن ویا
سرعت تصمیم گیری نه پردازید .پیشنهاد چنین تحریکات غیر قانونی بوده و گزارش میشود .بلدی کمک نمودن به کسب و کار
ها دربخش دانستن استحقاق مالیاتی و قوانین اش ،باداره  ATOکمک و اطالعات در زبان مالیات انگلیسی ،و نشرات ترجمه
شده دارد Australian Business License and Information Service (ABILS) .ممکن شموره کمک در مورد
اطاعت از دیگر مسولیت های شمو کند.
بلدی معلومات بیشتر:
صفحه انترنتی

موضوع
شروع یک کسب و کار کوچک و پیش بردن آن

www.business.gov.au/small-business/Pages/starting-andrunning-your-small-business.aspx

معلومات دولتی راجع به کسب و کار

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

کمک مال برای کسب و کارهای کوچک

https://www.business.gov.au/assistance

جواز کسب و کار و ثبت نام

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

معلومات مالیاتی برای کسب و کارهای کوچک

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

 Fair Workروش مناسبات در محل کار اگر
کارگر دارید

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

موضوع
حمایت ایالت و قلمرو و اطالعات

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

Australian Business License and
Information Service

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

قرضه و اعتبار
گرفتن قرضه واستفاده از اعتبار ،زمانیکه شمو پول قرض نموده و موافقت در باز پرداخت تاریخ بعد تر با مخارج اضافی که
بنام سود یاد میگردد یاد میشود .بعضی از انواع مختلف قرضه ها عبارت از قرضه شخصی ،قرضه خانه ،کارت قرضه
اضافه.
مصرف قرضه ممکن یسیار متفاوت بوده و نظر به نوع قرض ،قرض دهنده ،چه وقت آن را دوباره بپردازید ،نرخ سود ،وفیس و
مخارج دیگر میباشد .بسیار مهم بوده ،اگر از عهده باز پرداخت قرض ویا کارت قرضه برآمده نمی توانید برای مشوره:
مشوره در مورد اعتبار ،قرضه ،و اخذ قرض به صفحه زیر:
 www.moneysmart.gov.au/borrowing-and-creditبروید.

بیمه
بیمه عبارت از پرداختن مبلغ میباشد که شمو هر سال برای حفاظت مالی خود در برابر از دست دادن ویا تخریب انجام میدهید.
بیمه کننده برای پرداخت جبران خساره از دست دادن شمودرعوض که بلدی جبران خساره شمو بدهد موافقت میکند.
انواع معمول بیمه عبارت از صحت (ببنید به بخش  ،9صحت و سالمتی) بیمه خانه و ساختمان ،بیمه لوازم خانه ،بیمه سفر،
زندگی و بیمه موتر میباشد .دانستن پالیسی (شرایط) بیمه و اینکه چه مقدار مصرف دارد قبل از امضای قرار داد مهم میباشد.
انواع مختلف بیمه موتر وجود دارد .اگر شمو موتر دارید داشتن بیمه )’ (‘Compulsory third party’ – ‘CTPبیمه
طرف سوم اجباری میباشد .اگر شمو کسی را در تصادف زخمی مونید این بیمه وضعیت مشوره دربر میگرد .شمو ممکن
بخواهید بیمه وسیع موتر را بخرید ،که پوشش بیمه وسیع را فراهم میکند ،مانندی مصارف برخی از خسارات موتر شموره (ویا
موتر شخصی دیگر را) تحت پوشش قرار میدهد در صورت تصادف شمو ویا اگر موتر تان دزدی میشود.
بلدی اطالعات بیشتر در مورد بیمه به صفحه زیر بروید www.moneysmart.gov.au/insurance

گرفتن مشوره مالی
) Financial Information Service (FISاطالعات در مورد مشکالت مالی فراهم میکند FIS .یک خدمات مفت و مستقل
که از طریق تلفون و رفتن در سیمنار های آموزش مالی در دسترس میباشد .بلدی دریافتن در مورد خدمات ارایه شده به تلفون
 132 300در تماس شده ویا از ویبسایت  FISدر زیر دیدن کنید www.humanservices.gov.au/fis
برای شرکت در سیمنار به شماره  136 357در تماس شوید.

کمک با مشکالت پولی
در استرالیا خواستن کمک اگر مشکل پولی داشته باشید ،قابل قبول و عادی میباشد.
مشاوران مالی اطالعات بلدی افراد که مشکل مالی دارند فراهم میکند .آنها وضعیت فرد ویا خانواده را ارزیابی نموده و سپس
انتخاب های مختلف نفع و ضرر را شناسایی مینمایند.
بشماره  1800 007 007زنگ زده ویا به صفحه زیر بروید
www.moneysmart.gov.au/managing-your-money/managing-debts/financial-counselling
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محافظت مصرف کننده
زمان که شمو در استرالیا جنس و خدمات را میخرید ،بشمول چیزهای که از انترنت (آنالین) میخرید،شموحق تحت
 Australian Consumer Lawدارید .مثال ،شمو حق بدست آوردن اطالعات درست و حقیقی در مورد مواد و خدمات را که
میخرید دارید .اگر چیزی خراب در مورد محصول که شمو خریده اید اتفاق میفتد ،به علت نقص ،شمو حق ترمیم ،تعویض،
و گرفتن پول تانرا دارید .شمو حق استفاده امن جنس را دارید .قوانین وجود دارد که تجار ها از طریق تلفون دنبال نموده ویا به
منزل شمو بیاید ،شمو حق دارید که تقاضا بیرون رفتن آن را نماید.
اگر شمو مشکلی با خریدخود دارید ،با اداره محافظت مصرف کننده در ایالت و قلمرو خود برای معلومات در مورد حقوق
وانتخاب های خود در تماس شوید .آنها ممکن در مورد مشکالت مربوط با اجاره سرپناه ،خرید و فروش خانه ،ساختمان و
مرمت کاری ،خرید موتر ،خریداری ،گرانتی ،خرید قسط وار ،طلب بازگشت پول ،قرضه و دادوستد کمک نمایند .آنها ممکن
میانجگیری و (مذاکره) را بین شمو و خریدار بخاطر حل مشکل انجام بدهند.
) Australian Competition and Consumer Commission (ACCCاسترالیایی ها را در برابر شیوه های غیر
منصفانه کسب و کار در قیمت ها ،ضد -رقابت و شیوه های غیر منصفانه مارکیت ،امن بودن محصوالت حفاظت میکند.
بلدی اطالعات بیشتر:
مناطق

شعبه مصرف کنندگان

صفحه انترنتی

ملی

Australian Competition
– and Consumer Commission
تلفون 1300 302 502

www.accc.gov.au

ملی

 ACCCمعلومات در زبان های غیر 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/consumeradvice/

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/

ادارات فتیشی مقامات مستقل هستند که شکایات در مورد سازمان های دولتی و شرکت های شخصی در بعضی از کار ها را
تحقیق میکنند .آنها بلدی توقف رفتار غیر قانونی ،غیر منصفانه ،و تبیعض آمیز کارروایی نموده ویا برای یک نتیجه منصفانه به
نفع شمو مداخله میکنند .به شماره  1300 362 072زنگ زده ویا در لینک ایالت و قلمرو و صنعت دفاتر بازرسان به صفحه
ذیل بروید www.ombudsman.gov.au
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 (ACMA) Australian Communications and Media Authorityتحقیقات در مورد شکایات محتویات نامناسب
خدمات رسانه ای مینماید ،بطور مثال نشرات رادیو و تلویزیون .شکایات اول باید به مالک و یا فراهم کننده خدمات
شود.اگر شکایت حل نگردد به  www.acma.gov.auبروید ACMA .همچنان شکایت در مورد ایمیل و جعل کاری SPAM
و تلفون های تبلیغات تجاری تلویزیونی را تحقیق نموده و ثبت "زنگ نزنید ) "(Do Not Callرا حفظ مینماید.
 Office of the Children’s eSafety Commissoinerhttps://www.esafety.gov.au/در
 www.esafety.gov.auبرای استرالیایی ها در مورد امن بودن در آنالین اطالعات و منابع فراهم مینماید .آنها همچنان
شکایات در مورد اذیت کامپبوتری و محتویات انترنتی تهاجمی و غیر قانونی تحقیقات مینمایند.
اگر طفل شمو اذیت انترنتی شده است ،ویا شمو به محتویات که فکر میکنید که غیر قانونی و یا تهاجمی میباشد ،شمو میتوانید
یک شکایت درصفحه انترنتی ذیل درج کنید http://www.esafety.gov.au/complaints-and-reporting
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 12مشارکت مدنی
دراین بخش
فهمیدن و دانستن قوانین و رسوم استرالیا در سازش به زندگی د ر جامعه استرالیا بشمو کمک میکند.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

در باره استرالیا
ارزش ها و مسولیت ها
برابری و ضد تبیعض
رضا کاری
مالقات با مردم
رفتار مودبانه
لباس
اصطالحات مروج استرالیایی
فعالیت های بیرونی و امن بودن
امن بودن در خانه
محیط زیست
حیوانات و حیوانات خانگی
روزنامه ها ،تلویزیون ،و رادیو
قمار بازی
سروصدا
خدمات دولت محلی
ویزه ها
تابیعت استرالیایی

در باره استرالیا
باشندگان اولی استرالیا مردمان بومی (ابروجینی ها) و بومیان جزایر تنگهی توروز بوده ،که حدودآ  40000سال قبل جا بجا
درخشکه شده است .مردمان بومی استرالیا دارای عقاید روحانی ،ارتباط عمیق به مهین ،فرهنگ غنی و متنوع و سنت های
هنری پایدار خویش را داشته که یکی از کهن ترین در جهان میباشد .فرهنگ بومی بخش حیاتی هویت ملی استرالیا بوده و
مردم بومی و جزایر تنگهی توروز سهم و کمک مهمی در هنرها ،رسانه ها ،علوم ،ورزش و کسب و کار نموده اند.
اطالعات در مورد تاریخ ،میراث ،و فرهنگ بومی استرالیا را در صفحه ذیل نگاه کنید:
www.australia.gov.au/information-and-services/culture-and-arts
استرالیا یک جامعه متنوع و قابل پذیریش .با مردمان از فرهنگ های متفاوت ،مذاهب و پیشینه های قومی مختلف میباشد.
استرالیایی ها از تمام نقاط جهان آمده اند .در حدود  46در صد استرالیایی ها در خارج متولد شده ویا والدین شان در خارج
تولد شده اند .اگر چه انگلیسی زبان ملی بوده ،در حدود  300زبان های دیگر که شامل زبان های بومی میباشد در استرالیا
صحبت میشود .تمام ادیان بزرگ جهان در اینجا پیروی میگردد.
در استرالیا هرکس آزاد است متواند پیروی و تجلیل از فرهنگ و مراسم مذهبی خود کند به شرط که قوانین استرالیا را پایمال
نکنند .هرکس به عنوان یک استرالیایی میتواند در جامعه شرکت و عضوباشد .اول شمو ممکن است در چنین تنوع (چند
فرهنگی) عادت داشته باشید .در حالیکه اگر شمو علنی ،و با احترام در برابر دیگر افراد ،نظریات و عنعنات شان باشید ،شمو
هم جا داشته و موفق در زندگی جدید تان میشوید.
دولت استرالیا حمایت از چند فرهنگی استرالیایی نموده و تعهد خویش را در برابر ملت چند فرهنگی جا ی که هر کس مربوط
به آن بوده و فرصت اشتراک در زندگی ملت را دارد حفظ میکند .برای یاد گرفتن بیشتر در مورد استرالیا در صفحه زیر
 www.australia.gov.au/about-australiaببنید.
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ارزش ها و مسولیت ها
آزادی و برابری که ما در استرالیا از آن لذت میبریم ،بستگی به انجام دادن مسولیت های هر فرد میباشد .از شمو توقوع میرود
که به استرالیا وفا دار بوده ،روش های دموکراتیک زندگی مارا پشتیبانی نموده در باقی ماندن ارزش ها و رسوم پذیریش
استرالیایی ،در خود داری و انصاف برای همه کمک کنید.
ارزش های شهروندی ما اساسات برای جامعه آزاد و دموکراتیک استرالیا میباشد:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

دموکراسی (مساوات) پارلمانی
مقرارت قانون
زندگانی صلح آمیز
احترام به همه افراد بدون در نظر داشت پیشینه ها
ترحم برای افراد نیازمند
آزادی بیان و گفتار
آزادی مشارکت
آزادی مذهب و دولت غیر مذهبی
برابری افراد ،بدون در نظر داشت خصوصیات مانند معلولیت و سن
برابری زن و مرد
برابری فرصت ها.

مسؤلیتهاى شهروندان آسترالیاى شامل است از:
•
•
•
•

رعایت نمودن قانون
رای دادن در انتخابات فدرالی ،ایالتی ،و قلمرویی و در همپرسی
دفاع از استرالیا اگر ضرورت شود
اشتراک در هیت منصفی اگر به انجام تقاضا گردد.

برای اطالعات بیشتر در مورد تابیعت (شهروندی) استرالیا به صفحه  www.citizenship.gov.auرفته و کتاب آزمایش
تابیعت استرالیا را بخوانید .تابیعیت استرالیایی :پیوند مشترک ما ).(Australian Citizenship: Our Common Bond

برابری و ضد تبیعیض
شمو حق احترام شدن را داشته و نیاز های شمو مانند هر فرد دیگر منصفانه مد نظر گرفته شود .همان گونه شمو باید دیگر
افراد را احترام نموده ،چه انها در استرالیا تولد شده باشند ویا در اینجا مهاجرت نموده اند .نژاد پرستی و تبیعیض به هر شکلی
که باشد در استرالیا پذیرفته نمی شود.
تحت قوانین ضد تبیعیض استرالیا ،با هیچ فردی رفتار نامطلوب از دیگران به علت سن ،نژاد ،کشور آبایی ،جنس،
وضعیت مدنی حاملگی ،عقاید سیاسی و مذهبی ،معلولیت ویا ترجیع جنسی نمیتواند .این در تمام بخش ها بشمول استخدام،
تحصیل ،سرپناه ،خریداری اجناس ،و دسترسی به خدمات مانندی داکترها ،بانک هاو هوتل ها اعمال میگردد .تحت قانون
مردها و زن ها برابر و و برای همه اهداف دیگر مساوی میباشند.
استرالیا رسم آزادی بیان دارد .اگرچه توهین نمودن ،تحقیر ،تهاجم و ترساندن یک فرد و یا گروه بر اساس سن ،نژاد،
کشور آبایی ،جنس ،وضعیت مدنی ،بارداری ،عقاید سیاسی و مذهبی ،معلولیت و ترجع جنسی خالف قانون میباشد.
 Australian Human Rights Commissionقوانین فدرالی را در بخش های حقوق بشر ،ضد تبیعیض ،و عدالت
اجتماعی اداره مینماید.
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جزیات تماس

Australian Human Rights Commission

1300 369 711

پرسش های عمومی
AEST عصر5.00 –  صبح9.00

1300 656 419

 عصر وقت شرقی5:00- صبح9:00 خط معلوماتی شکایات از
) بعد از ظهر روزهای سه شنبه مسدود1:00 (از ساعت

1800 620 241

 – برای نقص شنوایی و حرف زدنTTY

www.humanrights.gov.au/about/translatedinformation

 حقوق بشر-معلومات ترجمه شده

www.humanrights.gov.au

صفحه انترنتی حقوق بشر

:هر ایالت و قلمرو همچنان قانون ضد تبیعیض و سازمان های دولتی خود را دارند
صفحه انترنتی
www.hrc.act.gov.au

شعبه حقوق بشر

ایالت ویا
منطقه

02 6205 2222 ACT Human Rights Commission

ACT

تلفون

www.lawlink.nsw.gov.au/
adb

 ویا مناطق دوردست02 9268 5544
نیوثوث ویلز تلفون رایگان
1800 670 812

Anti-Discrimination Board of
NSW

NSW

www.adc.nt.gov.au/

 ویا تلفون مفت در08 8999 1444
قلمرو شمالی
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

 ویا تلفون مفت در08 8207 1977
مناطق دور افتاده استرالیای جنوبی
1800 188 163

Equal Opportunity Commission

SA

 ویا تلفون مفت در03 6165 7515
Office of the Anti-Discrimination
تاسمانیا
Commissioner
1300 305 062

Tas.

www.antidiscrimination.ta
s.gov.au
www.humanrightscommis
sion.vic.gov.au

1300 292 153

Victorian Equal Opportunity and
Human Rights Commission

Vic.

www.equalopportunity.wa
.gov.au

 ویا تلفون مفت در08 9216 3900
استرالیای غربی
1800 198 149

Equal Opportunity Commission

WA
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رضاکاری
رضا کاری یک شیوه خوب برای یاد گرفتن مهارت ها ،مالقات با افراد که زندگی و کار در جامعه تان نموده و کمک بلدی
دیگران .اکثریت استرالیایی ها رضا کار اند .رضا کاران معاش نمیگریند بخاطر یکه آنها وقت و مهارت های خودرا برای
منفعت جامعه و خودشان میدهند .رضارکاری همیشه یک مسله انتخابی بوده و اجباری نمی باشد.
گرچه رضاکاری جایگزین کار با دستمزد نمیگردد ،ولی مهارت ها و تجربه کار را برای شمو فراهم ساخته که ممکن شموره
برای بدست آوردن کار کمک نماید .با رضاکاری انگلیسی شمو بهتر شده شبکه های اجتماعی و جامعوی شمو برقرار گردیده
و اعتماد به نفس شمو بلند میرود.
سازمان ها و صفحات انترنتی زیادی هستند ،که فرصت های رضاکاری را در لست دارند.
 Volunteer Resource Centresدر سراسر استرالیا موقعیت داشته و اطالعات رضاکار را و مقایسه نموده و خدمات
معرفی را فراهم میسازد .آنها همچنان برای سازمان های که در جستجوی رضاکاران هستند کمک مینماید.
بلدی معلومات بیشتر:
صفحه انترنتی
www.volunteeringact.org.au

منطقه

سازمان

ACT

Volunteering ACT

NSW

The Centre for Volunteering

NT

Volunteering SA-NT

Qld

Volunteering Queensland

SA

Volunteering SA-NT

Tas.

Volunteering Tasmania

Vic.

Volunteering Victoria

WA

Volunteering WA

فرصت های رضاکاری در
سراسر استرالیا

GoVolunteer

شعبات ملی برای داوطلبان در
استرالیا

Volunteering Australia

www.volunteering.com.au
www.volunteeringsa.org.au
www.volunteeringqld.org.au
www.volunteeringsa.org.au
www.volunteeringtas.org.au
www.volunteeringvictoria.org.au
www.volunteeringwa.org.au
www.govolunteer.com.au

www.volunteeringaustralia.org
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مالقات مردم
زمانیکه یک کسی را برای بار اول مالقات میکنید ،این معمول میباشد که با دست راست قول بدهید .مردم که یکدیگر را نمی
شناسند ،معموال در مالقات اول یکدیگر را نمیبوسند و بغل نمی کنند.
زمانیکه مردم نو را مالقات میکنید ،استرالیایی از پرسیدن سواالت در مورد سن ،مذهب ،ازدواج ،اطفال و پول احساس
راحتی نمی کنند .در محل کار و در جمع دوستان استرالیایی ها یکدیگر را به اسم اول شان صدا بزنید .
اکثریت استرالیایی ها در هنگام صحبت با مردم به چشم یکدیگر نگاه میکنند ،به عنوان یک عمل احترام و نشان میدهند که آنها
به حرفهای شمو گوش میده.

رفتار مودبانه
استرالیایی ها اکثرآ زمانیکه چیزی میپرسند" ،لطفآ" (’ )‘pleaseمیگویند و هنگامیکه کسی کمک مینماید و یا چیزی میدهد
"تشکر" (’ )‘thank youمیگوید .نگفتن لطفن و یا تشکر ممکن به عنوان بی ادبی تلقی گردد.
استرالیایی اکثرآ برای جلب توجه کسی "ببخشید" (’ )‘excuse meمیگویند و اگر تصادفآ به کسی تصادف میکند "معذرت"
(’ )‘sorryمیگویند .اگر صف باشد ،این مودبانه خواهد بود که در آخر صف استاده شده و آهسته بطرف جلو به نوبت حرکت
کنید.
شمو باید کوشش کنید که به مالقات ها و قرار مالقات قبلی به وقت حاضر شوید .اگر دیر میکنید ،به شخص زنگ زده و
معذرت بخواهید و برایشان بگوید که چه وقت میرسید .این برای قرار مالقات قبلی با متخصصان بسیار مهم میباشد(طور مثال
یک قرار قبلی با داکتر) اگر شمو قرار مالقات خود را که فراموش کردید ،بدون اطالع دادن شخص امکان دارد شمو به خاطر
دیر رسین ویا نیامدن به قرار مالقات قبلی پول بپردازید .فردی که همیشه دیر میاید ممکن منحیث یک فرد قابل غیر اطمینان
شناخته شود.
اگربلدی از شمو خط برای دعوت میاید ،این ممکن شامل نوشته ” “RSVPبا تاریخ باشد .این بمعنی آن است که شخص که
شموره دعوت نموده میخواهد بفهمد که آیا شمو اشتراک میکنید و یا نه .این مودبانه میباشد که برایشان در مورد آمدن در تاریخ
تعین شده اطالع بدهید.
بعضی از رفتار ها نه تنها غیر مودبانه بوده بلکه خالف قانون نیز میباشد .مثال این رفتارها شامل دشنام دادن و تف کردن در
محل عام ،کثیف ساختن ،و شاشیدن و رفع مدفوع نمودن در محالت عام به استثنای تشناب های خصوصی و عامه.
همچنان ببنید به مساوات (برابری) و ضد تبیعیض در باال.

لباس
استرالیا یک جامعه چند فرهنگی می باشد .لباس های گوناگون انعکاس دهنده این تنوع میباشد .اکثریت مردم لباس عادی ویا
غیر رسمی برای راحتی ویا مطابق به وضعیت اجتماعی ویا آب و هوا میپوشند .دیگران انتخاب مینمایند تا لباس های سنتی
پوشیده ،که ممکن مذهبی ویا عنعنوی مخصوصآ در مراسم خاص باشد.
چندین قوانین و مقرارات در مورد لباس وجود دارد .گرچه برای پوشیدن بعضی لباس ها در محالت مختلف کار و جاهای
مخصوص دستورات وجود دارد .بطور مثال کفش های امنی و کاله های محکم باید بدالیل امنی در محالت ساختمان سازی
پوشیده شود .و پولیس ،نظامیان و کارمندان کسب و کارلباس مخصوص کار باید بپ وشند.
استرالیا رویداد بلندی جلوگیری از سرطان جلدی دارد .لباس های حفاظتی و کاله ها خطرات مبتال به سرطان جلدی را کم
میسازد .اکثری مکاتب از اطفال تقاضا دارند ،تا کاله به عنوان جز از اونیفورم مکتب بپوشند .بلدی اطالعات بیشتر در مورد
اطالعات حفاظت از آفتاب به صفحه زیر بروید www.cancer.org.au/preventing-cancer/sun-protection
کلوپ ها ،صالون های سینما و تیاتر ها و دیگر جاها ممکن تقاضای پاک و ستره بودن پوشیدن لباس و کفش های مناسب را
نمایند.
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مرد ها و زنان ممکن لباس های که تمام بدن شانرا نپوشاند بپوشند .این در کشورهای غربی معمولی بوده و بدین معنی نمی
باشد که آنها مایل به جلب توجه باشند.

گفتار معمولی استرالیایی ها
اکثریت گفتار معمول استرالیایی ویا تحت لفظی عجیب به نظر میرسد .استرالیایی ها اکثرآ کلمات را کوتاه میسازند (طور مثال
"فوتی" برای "فوتبال" – '  .)'r''ir' 'c 'r''iuneاگر شمو در مورد معنی گفتار مطمین نمی باشید ،پرسیدن قابل قبول
میباشد .بعضی مثال های معمول عبارتند از:
•

•

•

•

یک بشقاب بیاورید– زمانی که شمو دعوت در یک محفل کاری و یا اجتماعی میشوید ،واز شمو تقاضا میشود که"
یک بشقاب بیاورید" (’ )‘Bring a plateاین بمعنی آن است که یک غذا ویا خوراک برای شریک ساختن با دیگران
بیاورید.
 – BYOاین بمعنی آن است که "از خودتانرا بیاورید" (’ )‘Bring your ownنوشیدنی بطور مثال الکل (شراب)
جوس ،نوشابه های غیر الکلی ویا آب بعضی از رستورانت ها  BYOهستند ،بمعنی آن که شمو بوتل مشروب خود تان
را بیاورید .اگر  BYOمیکنید ،معموال مصارف برای گیالس اوردن و شمو پاک کردن قابل پرداخت بوده که بنام "
بخشش خدمت بوتل" یاد میشود.
سیاست در باز  -در محل کار ،داشتن یک " سیاست در باز" (’ )‘Open door policyبمعنی آن است که شمو ویا
کارکنان دیگر نیاز به قرار مالقات قبلی رسمی برای صحبت با صاحب کار تان در مورد مشکالت ویا مسایل کاری
دیگر ندارید.
شموره بعدا میبنم(’ - )‘see you laterاین یک روش غیر رسمی برای "خدا حافظی" (’ )‘goodbyeمیباشد .و
بمعنی آن نیست که آن شخص دوباره در اینده نزدیک برمیگردد.

فراهم کننده زبان انگلیسی شمو در گفتار استرالیایی ب شمو کمک خواهد نمود .ببنید فصل فصل  3زبان انگلیسی.

فعالیت های بیرونی (خارج منزل) و امن بودن
استرالیا در یک موقعیت خوب فعالیت های بیرونی قرار داشته ،مانندی آب بازی ،گردش در جنگل ،کمپ روی وورزش
میباشد .بیاد داشته باشید مقررات امنی وجود دارد.

آب بازی و امن بودن در بیرون
•
•

•

•

•
•

اگر شمو ویا اطفال تان آببازی بلذ نیستید ،در کالس های آببازی و امن در آب اشتراک کنید.
آب بازی در بحر ممکن فوق العاده خطرناک باشد .برای لذت بردن ساحل و امن بودن:
 oهمیشه در بین پرچم زرد و سرخ که در منطقه نشانی شده و از طرف مامور نجات مراقبت میگردد شنا کنید.
 oعالیم امنی را بررسی کنید.
 oاگر به مشکل گرفتار میشوید ،آرام باشید ،دست خود را بلند نموده و کمک بخواهید.
 oاگر پرچم سرخ و زرد را در ساحل پیدا نمی توانید ،ویا اگر عالمت را میبنید که آب بازی توصیه نمیگردد
ویا ساحل بسته میباشد آب بازی نکنید.
بحر قابل پیش بینی نمی باشد .عالمت هشدار را ببنید تا از تصادف مانندی لغزیدن از روی سنگ ها در بحر ،ویا
کنار زدن در داخل بحر توسط امواج بزرگ و یا مدوجزر جلوگیری نماید .در ماهی گیری از سنگ فوق العاده
احتیاط کنید چون اکثری مردم بعد از این که توسط امواج بزرگ در داخل آب پرتاپ شدند غرق گردیدند.
زمانیکه در دریا ها و جهیل ها و بند های آب شنا میکنید ،مواظب باشید :
 oهمیشه عمق آب و اشیای نهفته در آب را پیش از داخل شدن بررسی کنید.
 oعالمات خطر (از قبیل تمساح ویا آلوده گی) را بررسی نموده و رعایت کنید.
همیشه اطفال که آببازی میکنند ،ویا نزدیک آب میباشند بشمول حوض حویلی را نگهداری کنید .حوض ها باید کتاره
داشته باشد.
ازآببازی ،ماهی گیری ،و گردش در جنگل به تنهایی اجتناب ورزید .به کسی بگوید که کجا میروید و چه وقت بر
میگردد .غذا و آب زیاد با خود بگیرید.
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•
•

•
•

•

بعضی از مار ها و عنکبوت ها در استرالیا زهر آگین میباشد .اگر گزیده میشوید ،جای گزیده گی را پیچانده و کمک
طبی تقاضا کنید با تماس گرفتن به شماره .000
در بهار ،پرنده اواز خوان را بنام مگپای یاد میکنند که با فرودآمدن باالی پیاده روان و بایسکل سوران از محوطه
خود دفاع میکنند .عالمت هشدار دهنده در مورد جهیدن پرنده ممکن نصب باشد .این پرنده ها حفاظت شده بوده،
بنابرین از حمالت آنها با نزدیک شدن به محوطه اشیانه آنهاجلوگیری نموده ،کاله و عینک پوشیده ویا با خود یک
چوب ویا چتری بگیرید.
فتاب استرالیا بسیار شدید میباشد .در روزهای آفتابی کاله  ،لباس حفاظتی پوشیده و کریم ضد آفتاب سوختگی برای
جلوگیری از آفتاب سوختگی استفاده نمایداین مخصوصآ بلدی اطفال کوچک مهم میباشد.
متوجه وضعیت آب و هوا با شید .در روزهای منع آتش ،از روشن کردن آتش در فضای باز و پختن کباب روی آتش
خود داری کنید Bureau of Meteorology .هشدار های وضعیت آب و هوا را در صفحه زیر میباشد.
www.bom.gov.au/index.php
در شهرهای استرالیا مانندی شهرهای دیگر جهان ،هجوم صورت میگیرد ،مخصوصآ در شب .در مورد امن بودن
خود آگاه باشید .از پارک ها ،مناطق تاریک و نقاط شناخته شده پر آشوب جلوگیری کنید.

برای اطالعات بیشتر:
ویبسایت

معلومات
 – Bureau of Meteorologyوضعیت آب و هوا و منع آتش
روشن کردن

www.bom.gov.au/weather

 – Royal Life Saving Societyآببازی و امن بودن در آب

www.royallifesaving.com.au
www.slsa.asn.au

Surf Life Saving Australia
 – Beach Safetyبشمول معلومات ترجمه شده

www.beachsafe.org.au

 – Rip Current Safety Tipsبشمول اطالعات در زبان دیگر
غیر انگلیسی

www.ripcurrents.com.au

 – Australian Cancer Councilحفاظت از آفتاب

www.cancer.org.au

امن بودن در خانه
امنیت خانگی
هنگامیکه از خانه خارج میشوید ،همیشه در و پنجره های خود را بسته کنید .اگر ممکن باشد یک دروازه امنی ویا یک زنجیر
امنی داشته تا شمو قبل از باز نمودن بیبنید که چه کسی میباشد .چراغ را روشن بگذارید ویا از چراغ سنسور در نزدیک و
جلوی دروازه استفاده نموده تا بیبنید که کسی اگر باشد و به آسانی قفل در را باز نموده وبه خانه برگردید .این همچنان برای
ترساندن فرد که بزور وارد میشود میباشد.

ادویه و مواد کیمیاوی
برخی از دوا ها و مواد کیمیاوی معموال در اطراف خانه که باعث امراض جدی و ضرر میگردد یافت میشود.
•
•
•

تمام دوا ها را از دسترس اطفال و حیوانات خانگی دور نگه داشته ،ویا جا بگذارید که اطفال پیدا نتوانند.
اگر دوا های خودرا استفاده ننموده ویا تاریخ آن گذشته ،در سطل کثافات ویا در آب رو دها نندازید .دوا ساز
(دواخانه) متباقی دوا های شموره بصورت امن و بدون پرداخت دور می اندازد.
تمام محصوالت پاک را در یک الماری قفل داردر جای که اطفال و حیوانات خانگی دسترسی نداشته باشند،
نگه داری کنید.

وسایل امنی اطفال (مانندی الماری های قفل دار) در مغازه های اسباب و لوازم قابل خرید میباشد.
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امن بودن از آتش در خانه
در استرالیا هر سال در حدود  50کشته و جراحات شدید از اثری آتش سوزی منزل اتفاق میفتد.
زنگ خطر دود هشدار اولیه را فراهم نموده که ممکن زندگی شموره نجات داده و خدمات عاجل را قادر به آگاه نمودن به موقع
خاموش نمودن و انتشار و ویران نمودن اتش میسازد .این هشدار معموال در شب مهم بوده ،زمانیکه مردم خواب میباشند.
هر خانه حد اقل باید یک زنگ خطر دود نصب شده در هر طبقه داشته باشد .باتری هارا هر شش ماه بعد بررسی نموده
و تبدیل نماید.
اتش سوزی منزل اکثر در آشپزخانه شروع شده ویا از اثر نواقص لین های برق ،استفاده نادرست از وسایل برقی ،ویا گذاشتن
وسایل برقی فعال را بدون مراقبت .با دنبال نمودن این اقدامات احتیاطتی از آتش سوزی منزل جلوگیری کنید.
در منزل:
• بلدی جلوگیری از حرارت زیاد گرفتن وس ایل برقی مطمین گردند که اطراف آنها جای کافی داشته باشد.
• تخته ساکت های برق را استفاده بیش از حد ننموده در یک ساکت یک پلک وصل گردد.
• پلک ها وساکت های برق را ار خاک گرفتن و خراب شدن بازرسی نموده و نواقص آنرا فوری ترمیم کنید.
• مطمین گردند ،که بعضی از لباس ها و رختخواب ها از شمع ها و بخاری ها دور و صاف باشد.
• هیچگاه شمع ها ویا شعله های سوزان را در فضای باز در اطاق که نمی با شید رها نکنید.
• زمان که در خانه هستید ،مطمین شوید که دروازه ها از داخل قفل نبوده (مثال قفل اصلی) تا در موقع اضطراری انرا
بزودی باز بتوانید.
• هیچگاه در بستر سگرت نکشید.
• مین گردیدکه اطفال به گوگرد دسترسی نداشته باشند ویا فندق (الیتر).
در آشپزخانه:
• هیچ وقت اطفال را در آشپز خانه بدون نگهداری رها نکیند.
• هیچ وقت غذا پختن را بدون مراقبت ترک نکنید ،اگر آشپزخانه را ترک میگیوید ،تا زمان برگشتن تان منقل را
خاموش کنید.
• هنگامیکه غذا می پزید ،اطفال را از منقل های داغ و داش دور نگه دارید.
• دستگیر چاینک برقی را از کنار داش دور نگه دارید ،تا آنها نتواند آب جوش را بالی خود بریزند ،آب جوش باعث
سوختگی میگردد.
• بلدی اطمینان لوازم شعله ور را از منابع حرارتی دور نگه دارید.
• هیچگاه لوازم فلزی را در میکروو نگذاشته ،بشمول کاسه های فلزی ،ورق های المونیم و ظروف فلزی.
• گاز در بعضی از آشپزخ انه ها و باربکیو ها استفاده میشود .هر زمان که پختن را تمام میکنید ،منقل ها و داش های
گازی را خاموش کنید .اگر بوی گاز را احساس میکنید ،گوگرد را روشن نکنید چون شعله ها باعث انفجار گاز
میگردد .منبع نشت (لیک) گاز را پیدا نموده و گاز را خاموش کنید .اگر به  000زنگ زده نتوانسته و را خواسته
نمی توانید ،گوشی ” “Fire Brigadeرا نگذارید.
اگر آتش سوزی شود چه باید کرد:
• به شماره )'rtcl uctenel '( 000از خانه همسایه ،و یا غرف تلفون ویا موبایل زنگ زده و درخواست اطفایه (آتش
نشانی) کنید .برای شان بگوید که آتش سوزی در کجا و اگر کسی هنوز در داخل باشد .تلفون را قطع نکنید.
• خدمات آتش نشانی ایالت مشاوره وسیع در مورد اینکه چه باید کرد در صورت وقوع آتش سوزی .نگاه کنید به فصل
فصل  2کمک بگیرید.

برنامه های امنی جنگل سوزی
در بعضی نقاط استرالیا جنگل سوزی تاثیر بر امنیت خانه تان دارد .اگر شمو در جای زندگی میکنید که در معرض خطر
جنگل سوزی قرار دارد ،یک برنامه نجات از جنگل سوزی بسازید .خدمات محلی آتش سوزی معلومات و راهنمایی ها برای
کمک به آماده سازی شمو برای یک برنامه نجات جنگل سوزی در دست دارد.
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برنامه شمو باید اقدامات قبل از موسم جنگل سوزی ،در جریان فصل جنگل سوزی ،که بلدی آماده شدن در روزهای خطرات
جنگل سوزی ،وپشتیبانی از برنامه باشد ش امل میگردد .این باید شامل لست بررسی باقی ماندن ملکیت شمو  ،آماده ساختن
ملکیت تان در صورت وقوع جنگل سوزی ،آماده ساختن فهرست جزیات تماس های شخصی در صورت وقوع جنگل سوزی،
محتویات جبهه وسایل اضطراری  ،برنامه برای تمام افراد که در خانه باقی میمانند ،که شامل ضروریات مخصوص میباشد
(بطور مثال تحرک نوزدان ویا سالخوردگان) برنامه برای حیوانات خانگی ،و یا حیوانات اهلی (گاو ،گوسفند ،بز) انگیزه های
شیوه حرکت ،حمایت از برنامه و برنامه برگشت به خانه باشد.
بلدی اطالعات بیشتر در مورد جنگل سوزی و جزیات تماس خدمات محلی آتشنشانی ببنی د فصل  ،2کمک بخواهید.

محیط زیست
محیط زیست پاک و حفاظت از طبیعت برای استرالیایی ها بسیار مهم میباشد .کثیف نمودن ،ایجاد آلوده گی و دور انداختن
اشغال بدون اجازه غیر قانونی میباشد .بلدی اطالعات بیشتر در مورد دور انداختن ضایع ها به صفحه زیر ببنید .
www.australia.gov.au/information-and-services/environment/pollution-and-wastemanagement
ویا در سایت علیه -کثیف کاری مانندی ) Clean Up Australia (www.cleanup.org.au/auویا
(http://kab.org.au/ ) Keep Australia Beautiful
حیوانات بومی ،ماهی ،ماهی های صدف دار و گیاهان توسط قانون حفاظت میشود .قبل از بررسی که آیا شمو مجوز نیاز
دارید ویا ندارد ،ماهی و یا ماهی های صدف دار را شکار ننموده ،و گیاهان را جمع آوری نکنید.
مقرارت خاصی بلدی پارک های طبیعی بلدی جلوگیری از بین بردن ها وجود داشته ،و بعضی اوقات برای مشاهده و داخل
شدن آن فیس و پول پرداخته میشود.
بلدی معلومات بیشتر:
منطقه

شعبه

صفحه انترنتی

National

– Department of Environment
Parks Australia

www.environment.gov.au/topics/nationalparks

ACT

Park s and Conservation

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

NSW

NSW National Parks and W ildlife Service

www.environment.nsw.gov.au/nationalparks

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 Park s South Australia

www.environment.sa.gov.au/parks

Tas.

Park s and W ildlife Service Tasmania

www.parks.tas.gov.au

Vic.

Park s Victoria

www.parkweb.vic.gov.au

Parks and Wildlife

www.dpaw.wa.gov.au

WA

حیوانات و حیوانات خانگی
دولت های ایالت و قلمرو مسول سالمتی حیوانات و قوانین مرتبط بوده در حالیکه دولت های محلی حیوانات خانگی و حیوانات
مونس (دوست انسان) را تنظیم مینمایند.
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اگر شمو حیوان خانگی دارید ،شمو مسول مراقبت درست آن بوده ،که شامل غذا دادن و پاک نگهداشتن ان میباشد .شمو
همچنان باید مواد فضله آن را پاک نماید .بیشتری حیوانات خانگی باید متواتر توسط داکتر حیوانات واکسین و اگر مریض ویا
زخمی میشوند باید تداوی گردند .خنثی سازی و ثبت کمپیوتری حیوانات خانگی باید انجام شود و ممکن الزام قانونی داشته
باشد .این مسولیت صاحب حیوان میباشد .برای اطالعات بیشتر درمورد از داکتر حیوانات محل خود پرسیده ویا در سایت زیر
مراجعه کنید Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) .در
www.rspca.org.au
بعضی از حیوانات خانگی باید در شورای محلی ثبت نام شود .محدودیت درنگهداشت چند ویا نوع حیوان خانگی ،و مقررات
در مورد که درکجا و چگونه نگهداری گردد ممکن وجود داشته باشد .اکثریت ملکیت های کرایی حیوانات خانگی را
اجازه نمیدهند.
اگر شمو از حیوان خانگی خود بیشتر مراقبت نمی توانید ،شمو نباید آنرا ترک نموده ویا رها سازید .از دوستان و همسایه
بپرسید اگر آنها نگهداری آن را قبول کنند .در ویبسایت قبول نمودن حیوانات خانگی اعالم نموده ویا از داکتر حیوانات خود
در مورد مشوره و کمک بپرسید.
اگر شمو سوال در مورد سالمتی حیوان ویا حیوانات را نگهدارید www.agriculture.gov.au/animal/welfare/state
ویا از داکتر حیوانات خود بپرسید.
همچنان نگاه کنید به مورد فصل  6قانون استرالیا.

روزنامه ها ،تلویزیون و رادیو
اکثریت نمایندگی های روزنامه فروشی در مراکز فروشگاه ها ،وجود داشته و روزنامه ها در زبان های مختلف در دسترس
میباشد .اگر آنها در کدام زبان مخصوص روزنامه نمی داشته باشند از آنها بخواهید که فرمایش بدهند.
کانال های زیادی تلویزیونی رایگان در دسترس بوده ،شامل دو کانال عامه (دولتی):
) Australian Broadcasting Corporation (ABC – www.abc.net.auو
) Special Broadcasting Service (SBS – www.sbs.com.auشمو نیاز به مجوز تلویزیون
ویا امضا اشتراک نامه برای دیدن تلویزیون "پخش مفت" )’ (‘free to airو خدمات ندارید.
خدمات تلویزیون های دیگر مصرف حق اشتراک تقاضا دارند (تلویزیون های با پرداخت ویا "تی وی پولی" –
'  .('dnr ip' or 'pay televisionقبل از امضای قرارداد برای خدمات ارتباطات ،مطمین گردید که از عهده پرداخت
خدمات برآمده توانسته ،مطابق نیاز های شمو بوده و سازگار به زندگی شمو باشد .برای قرار داد دراز مدت در صورت که
تنها برای مدت کوتاه اجاره میدهید ،نباید برای تلویزیون های پولی امضا نماید .برای برنامه های پخش -مفت با خدمات
تلویزیون پولی حق الشتراک امضا نکنید.
اکثریت تی وی ها برنامه های سبقت گیری را فراهم ساخته که شمو آنها را در آنالین تماشا می توانید .گرچه دیدن از طریق
انالین مصرف انترنت را زیاد ساخته و اگر از حد مجاز تجاوز کند مصرف انترنت شمو خیلی قیمت تمام میشود.
خدمات "جریان" همچنان در استرالیا در دسترس میباشد ،مانندی  Presto ،Netflixو  Stanآنها فیس ماهانه بلدی دسترسی به
برنامه های مجموعه برنامه حصول مینمایند .شمو نیاز به یک وصل سریع برودباند بلدی تماشا نمودن این خدمات دارید .متوجه
باشید که دیدن اینها انترنت زیاد مصرف میکند ،مخصوصا در تلفون موبایل که ممکن خیلی ها قیمت تمام شود.
) Special Broadcasting Service (SBSدستگاه رادیو و تلویزیون برنامه های زیادی در زبان های جوامع مختلف
دارد .برنامه هفته وار در فهرست روزنامه های شهری و در آنالین موجود میباشد.
دستگاه رادیو ملیتی (قومی) در سایت زیر یافت میشود
www.nembc.org.au) National Ethnic and Multicultural Broadcasters' Council
ویا در تلفون  (03 9486 9549زنگ بزنید.
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قمار بازی
بعضی از افراد ممکن ضرر قابل مالحضه از بابت قمار بازی تجربه کرده باشند ،مخصوصا آنهایکه مشکالت محدویت داشته،
مقدار وقت ،ویا پول که صرف قمار میکنند .قمار ممکن مشکالت جدی مالی را ببار آورده ،و تاثیرات روی دیگر عرصه های
زندگی یک شخص داشته باشد ،به عنوان مثال صحت روانی و بدنی ،کار و مناسبات .مشکالت قمار بازی نه تنها روی شخص
قمار باز تاثیر نموده بلکه روی اعضای خانواده و دوستان نزدیک شخص همچنان تاثیر مینماید.
خدمات پشتیبانی شامل مشاوره ،مشوره مالی و مشوره حقوقی برای افراد متاثر گردیده از قمار و اعضای خانواده آنها و
دوستان شان در دسترس میباشد:
نمایندگی

تلفون

National Problem Gambling Hotline

1800 858 858

Lifeline

131 114

Gamblers Anonymous

02 9726 6625

صفحه انترنتی
www.gamblinghelponline.org.au
www.lifeline.org.au
http://gaaustralia.org.au/

سروصدا
سر وصدا ،صدای بلند که افراد دیگری را اذیت کند مثال غو غو سگ ویا همسایه ،موسیقی را بلند نماید ویا سر وصدا لوازم
برقی راجع میشود.
قوانین برای محافظت استرالیایی ها از سروصدا بیش از حد وجود دارد .مقررات در سراسر ایالت ها و قلمرو ها متفاوت
میباشد ،اما فعالیت های سروصدا دار پیش از ساعت  7:00صبح و  11:00شب جلوگیری شود.
اگر سروصدا همسایه شمو باالی شمو تاثیر دارد ،همرایش صحبت نماید .همسایه شمو ممکن از تاثیر سروصدا شان باالی شمو
خبر نباشد .اگر چه سروصدا دایم و پی درپی و بیش از حد باشد و در صبح وقت ویا ناوقت شب ایجاد شود ،و صحبت در مورد
آن بیفایده باشد ،شمو میتوانید به شورا محلی خود ،ویا در مقامات محیط زیست ایالت ویا قلمرو ویا پولیس شکایت کنید.
برای همسایه هایتان در صورت داشتن فعالیت های سروصدا دار مانند ،بازسازی ویا دعوت اطالع بدهید .معموال زمانیکه
آنها اطالعی قبلی از شروع و ختم سر وصدا داشته باشند کمتر اذیت شده ،و میدانند که اگر مشکل ایجاد شود به کجا مراجعه
کنند فصل  ،6قانون استرالیا.

خدمات محلی دولت
شاروالى هاى محلی خدمات حمایتی زیاد را فراهم میسازد مانندی مراکز صحی اطفال ،مراکز مراقبت اطفال ،کارمندان برای
نوجوانان ،و خدمات مراقبت از بزرگ ساالن و معلولین .بیشتری آنها کارمندان چند ملیتی و جامعه ای داشته ،که مشوره ها و
کمک های با ارزش را به مجرد که در زندگی استرالیا جابجا شدید فراهم میکنند .شاروالى هاى محلی اکثر همچنان صالون های
عامه ،ورزشی ،تفریحی و سهولت های فرهنگی را برای استفاده گروپ های جامعه فراهم مینمایند.
شاروالى ها جاده های محلی را نگهداری نموده ،تشناب های عامه را فراهم مینمایند و تضمین مینمایند که مغازه ها و
رستورانت ها مطابق معیار های درست باشد .اگر شمو میخواهید که تغیرات در خانه خود بیاورید ،شمو باید برای تایید با
شورا بررسی نماید.
شمو ممکن برای بعضی از خدمات شاروالى پول بپردازید .فیس در صفحات انترنتی و در کتابچه رهنما شاروالى نشر میباشد.
شمونباید پول اضافی ویا تحفه برای مامورین دولتی برای تایید تصمیم بدهید .پیشنهاد و یا دادن رشوه یا تحفه خالف قانون
بوده و گزارش میشود.
برای تماس اطالعات در مورد دولت های محلی به فصل فصل  ،2کمک بگیرید.
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کتابخانه ها
بیشتری نقاط کتابخانه های عامه داشته که مردم میتوتنند عضو آن شده و کتاب ها رامفت امانت بگیرند .کتاب خانه ها همچنان
بعضی از کتاب ها در زبان غیر انگلیسی داشته ویا میتوانند فرمایش بدهند .اکثریت کتاب خانه ها خدمات انترنت مفت دارد.
برای یافتن کتاب خانه به  www.nla.gov.au/librariesسر بزنید.

جمع آوری کثافات و باز یابی
شاروالى ها مسول جمع آوری کثافت و بازیابی (ریسایکل) میباشند .اکثری شوراها سطل های زباله بلدی کثافت عمومی و
بازیابی دارند (کاغذ ،پالستیک ،شیشه و فلز) ،وبرخی سطل برای ضایعات سبز فراهم میگردد( .برای ضایعات باغچه) ویا
جمع اوری اشیای بزرگ کنار سرک (مانند وسایل و فرنیچر).
با شاروالى های خود ویا همسایه ها در مورد زمان جمع اوری و مسولیت دور اندازی کثافت بررسی نماید .اگر زباله شمو
بسیار بزرگ بوده ودر سطل کثافت جای نمیشود شمو ممکن آنرا به جزیره کثافات انتقال بدهید .ویا در مرکز کثافت و بازی ابی
برده و فیس بپردازید .انداختن کثافت در محل عام و شخصی خالف قانون میباشد.

تشناب های عامه
تشناب های عامه معموال در استرالیا برای کارمندان نبوده ،و اکثر بلدی استفاده را مفت میباشد .آنها ممکن سهولت های تبدیل
پوشاک نوزاد را داشته و تشناب های آسان برای معلولین ،و معموال کموت دار و برای ادرار جا داشته نسبت به تشناب
های فرشی.
لطفن بعد از استفاده تشناب آنرا پاک و تمیز نگهدارید .بعضی از تشناب ها در استرالیا کثافت را به کود تبدیل مینماید در
عوض جاری آب ،لذا آگاه باشید چیزهای را که میندازید.
برای یافتن تشناب های عامه به سایت ذیل بروید http://toiletmap.gov.au

استفاده آب
آب در استرالیا عمومآ از کیفیت خوب برخوردار است .گرچه ،در بعضی نقاط آب های بیمزه و غیر قابل نوشیدن استفاده
میگردد که شمو ان را نباید بنوشید .این مناطق توسط این عالمت شناسایی میشود:

مناطق محلی ممکن محدویت استفاده آب را تطبیق کنند .این بمعنی آن است که استفاده شمو از آب در اوقات مخصوص و
فعالیت ها محدود شود .بطور مثال شمو ممکن باغچه تانرا آب یاری نتوانید ویا موتر و پنجره های تانرا بشوید .با شورای
محلی تان بررسی نموده ویا به صفحه ذیل بروید www.bom.gov.au/water/restrictions

ویزه ها
 (DIBP) Department of Immigration and Border Protectionبرای اقامت موقت و دایمی ویزه صادر نموده و
درخواست های تابعیت (شهروندی) را تصمیم میگرد )(www.border.gov.au
استفاده از وسیله  Visa Finderدر سایت زیر برای یافتن ویزه درست برایتان نماید
www.border.gov.au/Trav/Visa-1
شمو برای بسیاری از ویزه ها در خواست آنالین کنید www.border.gov.au/Trav/Visa/Appl

ویزه های برگشت ساکنین
اگر شمو اقامت دایمی قبلی ویا فعلی استرالیا را داشته و میخواهد مسافرت به خارج نماید و دوباره به استرالیا به عنوان یک مقیم
دایم برگردید ،شمو ممکن درخواست برای  Resident Returnویزه بدهید ).(RRV
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شمو نیاز به گرفتن این ویزه بوده اگر دوران سفر تان در ویزه فعلی دایمی شمو ختم شده باشد ویا نزدیک به ختم شدن باشد.
 RRVیک ویزه دایمی بوده که بشمو اجازه میدهد که مسافرت به خارج نموده و دوباره به استرالیا به عنوان یک باشنده دایمی در
مدت که سهولت مسافرت مدار اعتبارباشد برگردید .این به دارنده اجازه میدهد که در استرالیا به صورت قطعی باقی بماند.
ضرورت بلدی درخواست  RRVنمی باشد در صورت که شمو قصد مسافرت خارج را نمیداشته باشید .برای اطالعات بیشتر در
مورد  RRVدر سایت زیر یافت ویبسایت  DIBPگردیده ودر سایت ذیلwww.border.gov.au/trav/visa-1/155-

ویزه ها برای بازدید استرالیا
بازدیدکنندگان موقت نیاز دارند تا برای ویزه که تمام مدت که قصد ماندن در استرالیا را دارند ،تحت پوشش قرار میدهد .انواع
ویزه های موقت نظر به هدف بازدید موجود میباشد .هر ویزه شرایط خاص را دارا میباشد .بلدی اطالعات بیشتر به ویبسایت زیر
مراجعه کنید www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/46temporary-entry

ویزه برای مهاجرت دایمی
سه نوع ویزه مهاجرت دایمی به استرالیا وجود دارد:
•
•
•

مهاجرت خانواده گی – درخواست دهنده باید خویشاوند واجد در استرالیا داشته که آنها را سپانسر شود.
مهاجرت بر اساس مهارت ها و شعل – درخواست دهنده باید مهارت ها و توانایی مخصوصی داشته که برای اقتصاد
و و دیگر عرصه های زندگی استرالیا اعطا نماید.
مهاجرت بر اساس بشر دوستی – درخواست دهنده باید تحت تعقیب و شکنجه و آذار و مورد تبیعض واقعی قرار
گرفته و حقوق بشری اش در کشور آبایی اش نقض گردیده باشد و برای نیاز های جابجا شدن ارزیابی گردیده باشد.

هر بخش الزامات دقیق دارد .یبسایتو  DIBPتازه-ترین اطالعات در مورد ویزه ها و یک وسیله ”“Visa Finder
را پیشنهاد نموده تا شموره در پیدا نمودن انتخاب ویزه که مناسب به شمو باشد کمک نماید در سایت زیر نگاه کنید
www.border.gov.au

مامورین ثبت نام شده مهاجرتی
یک مامور مهاجرتی ثبت شده کسی است که در مورد مسایل مهاجرتی مشوره ها داده ،و برای سپردن و آماده ساختن در خواست
برای ویزه و ارتباطات با اداره مهاجرت  DIBPاز طرف مشتری کمک میرساند .آنها معموال فیس حصول مینمایند.
شمو ممکن ضرورت به استفاده مامور مهاجرتی نداشته باشید .اگر شمو مطمین در سپردن درخواست تان به تنهایی نیستید ویا اگر
کیس شمو پیچده باشد شمو ممکن مایل به استفاده از یک مامور ثبت نام شده مهاجرتی شوید.
مامورین مهاجرتی که در استرالیا کار میکنند باید ثبت نام در اداره
)Office of the Migration Agents Registration Authority (OMARA
شوند .برای یافتن یک مامور ثبت شده به صفحه زیر بروید OMARA .یبسایتو
درwww.mara.gov.au/search-the-register-of-migration-agents/

بررسی جزیات ویزه تان از طریق آنالین
) Visa Entitlement Verification Online (VEVOیک سهولت مفت برای دارندگان ویزه و سازمان ها بوده تا
مشخصات دارنده ویزه را بررسی نموده و ممکن از طریق آنالین ارزیابی در صفحه انترنتی زیر گردد.
www.border.gov.au/vevo
همچنان  myVEVOدر محصوالت شرکت اپل در دسترس اپلیکشن بوده و امکان دونلود از مغازه اپل بصورت مفت وجود
دارد.

تماس 131 450
118

تابیعت ( شهروند) استرالیا
بلدی یک شهروند شدن بمعنی آن است که شمو تعهدات همیشگی برای استرالیا نموده و برای همه چیزهای که وجود دارد.
تابعیت استرالیایی یک امتیاز میباشد که پاداش های بی حد را پیشکش نموده و فرصت های را برای سهم کامل در ملت
دموکراتیک ما فراهم میسازد.
اکثریت ساکنان دایمی که تالش برای تابعیت استرالیایی را دارند ،باید مطابق قوانین معین قبل از درخواست بلدی تابعیت باشند.
اینها شامل زندگی نمودن برای مدت مشخص و دارای شخصیت خوب باشند.
اطالعات در مورد تابعیت مستحق بودن و فورمه های در خواست در  www.border.gov.au/Trav/Citiمیباشد.
اکثریت افرادی که برای تابعیت استرالیا درخواست میدهند ،باید امتحان تابیعت را موفقانه سپری کنند .آزمایش تابعیت بر
اساس ارزش های درونی  Pledge of Commitmentبوده که استرالیایی های جدید هنگامیکه شهروند میشوند انجام میدهند.
این موضوعات مانند اعتقاد به دموکراتیک بودن استرالیا ،مسولیت ها و امتیازات تابیعت ،و قانون دولت و استرالیا میباشد .برای
آماده شدن امتحان ،کتاب منبع امتحان تابیعت را در سایت زیر بخوانید
http://www.border.gov.au/Trav/Citi/pathways-processes/Citizenship-test
اگر شمو موفق بودید ،شمو به یک محفل تابیعت دعوت میشویدو در محفل از اکثر درخواست دهندگان بزرگ سال تقاضا بعمل
میاید ت  Pledge of Commitmentرا انجام بدهند.
بعد از شهروند شدن استرالیا ،شمو میتوانید برای پاسپوت را استرالیایی در خواست نماید .اگر شمو به تابیعت داشتن کشوری دیگر
ادامه میدهید ،بمانند تابیعت استرالیایی تان ،شمو باید برای مسافرت داخل شدن وبیرون رفتن از استرالیا از پاسپورت استرالیایی
خود استفاده کنید.
بلدی اطالعات بیشتر ویا درخواست برای پاسپورت استرالیایی در سایت زیر مراجعه کنید.
www.passports.gov.au/Pages/home.aspx

اطفال آینده و تابیعت استرالیا
در اکثر موارد هر طفل ویا اطفال شمو که در استرالیا تولد میشوند در حالیکه شمو یک ساکن دایمی استرالیا میباشید بشکل دفعتآ
تابیعت استرالیایی را از بدو تولد بدست میا ورند .اگر این اطفال نیاز به پاسپورت استرالیایی میداشته باشند شمو باید شواهدی از
تابیعت آنها را با تحویل نمودن فورمه ) Form 119 (Application for evidence of Australian citizenshipبرای
شواهدی تابیعت استرالیایی بدست بیاورید شمو قبل از اینکه سفر را انتخاب مینماید ،این موضوع را مد نظر بگیرید.
اطالعات بیشتر و دسترسی به فورمه  From 119در ویبسایت  DIBPدر  www.border.gov.auمیباشد.

رای دادن
شهروندان استرالیا در سن  18سالگی و بلند تر باید شامل رای دهی گردند .شمو میتوانید در محفل تابیعت تان شامل گردید.
همچنان شمو در سن  17سالگی شامل شده میتوانید تا آماده برای رای دهی در سن  18سالگی گردید.
فورمه های شمولیت در انتخابات در پسته خانه ها در دسترس بوده و در دفاتر و در ویبسایت
 Australian Electoral Commissionو در  Australian Electoral Comissionدر دسترس میباشد .شمو تنها یک
فورمه را برای شمولیت در انتخابات فدرال ،ایالتی ،و قلمرویی و اکثریت انتخابات دولت محلی تکمیل مینماید.
هر باری که شمو آدرس خود را تبدیل میکنید ،باید یک فورمه جدید شمولیت را پر کنید.
برای اطال عات بیشتر ،به  Australian Electoral Commissionبه شماره  13 2326تماس گرفته ویا در سایت زیر
بروید www.aec.gov.au
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