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از این زمان به بعد،

من به وفاداری خود به استرالیا و مردمش سوگند یاد می کنم،

و در باورهای دموکراتیک آنها سهیم هستم،

حقوق و آزادی های آنها را محترم می شمارم، و

به قوانین آنها پایبند بوده و از آنها  پیروی خواهم کرد.
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 تابعیت استرالیا امتیازی است که منافع  متعددی را به شما عرضه می کند.
 هنگامی که تبعه استرالیا می شوید، به جامعه ملی منحصر بفردی ملحق می شوید. 
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پیامی برای شما
برگزیدن تابعیت استرالیا را به شما تبریک می گوییم. زندگی در کشوری 

جدید و مشارکت به عنوان یک تبعه، نیاز به شجاعت، کوشش و تعهد 
دارد. ما مشارکت شما را در جامعه دموکراتیک و صلح جو خود 

ارزشمند می دانیم.

تابعیت استرالیا گامی مهم در سرگذشت مهاجرت شما می باشد. تبعه 
استرالیا شدن تعهدی پیوسته را به استرالیا و تمامی آنچه این کشور نماد آن 

است ایجاب می کند. تابعیت استرالیا همچنین آغاز عضویت رسمی شما 
در جامعه استرالیا می باشد. این گامی است که به شما توانایی آن را می 

دهد که بگویید “من استرالیایی هستم”.

تابعیت استرالیا امتیازی است که منافع متعددی را به شما عرضه می کند. 
هنگامی که تبعه استرالیا می شوید، به جامعه ملی منحصر بفردی ملحق 
می شوید. کشور ما بر اساس مشارکت جمعی مردمان بومی استرالیا و 

کسانی که بعدها از اقصی نقاط دنیا به این کشور آمده اند بنا شده است. ما 
این  تنوع نژادی را غنیمت شمرده و همزمان تالشمان در راستای تشکیل 

ملتی متحد، یک پارچه و هماهنگ است.

پایداری جامعه استرالیایی بدین معناست که ما با یکدیگر همکاری می 
کنیم تا مسائل و مشکالت را حل کنیم و استرالیا را به آن کشور بزرگی 

که هست  تبدیل کنیم. ما نظام حکومتی باثباتی داریم و استرالیایی ها 
به حاکمیت دولت و قوانین آن احترام می گذارند. ثبات ما، فرهنگ 

ما و قوانین ما بواسطه تاریخ ما شکل گرفته اند. با پیوستن به جامعه 
استرالیایی، شما وارث این تاریخ خواهید بود و در موقعیتی قرار خواهید 

گرفت که در آن مشارکت داشته باشید.

استرالیا سرزمینی است کهن. وسیع و منحصر بفرد است. کشوری است 
مملو از جنگلهای بارانی استوایی و مناطق وسیع پوشیده از درخت؛ 

سواحل طالیی و صحراهای خشک. فرهنگهای بومی ما از قدیمی ترین 
فرهنگهای ماندگار در دنیا است. ما همچنین ملتی جوان هستیم؛ ملتی 

متشکل از مهاجرین. اسکان اروپاییان در استرالیا در سال 1788 آغاز 
شد و ما امروز همچنان به مهاجرین جدید خوش آمد می گوییم. مهاجرین 

بیش از 200 کشور، استرالیا را خانه خود می دانند. در نتیجه، جامعه 
ما یکی از باالترین تنوع نژادی در جهان را دارا است. استرالیا بطور 
موفقیت آمیزی این گوناگونی نژادی و فرهنگی را با اتحاد ملی آمیخته 

است. تابعیت پیوندی است که همه ما را متحد می کند.

استرالیا کشوری دموکراتیک است. تابعیت به شما این فرصت را می دهد 
که در ساختن ملت  دموکراتیک مان کامال سهیم باشید. این بدین معنی 
است که شما برای انجام مسئولیتهای خود بعنوان عضو رسمی جامعه 

استرالیایی آمادگی دارید. استرالیایی ها به شرافت و آزادی هر شخص، 
برابری مردان و زنان و حاکمیت قانون اعتقاد دارند. شهروندی استرالیایی 

به معنای زیستن توأم با این ارزشها در زندگی روزمره شماست.

سوگند تابعیت استرالیا
برای همه شهروندان استرالیایی مهم است که حقوق و مسئولیتهای خود و 
مفهوم شهروندی را درک کنند، چه ما در استرالیا به دنیا آمده باشیم یا آن 
را برای زندگی گزیده باشیم. این بخشی مهم از نحوه شکل گیری ملت ما 

است.

هنگامی که در مراسم تابعیت استرالیا شرکت می کنید، سوگند تابعیت 
استرالیا را ادا می کنید. با این سوگند، آشکارا به استرالیا متعهد می شوید 
و مسئولیتها و امتیازات تابعیت را می پذیرید. فراگیری مفهوم این سوگند 

به شما کمک می کند تا معنی استرالیایی بودن و مسئولیتها و امتیازات 
تابعیت آنرا بهتر درک کنید.

این سوگندی است که ادا خواهید کرد:

از این زمان به بعد، در پناه خدا،*

من به وفاداری خود به استرالیا و مردمش سوگند یاد می کنم،

و در باورهای دموکراتیک آنها سهیم هستم،

حقوق و آزادی های آنها را محترم می شمارم، و

به قوانین آنها پایبند بوده و از آنها  پیروی خواهم کرد.

* هرشخصی در گزینش استفاده از کلمات “در پناه خدا” مختار است.

با خواندن این کتاب، به معنی و مفهوم کامل این سوگند و چگونگی بهبود 
نقش خود در جامعه استرالیا دست می یابید.
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تابع استرالیا شدن 
تاریخ مهاجرت استرالیا بیش از 200 سال قدمت دارد. با توجه به این امر، ما هنوز ملتی جوان هستیم و شما بخشی از سرگذشت ما می باشید. تصمیماتی 

که شما بعنوان یک شهروند استرالیایی می گیرید به شکل گیری آینده ما کمک می کند.

آزمون تابعیت استرالیا
آزمون تابعیت استرالیا به منظور سنجش و ارزیابی دانش شما از استرالیا 

و آشنایی شما با مسئولیتها و امتیازات تابعیت طراحی شده است.

آزمون تابعیت همچنین به منظور ارزیابی آشنایی شما به زبان انگلیسی 
پایه طراحی شده است. انگلیسی زبان ملی ماست. برقراری ارتباط به 

زبان انگیسی به شما کمک می کند تا نقشی فعالتر در جامعه استرالیا ایفا 
کنید. زبان انگلیسی به شما کمک می کند تا از امکانات تحصیلی، اشتغال 
و فرصتهای دیگری که استرالیا برای عرضه دارد کاماًل بهره مند شوید. 

آزمون تابعیت امتحانی چندگزینه ای کامپیوتری به زبان انگلیسی است. 
آزمون تابعیت شامل 20 سئوال است که بطور تصادفی از مجموعه ای 
از سئواالت انتخاب می شوند. برای قبولی در آزمون باید به 75 درصد 

پرسش ها، یا 15 سئوال از 20 سئوال، پاسخ صحیح دهید. 

آزمون های تابعیت در کلیه دفاتر اداره مهاجرت و تابعیت در سراسر 
استرالیا برگزار می شوند. آزمون ها همچنین در شماری از نواحی منطقه 
ای در سراسر استرالیا و در برخی از نمایندگی های استرالیا در خارج از 

کشور برگزار می شوند.

با قبولی در آزمون تابعیت، شما درک خود از تعهدی که هنگام ادای 
سوگند تابعیت استرالیا می دهید را نشان می دهید.

آمادگی برای آزمون تابعیت استرالیا 
جهت آمادگی برای آزمون تابعیت الزم است کتابچه حاضر را به عنوان 

منبع اطالعاتی بخوانید.

کتاب مأخذ
این کتاب مأخذ دو بخش آزمون و غیر آزمون دارد.

بخش آزمون
کلیه اطالعات مورد نیاز برای قبولی در آزمون تابعیت در سه بخش اول 

این کتاب آمده است:

• بخش 1 - استرالیا و مردمش	

• بخش 2 - باورهای دموکراتیک، حقوق و آزادی های استرالیا	

• بخش 3 - دولت و قوانین در استرالیا	

برای پاسخگویی به سئواالت آزمون تابعیت شما باید اطالعات بخش 
آزمون را فراگرفته و درک کنید.

بخش غیر آزمون
بخش غیر آزمون این کتاب اطالعات مهمی جهت کمک به شما در درک 

تاریخ و فرهنگ استرالیا دارد. از این اطالعات سئوالی در آزمون نخواهد 
آمد. 

• بخش 4 - استرالیای امروز	

• بخش 5 - سرگذشت استرالیایی ما	

نمونه سئواالت
در پایان بخش آزمون، تعداد 20 سئوال نمونه جهت کمک به آمادگی شما 

برای آزمون تابعیت آمده است.

فهرست معانی لغات
در پایان هر دو بخش آزمون و غیر آزمون این کتاب فهرستی از معانی 

لغات )فهرستی از لغات کلیدی و معانی آنها( آمده است. 

نسخه های ترجمه شده کتاب  مأخذ
این کتاب مأخذ به 37 زبان رایج در جامعه برای شهروندان احتمالی که 

مهارت بیشتری در خواندن به زبانی غیر از زبان انگلیسی دارند، ترجمه 
 شده. این ترجمه ها را فقط می توان از وب سایت 

www.citizenship.gov.au اداره تابعیت استرالیا دانلود کرد.
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DVD دی وی دی
دی وی دی DVD سمعی- بصری به زبان انگلیسی برای کمک به 

شهروندان احتمالی جهت آمادگی برای آزمون تابعیت موجود می باشد. 
این DVD نکات کلیدی بخش آزمون، به اضافه 20 نمونه سئوال را به 

شما معرفی می کند. این DVD بعنوان کمک به متقاضیانی تولید شده که 
مهارت کمی در زبان انگلیسی دارند. این DVD را می توانید از از وب 

سایت www.citizenship.gov.au اداره تابعیت استرالیا دانلود کرده و 
یا سفارش دهید.

کمک در هنگام آزمون تابعیت استرالیا 
از بیشتر شهروندان آینده استرالیا انتظار می رود که بدون کمک، سواد 

الزم را جهت تکمیل آزمون تابعیت داشته باشند. برای آنان که بعلت 
آشنایی کم به زبان انگلیسی نیازمند کمک می باشند، یکی از مسئولین می 
تواند با بلند خواندن سئواالت و پاسخهای احتمالی به آنها یاری کند. کمک 

برای کسانی که مهارت چندانی در استفاده از کامپیوتر ندارند یا دچار 
معلولیت می باشند نیز موجود می باشد. در صورتی که فکر می کنید در 

هنگام آزمون به کمک نیاز دارید، خواهشمند است مسئول مهاجرت را 
مطلع سازید.

پیوند مشترک ما: دوره آموزشی تابعیت استرالیا
شما ممکن است بجای آزمون کامپیوتری، واجد شرایط شرکت در دوره 

آموزشی تابعیت استرالیا باشید.

این دوره آموزشی تابعیت کلیه اطالعات درج شده در بخش آزمون این 
کتابچه را پوشش می دهد. با این وجود الزم است نشان دهید که آشنایی 
ابتدایی با زبان انگلیسی دارید و مفاهیم سوگند تابعیت استرالیا را درک 

می کنید.

 اطالعات بیشتر در مورد این دوره آموزشی در وب سایت 
www.citizenship.gov.au موجود است.

برای اطالعات بیشتر
می توانید با مرکزاطالع رسانی تابعیت به شماره 880  131 )روزهای 
دوشنبه الی جمعه بین ساعات 8:30 صبح و 4:30 بعد از ظهر( تماس 

بگیرید.

چنانچه نیاز به خدمات مترجم همزمان داشته باشید، خواهشمند است با 
شماره 450  131 تماس بگیرید.

 همچنین می توانید به وب سایت تابعیت استرالیا 
www.citizenship.gov.au مراجعه نمایید.

مراسم تابعیت استرالیا
مراسم تابعیت استرالیا می تواند مراسمی کوچک با تعداد کمی شرکت 

کننده و یا مراسمی بزرگ با چند صد یا حتی چند هزار شرکت کننده باشد. 
عمق احساسات و غرور در میان شهروندان جدید و مقامات مراسم از آن 

جشنی شادآفرین می سازد.

در آغاز مراسم تابعیت، ممکن است نمایندگان مردم بومی، که در واقع 
مالکین سنتی زمین در منطقه شما هستند، به شما خوش آمد بگویند. دیگر 

رهبران جامعه محلی و یا نمایندگان دولت نیز سخنان تشویق آمیز و خوش 
آمدگویی هایی را ایراد خواهند کرد.

آنگاه شما سوگند تابعیت استرالیا را همراه با اشخاص دیگری که تابعیت 
استرالیا را برگزیده اند با صدای بلند خوانده یا تکرار خواهید کرد. این 

مهمترین بخش مراسم می باشد. تا زمانی که سوگند تعهد خود به استرالیا 
را ادا نکنید، تابع استرالیا نمی شوید. از شما دعوت می شود که در 

صورت نیاز برای ادای سوگند کتاب مقدس یا نوشتجات مذهبی خود را به 
همراه داشته باشید، ولی این کار الزامی نمی باشد.

رهبران جامعه محلی و یا نمایندگان دولت سخنانی کوتاه در مورد معنی و 
مفهوم تابعیت ایراد خواهند کرد. شما گواهی تابعیت استرالیا را به همراه 

هدیه ای کوچک از جامعه محلی دریافت خواهید کرد. سپس همگی سرود 
ملی استرالیا ‘Advance Australia Fair’ را خواهند خواند. پس از 
مراسم تابعیت، فرصت خواهید داشت تا با دیگر شهروندان آشنا شده و 

تابعیت جدید خود را جشن بگیرید. 

تابعیت جدید را به شما تبریک می گوئیم و در پیگیری زندگی صلح آمیز 
و سازنده در استرالیا برای شما آرزوی موفقیت می کنیم.

شهروندان جدید استرالیایی در مراسم تابعیت





آغاز بخش آزمون تابعیت



بخش 1
استرالیا و مردم آن

از این زمان به بعد، در پناه خدا،*

من به وفاداری خود به استرالیا و مردمش سوگند یاد می کنم،

و در باورهای دموکراتیک آنها سهیم هستم،

حقوق و آزادی های آنها را محترم می شمارم، و

به قوانین آنها پایبند بوده و از آنها پیروی خواهم کرد.

* هرشخصی در گزینش استفاده از کلمات “در پناه خدا” مختار است.
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استرالیا و مردم آن
در مراسم تابعیت استرالیا، شما به وفاداری به کشور و مردم استرالیا 

سوگند یاد می کنید. لذا مهم است که درک صحیحی از جامعه استرالیایی، 
بافت جمعیتی و میراث بومی آن داشته باشید. درک صحیح از چگونگی 

شکل گیری استرالیا در دوران متزلزل آغازین، به عنوان مستعمره 
انگلستان، و تبدیل شدن آن به یک کشور باثبات و موفق امروزی، نیز از 

اهمیت برخوردار است.

در این بخش، شما رویدادهای تاریخی که سرگذشت استرالیا را شکل داده 
اند را مطالعه خواهید کرد. اطالعاتی در مورد ایاالت، مناطق، سنن و 

نمادهایی که ما به آنها به عنوان وجه تمایز استرالیایی بودن خود افتخار 
می کنیم، در این بخش موجود است.

مردم ما
استرالیایی های بومی

نخستین ساکنان استرالیا بومیان ابوریجینی و جزیره نشینان تنگه تورس 
بودند. آنها مردمان بومی استرالیا هستند. فرهنگهای بومی استرالیا از کهن 

ترین فرهنگهای ماندگار جهان بشمار می روند.

از نظر تاریخی، بومیان استرالیا متعلق به جزیره اصلی استرالیا و 
تازمانیا می باشند. آنها بین 000  40 تا 000  60 سال ساکن این سرزمین 

بوده اند.

جزیره نشینان تنگه تورس اهل جزایر شمال ایالت کوئینزلند هستند و 
هویت فرهنگی منحصربفردی دارند.

بومیان استرالیا اعتقادات و سنتهای مشترکی دارند که تا به امروز از آنان 
پیروی می کنند. آنها پیوند عمیقی با سرزمین خود دارند که در قصه ها، 

هنر و رقص آنها ابراز می شود.

روزهای آغازین اسکان اروپائیان
اسکان اروپائیان در 26 ژانویه 1788، هنگامی که 11 کشتی حامل 

مجرمین معروف به “اولین ناوگان” )First Fleet( از بریتانیای کبیر 
وارد استرالیا شد، به وقوع پیوست.

در این برهه از زمان قوانین  بریتانیای کبیر بسیار بی رحمانه بودند و 
زندان ها توان نگهداری شمار مجرمینی که بخاطر جرمشان زندانی بودند 

را نداشتند. برای حل این معضل، دولت بریتانیا تصمیم گرفت تا این 
مجرمین را به نقطه دیگری از جهان انتقال دهد و آن  نقطه مستعمره جدید 

نیو سات ویلز بود.

 Captain اولین فرماندار مستعمره  نیو سات ویلز کاپیتان آرتور فیلیپ
Arthur Phillip نام داشت. او بر بسیاری از مشکالت چند سال اول 

اسکان اروپائیان فائق آمد. مستعمره توانست به حیات خود ادامه داده و با 
آمدن مجرمین جدید و مهاجرین آزاد دیگر رشد و توسعه یافت. مستعمرات 

جدید در نقاط مختلف سرزمین استرالیا تاسیس شدند.

مهاجرین آزاد اولیه از کشور بریتانیای کبیر و ایرلند بودند. میراث 
بریتانیایی و ایرلندی نفوذ بسزایی در تاریخ، فرهنگ و نهادهای سیاسی 

استرالیا داشته است.

در سال 1851، طال در  مستعمرات نیو سات ویلز و ویکتوریا کشف شد. 
مردم از سراسر جهان برای امتحان بخت خود و رسیدن به ثروت وارد 

این دو مستعمره شدند. چینی هایی که در این زمان وارد شدند اولین گروه 
بزرگ مهاجرین غیر اروپایی بودند. در عرض 10 سال جمعیت بیش از 

دو برابر شد.

ملت استرالیا
طی دهه های بعد، این مستعمرات جدا از هم، طرح تبدیل شدن به یک 

ملت واحد را مورد مذاکره قرار دادند.

در سال 1901، مستعمرات به عنوان فدراسیونی از ایاالت متحد شده 
و کشور مشترک المنافع یا کامنولث Commonwealth استرالیا را 

تشکیل دادند. در آن زمان، جمعیت استرالیا چهار میلیون نفر برآورد شده 
بود. این تعداد، ساکنین بومی را در بر نمی گرفت.

در طول نیمه اول 20th بیستم، میزان مهاجرت دچار نوسان بود. برنامه 
هایی برای تشویق مردم بریتانیا به مهاجرت و اسکان ریخته شد و بسیاری 

از آنان سرانجام به استرالیا مهاجرت کردند.

پس از جنگ جهانی دوم و در زمانیکه بسیاری از اروپائیان کشور متبوع 
خود را ترک می کردند، موجی از مهاجران غیرانگلیسی برای شروع 

زندگی جدید به استرالیا آمدند.

در سالهای اخیر، برنامه های مهاجرتی و پناهندگی ما، مردم را از 
سراسر جهان به خود جلب کرده است. مردم برای پیوستن به خانواده های 
خود، تشکیل زندگی جدید در کشوری جوان و نوپا، فرار از فقر، جنگ و 

یا تعقیب و آزار به اینجا آمده اند.

امروزه، جمعیت استرالیا بالغ بر 22 میلیون نفر است. بیش از یک چهارم 
این جمعیت در خارج از استرالیا به دنیا آمده اند. این افراد سهم بسزایی 

در شکل گیری استرالیا و ملت آن ایفا نموده اند. تنوع جمعیتی استرالیا نه 
تنها قابل تقدیر است، بلکه هدف ما پایه گذاری یک ملت منسجم و متحد 

است.

زبان ملی استرالیا انگلیسی است. این زبان بخشی از هویت ملی ماست. به 
منظور مشارکت در جامعه، هر شهروند به یادگیری زبان انگلیسی تشویق 

و ترغیب می شود. برقراری ارتباط به زبان انگلیسی برای بهره بردن 
حداکثر از زندگی و کار در استرالیا با اهمیت است. زبانهای دیگر نیز 

با ارزش هستند. در جامعه متنوع استرالیا به بیش از 200 زبان مختلف 
صحبت می شود.
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ایاالت و مناطق استرالیا
کشور مشترک المنافع )کامنولث( استرالیا فدراسیونی از ایاالت و مناطق است. در مجموع شش ایالت و دو منطقه در این سرزمین وجود دارند. کانبرا 

پایتخت استرالیا است و هر ایالت و منطقه پایتخت خود را دارد.

پایتختایالت

New South Wales )NSW( Sydney

Victoria )Vic.(  Melbourne

Queensland )Qld( Brisbane

Western Australia )WA( Perth

South Australia )SA( Adelaide

Tasmania )Tas.( Hobart

شهر پایتختمنطقه

Australian Capital Territory )ACT( Canberra

Northern Territory )NT( Darwin

کانبرا همچنین پایتخت استرالیا است

Darwin

Brisbane

Hobart

Melbourne

Australian Capital Territory

Perth

Adelaide

Queensland

New South Wales

Northern 
Territory

Western Australia

South Australia

Tasmania

Victoria

Canberra
Sydney
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منطقه پایتخت استرالیا

نیو ساوت ویلز

کوئینزلند

استرالیای جنوبی

تازمانیا

ویکتوریا

استرالیای غربی

منطقه شمالی

ایاالت
نیو ساوت ویلز New South Wales اولین مستعمره  تاسیس 

شده توسط بریتانیایی ها است. سیدنی پایتخت نیو ساوت ویلز و بزرگترین 
شهر کشور است. پل بندر سیدنی Sydney’s Harbour Bridge و 

تاالر اپرا Opera House از جمله نمادهای ملی می باشند.

ویکتوریا Victoria کوچکترین ایالت سرزمین اصلی است. بسیاری 
از بناهای زیبای ویکتوریا از ثروت بدست آمده از هجوم طال در دهه 

1850 ساخته شده اند. پایتخت ویکتوریا، شهر ملبورن است.

کوئینزلند Queensland دومین ایالت بزرگ استرالیا است. جزایر 
تنگه تورس در شمال آن واقع شده و دارای جنگلهای بارانی استوایی، 

نواحی معتدل ساحلی و مناطق اغلب خشک درونی می باشد. صخره های 
بزرگ مرجانی Great Barrier Reef که شهرت جهانی دارند در 

امتداد سواحل شرقی کوئینزلند قرار گرفته است. پایتخت کوئینزلند بریزبن 
می باشد.

استرالیای غربی Western Australia بزرگترین ایالت است. 
مناطق شرقی این ایالت عمدتا بیابانی است، در حالیکه ناحیه جنوب غربی 

آن از مناطق حاصلخیز کشاورزی و کشت انگور شراب می باشد. این 
ایالت جایگاه بسیاری از پروژه های استخراج معادن می باشد. حدود سه 

چهارم جمعیت این ایالت در شهر پرت، پایتخت آن، زندگی می کنند.

استرالیای جنوبی South Australia دارای سواحل ناهموار و 
مناطق مشهور کشت انگور شراب می باشد. ادلید، پایتخت آن، نمونه های 

عالی بسیاری از معماری مستعمره ای را دارا است.

تازمانیا Tasmania، که توسط تنگه باس Bass Strait از جزیره 
اصلی استرالیا جدا شده، کوچکترین ایالت می باشد. این جزیره عمدتا 
پوشش گیاهی و جنگلی گسترده و بکر دارد. پایتخت تازمانیا هوبارت 

است.

مناطق 
منطقه پایتخت استرالیا Australian Capital Territory بین 

سیدنی و ملبورن واقع شده و پایتخت استرالیا، کانبرا، در آن قرار دارد. 
کانبرا مقر نهادهای مهم ملی چون پارلمان و دادگاه عالی استرالیا می 

باشد.

منطقه شمالی Northern Territory دارای مناطق استوایی در 
شمال و بیابانهای خاک سرخ در جنوب می باشد. بخش عمده ای از 

جمعیت اندک آن در پایتخت، داروین، و در امتداد جاده اصلی بین داروین 
و آلیس اسپرینگز، شهر اصلی نزدیک به مرکز استرالیا، زندگی می کنند. 
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رژه روز َانَزکهر ساله در روز ملی استرالیا مراسم تابعیت متعددی در استرالیا برگزار می شود

سنت ها و نمادها
روزهای مهم برای استرالیایی ها

 Australia Day روز ملی استرالیا
روز ملی استرالیا را هر سال در روز 26 ژانویه جشن می گیریم. روز ملی استرالیا در همه ایاالت و مناطق استرالیا تعطیل عمومی می باشد. 

در روز ملی استرالیا، جوامع بزرگ و کوچک در سراسر استرالیا هر آنچه که در مورد این کشور و استرالیایی بودن ستودنی است را جشن می گیرند. 
این روز بزرگترین رویداد عمومی سالیانه  در استرالیا می باشد.

روز ملی استرالیا روزی است که در آن ما تاریخ مان و تمامی کسانی که باعث عظمت این ملت شدند را گرامی می داریم. روزی است برای شادی در 
زمان حال، و متعهد شدن به دستیابی به آینده ای درخشان و فرخنده در کنار هم. به این دلیل، در این روز مراسم تابعیت در سراسر کشور برگزار می 

شوند.

26 ژانویه سالروز ورود اولین ناوگان از بریتانیای کبیر در سال 1788 جهت استقرار و اسکان مجرمین توسط دولت بریتانیا می باشد. فرمانده اولین 
ناوگان کاپیتان آرتور فیلیپ Captain Arthur Phillip بود.

در شب روز ملی استرالیا، نخست وزیر برنده جوایز “استرالیایی سال” را در کانبرا اعالم می کند.

Anzac Day روز َانَزک
روز َانَزک هر ساله در 25 آوریل برگزار می شود. روز َانَزک به یادبود نیروهای ارتش مشترک استرالیا و نیوزیلند که در روز 25 آوریل 1915 در 

جنگ جهانی اول بر سواحل گالیپولی ترکیه پیاده شدند، نامگذاری شده است.

روز َانَزک روز پرابهتی است که ما فداکاری تمامی استرالیایی هایی که جان خود را حین خدمت در جنگها، درگیری ها و عملیات حفظ صلح از دست 
دادند، بیاد می آوریم. همچنین در این روز، از شجاعت و تعهد همه سربازان مرد و زن استرالیایی قدردانی می کنیم.

در بخش 4، استرالیای امروز، اطالعات بیشتری راجع به روز ملی استرالیا، روز َانَزک و دیگر ایام و جشنهای مهم ملی موجود می باشد.
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پرچم بومیان ابوریجینی استرالیا سیاه، سرخ و زرد است

پرچم جزیره نشینان تنگه تورس سبز، آبی، سیاه و سفید است

پرچم های استرالیا
استرالیا سه پرچم رسمی دارد: پرچم ملی استرالیا،  پرچم بومیان ابوریجینی استرالیا و  پرچم جزیره نشینان تنگه تورس.

هر یک از ایاالت و مناطق نیز پرچم ویژه خود را دارند که در صفحه 11 یافت می شوند.

پرچم ملی استرالیا آبی، سفید و سرخ است

پرچم ملی استرالیا 
پرچم ملی استرالیا آبی، سفید و سرخ است و از سه بخش مهم تشکیل شده 

است:

• نام دارد، در گوشه باالی  	Union Jack پرچم بریتانیای کبیر، که
سمت چپ قرار دارد. این پرچم نمایانگر تاریخ اسکان بریتانیایی 

ها در استرالیا می باشد.

• قرار دارد. این ستاره  	Union Jack ستاره کامنولث در زیر
هفت پیکان دارد، که شش تای آن نمایانگر شش ایالت و دیگری 

نمایانگر مناطق است.

، در سمت راست  • 	Southern Cross ستاره های صلیب جنوبی
یک گروه ستاره هستند که ما آنها را در آسمان جنوب می بینیم.

پرچم بومیان ابوریجینی استرالیا 
پرچم بومیان ابوریجینی استرالیا سیاه، سرخ و زرد است. این پرچم از 

سه بخش مهم تشکیل شده است و رایج ترین توضیح رنگهای آن به شرح 
زیر است:

•نیمه باالیی پرچم سیاه است و نمایانگر مردم ابوریجینی استرالیا  	
می باشد.

•نیمه پائینی به رنگ سرخ است که نمایانگر کره زمین و ارتباط  	
معنوی با زمین می باشد.

• دایره زرد رنگ نمایانگر خورشید است.	

پرچم جزیره نشینان تنگه تورس
پرچم جزیره نشینان تنگه تورس سبز، آبی، سیاه و سفید است. 

• نوارهای سبز نمایانگر زمین هستند.	

• نوار آبی در مرکز پرچم نمایانگر دریا است.	

• خطوط سیاه  نمایانگر مردم جزایر تنگه تورس هستند.	

•سرآذین رقاص سفید رنگ مرکزی نمایانگر همه جزیره نشینان  	
تنگه تورس است.

•پیکان های ستاره سفید نمایانگر مجموعه جزایر واقع در تنگه  	
تورس می باشند.

• رنگ سفید نمایانگر صلح است.	
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Commonwealth Coat of Arms نشان کامنولث
نشان کامنولث نماد رسمی کشور مشترک المنافع استرالیا و نمایانگر اتحاد 
ملی می باشد. این نشان معرف حاکمیت و مالکیت کامنولث استرالیا است.  

• سپر واقع در مرکز آن نمایانگر شش ایالت و فدراسیون است.	

•یک کانگارو و شترمرغ استرالیایی سپر را از دو سو نگه داشته  	
اند. کانگارو از حیوانات بومی و شترمرغ استرالیایی از پرندگان 

بومی استرالیا هستند.

• یک ستاره کامنولث طالیی در باالی سپر قرار دارد.	

• در پس زمینه، اقاقیای زرد، گل ملی استرالیا، دیده می شود.	

گل ملی استرالیا
اقاقیای زرد گل ملی استرالیا است. این درختچه عمدتا در مناطق جنوب 

شرقی استرالیا می روید. این درختچه برگهای سبز روشن دارد و در 
فصل بهار گلهای زرد طالیی بسیاری می دهد. هر یک از ایاالت و 

مناطق استرالیا نماد گل ویژه خود را دارند.

رنگهای ملی استرالیا
رنگهای ملی استرالیا سبز و طالیی، همان رنگهای اقاقیای زرد، می 

باشند. لباس تیمهای ملی ورزشی ما معمواًل سبز و طالیی هستند.

سنگ گرانبهای ملی استرالیا
اوپال سنگ گرانبهای ملی استرالیا است. طبق اسطوره های بومی، رنگین 

کمانی زمین را لمس کرد و رنگهای اوپال را آفرید.

Commonwealth Coat of Arms نشان کامنولث

رنگهای ملی سبز و طالیی استرالیا

اقاقیای زرد

اوپال
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سرود ملی استرالیا

Advance Australia Fair سرود ملی استرالیا است که در رویداد های مهم ملی خوانده می شود. این سرود در مراسم تابعیت استرالیا، رویدادهای مهم 
ورزشی و در مدارس نیز خوانده می شود. این سرود ملت را متحد می کند و ابراز احساس عمومی از شادمانی و افتخار به استرالیایی بودن است.

Advance Australia Fair

Australians all let us rejoice,

For we are young and free;

We’ve golden soil and wealth for toil;

Our home is girt by sea;

Our land abounds in nature’s gifts

Of beauty rich and rare;

In history’s page, let every stage

Advance Australia Fair.

In joyful strains then let us sing,

Advance Australia Fair.

Beneath our radiant Southern Cross

We’ll toil with hearts and hands;

To make this Commonwealth of ours

Renowned of all the lands;

For those who’ve come across the seas

We’ve boundless plains to share;

With courage let us all combine

To Advance Australia Fair.

In joyful strains then let us sing,

Advance Australia Fair.

* در حالیکه ممکن است نام سرود ملی در آزمون از شما سئوال شود، از واژه های به کار گرفته شده در سرود ملی سئوالی در آزمون نخواهد آمد. 



از این زمان به بعد، در پناه خدا،*

من به وفاداری خود به استرالیا و مردمش سوگند یاد می کنم،

و در باورهای دموکراتیک آنها سهیم هستم،

حقوق و آزادی های آنها را محترم می شمارم، و

به قوانین آنها پایبند بوده و از آنها پیروی خواهم کرد.

* هرشخصی در گزینش استفاده از کلمات “در پناه خدا” مختار است.

بخش 2
باورهای دموکراتیک، حقوق و آزادی های 

استرالیا
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باورهای دموکراتیک، حقوق و آزادی های استرالیا
همه استرالیایی ها تحت قانون با هم برابر هستند، و هیچ فرد یا گروهی 

مافوق قانون نمی باشد. این امر “حاکمیت قانون” نام دارد. افرادی که در 
جامعه استرالیا دارای قدرت و مقام هستند باید از قوانین استرالیا پیروی 
کنند. این افراد شامل دولتمردان و رهبران اجتماعی و مذهبی، تجار و 

کسبه و پلیس نیز می شود.

زندگی مسالمت آمیز
ما به زندگی در کشوری آرام با دولتی باثبات افتخار می کنیم. ما بر این 
باور هستیم که تغییر و دگرگونی بایستی از طریق تبادل نظر، پیگیری 
مسالمت آمیز و فرآیند دموکراتیک تحقق یابد. ما خشونت را به عنوان 
ابزاری برای تغییر طرز فکر یک فرد یا تغییر یک قانون مردود می 

شماریم.

احترام به افراد صرفنظر از پیشینه آنها
مردم از سراسر دنیا برای سکونت به استرالیا می آیند. بسیاری از آنها 

میراث فرهنگی و باورها و رسوم متفاوتی دارند. در جامعه دموکراتیک 
ما، همگی آزاد هستیم تا از اعتقادات و آداب و رسوم خود پیروی کنیم؛ تا 

زمانی که این عمل منجر به نقض قانون نشود.

ما برای این آزادی ارزش قائل هستیم و انتظار داریم همه استرالیایی ها 
صرفنظر از نژاد، ملیت، جنسیت، تمایالت جنسی، وضعیت تاهل، سن، 

معلولیت و ناتوانی، میراث، فرهنگ، باورهای سیاسی، ثروت و مذهب با 
متانت واحترام نسبت به هم رفتار کنند.

در حمایت از شرافت و غرور مردم، برای این احترام متقابل ارزش قائل 
هستیم.

عطوفت برای نیازمندان
در استرالیا، روحیه “همیاری و رفاقت” وجود دارد. این بدین معنی است 

که ما در مواقع نیاز به دیگران کمک می کنیم و از دیگران کمک می 
گیریم. یک “رفیق” اغلب می تواند یک دوست یا یک غریبه کامل باشد. 
“رفیق” ممکن است غذایی را برای همسایه ای سالمند تهیه کند، دوستی 

را با اتومبیل خود برای مالقات با پزشک همراهی کند یا از شخصی تنها 
دیدن کند.

بخاطر همین روحیه “همیاری و رفاقت”، بسیاری از افراد و گروهها 
بطور داوطلبانه در جامعه به دیگران کمک می کنند. شما هم می توانید 
یک داوطلب باشید. فعالیتهای داوطلبانه می توانند بسیار رضایت بخش 

باشند و فرصتی مناسب برای به کارگیری معلومات، فراگیری مهارتهای 
جدید، و افزایش احساس تعلق شما به جامعه استرالیا باشند. دولت ما نیز 

از طریق رفاه اجتماعی و سایر خدمات از نیازمندان حمایت می کند.

در مراسم تابعیت، شما سوگند می خورید که در باورهای دموکراتیک 
استرالیا سهیم هستید و به حقوق و آزادی های مردم استرالیا احترام می 

گذارید.

استرالیا یک کشور دموکراتیک است. دموکراسی نوعی سیستم دولتی 
است که در آن شهروندان نمایندگان خود را به منظور اداره کشور و 

تدوین قوانین از جانب آنها انتخاب می کنند.

استرالیایی ها به صلح، احترام متقابل، آزادی و برابری اعتقاد دارند. 
از وجوه مهم استرالیایی بودن، احترام به تفاوتها و گزینه های دیگر 

شهروندان است، حتی اگر با گزینه های آنها موافق نباشید. رفتار عادالنه 
با دیگران و برقراری مساوات در استفاده مساوی از فرصتها و آزادی 

ها، صرفنظر از اینکه افراد از کجا می آیند، آداب و رسوم و جنسیت آنها 
چیست، از وجوه مهم دیگر دموکراسی می باشد.

این باورهای دموکراتیک کشور و فرهنگ ما را شکل داده اند و به همین 
علت مردم بسیاری  می خواهند استرالیایی شوند. بنابراین، درک صحیح 

این  باورهای دموکراتیک و حقوق و آزادی هایی که تمامی مردم استرالیا 
به آن احترام می گذارند، بسیار مهم است.

باورهای دموکراتیک ما
دموکراسی پارلمانی

سیستم حکومتی استرالیا دموکراسی پارلمانی است. این بدین معنی است 
که همه مردم استرالیا در چگونگی حکومت کشور دخیل هستند. قدرت 

دولت از مردم استرالیا سرچشمه می گیرد چرا که شهروندان استرالیا با 
رای دادن نمایندگان پارلمان را خود انتخاب می کنند. تنها پارلمان قدرت 

تدوین و تغییر قوانین حاکم بر کشور را دارد. 

در یک دموکراسی پارلمانی، نمایندگان پارلمان باید از طریق انتخابات در 
قبال تصمیماتی که می گیرند، پاسخگوی مردم باشند.

حاکمیت قانون
قوانین استرالیا برای همه کسانی که در استرالیا زندگی می کنند مهم 

هستند. استرالیایی ها به ارزش وجود قوانین در برقراری یک جامعه آرام 
و منظم واقف هستند. تمامی شهروندان استرالیا حق دارند  توسط قوانین 

استرالیا محافظت شوند.

همه باید از قوانین استرالیا پیروی کنند. اگر آنها از قوانین پیروی نکنند، 
ممکن است توسط پلیس دستگیر شده و به دادگاه ارجاع داده شوند.
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استرالیایی ها آزادند بطور مسالمت آمیز بر علیه تصمیمات و قوانین دولت اعتراض کنند

آزادی های ما
آزادی بیان و آزادی ابراز عقیده

آزادی بیان به افراد اجازه می دهد هرآنچه فکر می کنند را به زبان و یا 
رشته تحریر آورند و عقاید خود را با دیگران در میان بگذارند. آزادی 
ابراز عقیده  به افراد اجازه می دهد دیدگاه های خود را از طریق هنر، 

فیلم، موسیقی و ادبیات ابراز کنند.

در استرالیا، ما آزاد هستیم آنچه را در مورد هر موضوعی فکر می کنیم 
به زبان و یا رشته تحریر در آوریم، چه بصورت خصوصی چه علنی. 

درعین حال، نمی توانیم موجب آزار دیگران شویم.

تهمت ناروا، ترغیب دیگران به نقض قانون یا هتک حرمت و حیثیت 
دیگران مجاز نمی باشد. قوانینی وجود دارند که از نام نیک افراد در 

برابر اطالعات نادرست محافظت می کنند.

ترغیب دیگران به اظهار تنفر یا دست زدن به خشونت نسبت به دیگران 
صرفا به دلیل پیشینه فرهنگی، قومی یا ملیتی آنان، بر خالف قانون است.

مالقات با افراد در اماکن عمومی و خصوصی برای تبادل نظرات 
اجتماعی و سیاسی آزاد می باشد. ما می توانیم از دولت انتقاد کنیم، بطور 
مسالمت آمیز بر علیه تصمیمات دولت اعتراض کنیم و برای تغییر قوانین 

فعالیت های تبلیغاتی انجام دهیم.

ما باید به آزادی بیان و آزادی ابراز عقیده دیگران نیز احترام بگذاریم.

روزنامه ها، تلویزیون و رادیو نیز از این آزادی ها برخوردارند.

آزادی پیوستن به اجتماعات و گروه ها
استرالیایی ها آزادند به هر سازمان قانونی، مانند احزاب سیاسی، اتحادیه 

های صنفی و گروه های مذهبی، فرهنگی و اجتماعی را بپیوندند. عدم 
پیوستن به آنها نیز از آزادی های افراد می باشد.

استرالیایی ها می توانند با تجمع در کنار دیگران بر علیه عملکرد دولت یا 
سازمانی اعتراض کنند. با این وجود، کلیه اعتراضات باید در چارچوب 

قانون باشند. این بدین معنی است که اعتراضات باید مسالمت آمیز باشند و 
طی آنها به اشخاص و اموال عمومی آسیبی نرسد.

آزادی مذهب و حکومت غیر مذهبی )سکوالر(
استرالیا میراثی یهودی-مسیحی دارد، و بسیاری از استرالیا یی ها خود را 

 مسیحی می دانند. ایام مسیحی چون جمعه نیک یا مقدس 
Good Friday، عید پاک Easter Sunday، و روز کریسمس 

تعطیل عمومی می باشند.

با وجود این، حکومت در استرالیا غیر مذهبی )سکوالر( است. این بدین 
معنی است که استرالیا مذهبی رسمی یا ملی ندارد.

مردم استرالیا آزادند هر مذهبی را انتخاب و از آن پیروی کنند، مشروط 
بر اینکه انجام فرائض مذهبی ناقض قوانین استرالیا نباشد. عالوه بر 

مسیحیت، مردم بطور آزادانه از مذاهب بودا، اسالم، آیئن هندو، یهودیت 
و بسیاری از دیگر مذاهب پیروی می کنند.

استرالیایی ها همچنین آزاد هستند از هیچ مذهبی پیروی نکنند. دولت با 
همه شهروندان، صرفنظر از مذهب واعتقادات شان، بطور مساوی رفتار 

می کند.

این تنوع مذهبی، استرالیا را تبدیل به جامعه ای چند فرهنگی و پویا کرده 
است.

اکثر مذاهب قوانین خود را دارند، ولی این قوانین در استرالیا پایگاه 
قانونی ندارند. بعنوان مثال، فرآیند طالق، که شامل حضانت فرزندان 
و حل و فصل امور ملکی می باشد، باید تحت قوانین مصوبه پارلمان 

استرالیا صورت گیرد. همه استرالیایی ها حق آن را دارند که تحت 
محافظت این قوانین قرار گیرند. برخی از آداب و اعمال مذهبی یا 

فرهنگی، مانند داشتن چند همسر در یک زمان، در استرالیا غیرقانونی 
می باشند.
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مردان و زنان می توانند به نیروهای زمینی، دریایی و هوایی بپیوندند

مردم استرالیا در پیروی از هر مذهبی آزاد هستند

فرصت تحصیالت دانشگاهی برای همه استرالیایی ها وجود دارد

برابری های ما
برابری در استرالیا

شماری از قوانین در استرالیا وجود دارند برای حصول اطمینان از این که  
با شخصی بخاطر جنیست، نژاد، معلولیت یا سنش بگونه دیگری رفتار 

نشود.

برابری مردان و زنان
مردان و زنان در استرالیا حقوق مساوی دارند. تبعیض قائل شدن علیه 

یک شخص بعلت جنسیتش غیرقانونی می باشد.

هم مردان و هم زنان در امور شخصی مانند ازدواج بطور مستقل حق 
انتخاب دارند، و قانون از آنها در برابر ارعاب و خشونت محافظت می 

کند.

هم مردان و هم زنان دسترسی برابر به امکانات تحصیل و اشتغال دارند.  
هم مردان و هم زنان می توانند رأی دهند و نماینده پارلمان شوند.  هم 

مردان و هم زنان می توانند به نیروی دفاع استرالیا و پلیس بپیوندند. در 
دادگاه های حقوقی، با مردان و زنان بطور برابر رفتار می شود.

برابری فرصت ها
استرالیایی ها به اختالفات طبقاتی در جامعه اعتقاد ندارند. در عوض، ما 
به جامعه ای که در آن عدالت وجود دارد اعتقاد داریم، جامعه ای که در 

آن همه استحقاق “فرصت عادالنه” را دارند. این بدین معنی است که آنچه 
اشخاص در زندگی بدست می آورند باید حاصل تالش سخت و استعداد 
آنها باشد، نه حاصل ثروت و پیشینه آنها. بعنوان مثال، یک فرد باید بر 

اساس مهارت ها، توانایی و تجربه اش شایستگی اشتغال به کار و یا 
ارتقاء در آن را داشته باشد، نه به خاطر پیشینه اش.

استرالیا سرگذشت های متعددی از مهاجرین جدید دارد که بواسطه تالش 
سخت و استعدادهایشان در کار و تجارت، حرفه، هنر، خدمات عمومی و 

ورزش از پیشتازان جامعه شده اند.



تابعیت استرالیا: پیوند مشترک ما 20

ما با رأی دادن در انتخابات فدرال، ایالتی یا منطقه ای و دولت محلی نظر خود را اعمال 
می کنیم

مسئولیت ها و امتیازات تابعیت استرالیا 
بعنوان مقیم دائم استرالیا، شما تاکنون از زندگی در جامعه ای آزاد 

و دموکراتیک بهره مند شده اید. هنگامی که تابع استرالیا می شوید، 
مسئولیت های جدیدی را به عهده می گیرید. شما از مزایای جدیدی نیز 

بهره مند می شوید.

مسئولیت ها – شما به استرالیا چه خواهید داد
بعنوان یک شهروند استرالیایی شما می بایست:

• از قانون پیروی کنید	

•در انتخابات فدرال، ایالتی و منطقه ای و رفراندم ها و همه پرسی  	
ها رأی دهید

• در صورت ضرورت از خاک استرالیا دفاع کنید	

•در صورت فراخوان، بعنوان عضوی از هیئت منصفه در دادگاه  	
انجام وظیفه کنید.

امتیازات – استرالیا به شما چه خواهد داد
بعنوان یک شهروند استرالیایی شما از حقوق زیر بهره مند می شوید:

•رأی دادن در انتخابات فدرال، ایالتی و منطقه ای، و رفراندم ها و  	
همه پرسی ها

•درخواست کار در بخش های دولتی استرالیا یا نیروی دفاع  	
استرالیا

• راهیابی به پارلمان از طریق انتخابات	

•درخواست گذرنامه استرالیایی و ورود مجدد به استرالیا بطور  	
آزادانه

• دریافت کمک از مقامات دولت استرالیا در خارج از کشور	

•ثبت فرزندان متولد در خارج از کشور بعنوان تبعه استرالیا بر  	
حسب نسب.

مسئولیت ها
پیروی از قانون

به منظور برقراری جامعه ای منظم، آزاد و ایمن و محافظت از حقوق 
افراد، نمایندگان ما در دولت قوانین را تنظیم و تدوین می کنند. همه 

استرالیایی ها موظفند از قوانین مصوبه پارلمان استرالیا، مجالس ایالتی و 
منطقه ای و دولت محلی پیروی کنند.

دربخش 3 “دولت و قوانین دراسترالیا”، اطالعات بیشتری در مورد 
قوانین مهم در استرالیا موجود می باشد.

رأی دادن در انتخابات فدرال، ایالتی و منطقه ای، و 
در رفراندم ها و همه پرسی ها

رأی دادن از حقوق و مسئولیت های مهم کلیه شهروندان استرالیایی می 
باشد. ما به افرادی که می خواهیم نماینده ما در پارلمان باشند رأی می 
دهیم. بدین وسیله، همه ما نظر خود را در چگونگی اداره کشور اعمال 

می کنیم و در شکل گیری آینده استرالیا سهیم می شویم.

بعنوان یک شهروند، بطور منظم در انتخابات فدرال و ایالتی یا منطقه ای 
رأی می دهید. بعضی اوقات، در یک رفراندم یا همه پرسی به منظور 
تغییر قانون اساسی استرالیا رأی می دهید. اطالعات بیشتری در مورد 

قانون اساسی استرالیا را در بخش 3 “دولت و قوانین دراسترالیا” می توان 
یافت.

شهروندان استرالیایی 18 سال یا بیشتر باید نام و نشانی خود را در 
فهرست رأی دهندگان به ثبت برسانند. پس از قرار گرفتن در این 
فهرست، رأی دادن در انتخابات فدرال، ایالتی و منطقه ای برای 

شهروندان 18 سال  یا بیشتر اجباری می شود.

در برخی از ایاالت رأی دادن در انتخابات دولت محلی اجباری نمی باشد.  

دفاع از خاک استرالیا در صورت ضرورت
با آنکه خدمت در نیروی دفاع استرالیا داوطلبانه می باشد، در صورت 

ضرورت، تعهد همه شهروندان به اتحاد با یکدیگر جهت دفاع از ملت و 
 ارزش های آن، حیاتی می باشد. 
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فراخوان جهت خدمت بعنوان عضوی از هیئت 
منصفه

خدمت در هیئت منصفه از مسئولیت های شهروندان استرالیایی 18سال 
یا بیشتر است . هیئت منصفه متشکل است از گروهی از مردان و زنان 

عادی استرالیایی است که در یک دادگاه به تمام مدارک و شواهد یک 
پرونده گوش داده و نسبت به بیگناهی یا گناه کار بودن شخصی تصمیم 

می گیرند. 

هر شهروندی که نامش در فهرست رأی دهندگان به ثبت رسیده باشد می 
تواند برای خدمت بعنوان عضوی از هیئت منصفه فراخوانده شود. 

هیئت منصفه تضمین کننده انصاف و عدالت در سیستم قضائی می باشد.

امتیازات
درخواست کار در بخش های دولتی استرالیا یا نیروی 

دفاع استرالیا
چنانچه شهروند استرالیا هستید،  می توانید برای پیوستن به بخش های 

دولتی و ادارجات دولتی استرالیا مانند سنترلینک Centrelink، مدیکر 
 Australian Taxation Office یا اداره مالیات استرالیا ،Medicare

درخواست کار بدهید. 

شهروندان استرالیایی نیز حق دارند  برای استخدام در نیروی دفاع 
استرالیا )نیروهای زمینی، دریایی و هوایی( درخواست کار دهند.

راهیابی به پارلمان از طریق انتخابات
شهروندان استرالیایی 18 سال یا بیشتر می توانند در سطوح فدرال، ایالتی 

یا منطقه ای از طریق انتخابات به پارلمان راه یابند. خدمت در پارلمان 
استرالیا یک افتخار و مسئولیتی بسیار جدی است.

درخواست گذرنامه استرالیایی و ورود مجدد به 
استرالیا بطور آزادانه

هنگامی که تبعه استرالیا می شوید، حق دارید آزادانه در استرالیا زندگی 
کنید.

شما حق دارید برای اخذ گذرنامه استرالیایی اقدام کنید. بعنوان یک 
شهروند استرالیایی، می توانید آزادانه به خارج از کشور سفر کرده و به 

استرالیا بازگردید. برای بازگشت به استرالیا نیازی به ویزا ندارید.

دریافت کمک از مقامات دولت استرالیا در خارج از 
کشور

در بسیاری از کشورها، استرالیا سفارتخانه، کومیساریا عالی یا 
کنسولگری دارد. وقتی شما در خارج از کشور بسر می برید، در هنگام 

نیاز می توانید از مقامات دولت استرالیا درخواست کمک کنید.

این کمک ها شامل موارد اضطراری مانند وقوع ناآرامی اجتماعی و 
بالیای طبیعی می شوند. مقامات دولت می توانند گذرنامه های اضطراری 

صادر کرده و در مواقع بروز سانحه، بیماری یا مرگ شما را نصیحت 
کرده و حمایتتان کنند.

هنگام سفر به کشوری دیگر، ملزم به رعایت قوانین آن کشور هستید.

ثبت فرزندان متولد در خارج از کشور بعنوان تبعه 
استرالیا بر حسب نسب

ممکن است شهروندان استرالیایی فرزندانشان در خارج از استرالیا به 
دنیا آیند. آنها می توانند فرزندان خود را به عنوان تبعه استرالیا به ثبت 
برسانند. این کودکان حقوق و مسئولیتهای شهروندی مشابهی با کودکان 

بدنیا آمده در استرالیا خواهند داشت.

مشارکت در جامعه استرالیایی
استرالیا کلیه شهروندان خود را به مشارکت در جامعه ترغیب می کند. 

شهروندانی که درجامعه مشارکت دارند به طرق گوناگون به استرالیا 
خدمت می کنند. شما می توانید به جوامع همسایگی یا محلی خود ملحق 
شوید. می توانید برای انجام کارهای اجتماعی و محلی داوطلب شوید. 

می توانید به سازمانی هنری یا فرهنگی ملحق شوید. همچنین می توانید 
فعاالنه در امور سیاسی مشارکت داشته باشید.

پرداخت مالیات راهی دیگر برای مشارکت مستقیم در جامعه استرالیا 
است. مالیات از منبع درآمدی شما، چه کارمندی، تجارت یا سرمایه 

گذاری باشد، اخذ می شود.

بسیاری از مزایایی که استرالیایی ها از آن بهره می برند از محل مالیات 
امکان پذیر می شوند. مالیات اخذ شده صرف خدماتی مانند بهداشت، 
تحصیالت، دفاع از کشور، جاده ها و راه آهن، و تأمین اجتماعی می 

شود. با کار کردن و پرداخت مالیات، شما می توانید دولت را در ارائه 
این خدمات مهم به جامعه استرالیا حمایت کنید. این خدمات استرالیا را 

مبدل به آن کشور صلح آمیز و موفق امروزی کرده اند. دولتهای ایالتی و 
منطقه ای و شهرداری های محلی نیز برای تأمین خدمات، به اخذ مالیات 

می پردازند.

طبق قانون، پرداخت مالیات الزامی است. مالیات توسط اداره مالیات 
استرالیا  )Australian Taxation Office )ATO از افراد حقیقی و 

حقوقی اخذ می شود. از وظائف اداره مالیات استرالیا حصول اطمینان از 
آگاهی شهروندان از حقوق مالیاتی  و تعهدشان به پرداخت وجوه مالیاتی 

صحیح است.
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از این زمان به بعد، در پناه خدا،*

من به وفاداری خود به استرالیا و مردمش سوگند یاد می کنم،

و در باورهای دموکراتیک آنها سهیم هستم،

حقوق و آزادی های آنها را محترم می شمارم، و

به قوانین آنها پایبند بوده و از آنها پیروی خواهم کرد.
* هرشخصی در گزینش استفاده از کلمات “در پناه خدا” مختار است.

بخش 3
دولت و قانون در استرالیا
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دولت و قانون در استرالیا
در مراسم تابعیت، شما متعهد به صیانت و رعایت قوانین استرالیا می شوید. لذا درک سیستم حکومتی استرالیا، چگونگی تدوین قوانین در دموکراسی 

پارلمانی ما و نحوه اجرای این قوانین اهمیت دارد. همچنین، مهم است بدانید به عنوان یک شهروند چگونه می توانید در نحوه اداره کشور نظر خود را 
اعمال کنید.

چگونه اعمال نظر کنم؟
رأی دادن

در استرالیا، شهروندان 18 سال یا بیشتر باید برای رأی دادن در انتخابات 
فدرال ثبت نام کنند. از طریق رأی دادن، شما با تعیین نماینده خود در 
پارلمان، اعمال نظر می کنید. در صورتی که به طور صحیح ثبت نام 

نکرده باشید، نمی توانید در انتخابات رأی دهید.

به مجرد آنکه در فهرست رأی دهندگان قرار می گیرید، رأی دادن در 
انتخابات فدرال، ایالتی و منطقه ای اجباری است. چنانچه در انتخابات 
رأی ندهید و دلیل خوبی برای رأی ندادن نداشته باشید، باید جریمه ای 

پرداخت کنید. رأی دادن اجباری تضمین می کند که افرادی که انتخاب می 
کنیم کسانی هستند که اکثریت مردم به آنها رأی داده اند.

 Australian Electoral Commission کمیسیون انتخابات استرالیا
 )AEC( یکی از سازمان های کامنولث است که مسئول برگزاری 

انتخابات فدرال و رفراندم ها و نگهداری فهرست رأی دهندگان  کامنولث 
می باشد. کمیسیون انتخابات استرالیا به رأی دهندگان جهت برگزاری 
عادالنه و منصفانه انتخابات کمک می کند. کمیسیون انتخابات استرالیا 

از دولت مستقل است. احزاب سیاسی و مسئولین دولت نفوذی در تصمیم 
گیری های این کمیسیون ندارند. آراء بطور محرمانه در برگه رأی های 

مخفی جمع آوری می شوند، در نتیجه رأی دادن به هر نامزدی آزاد و 
ایمن می باشد. هیچ شخصی نمی تواند رأی شما را ببیند. شما می توانید 
به دیگران بگویید به چه کسی رأی داده اید، ولی کسی نمی تواند شما را 

وادار به این کار کند.

طرح و بیان مسائل نزد نمایندگان منتخب
در استرالیا، طرح و بیان مسائل و مشکالت نگران کننده با نماینده منتخب 

خود از حقوق شما است. دیدگاه های شما می توانند در هنگام تدوین 
قوانین جدید یا تغییر قوانین فعلی در پارلمان در نظر گرفته شوند. بعنوان 
مثال، چنانچه پیشنهادی در مورد بهبود سیستم مهاجرت داشته باشید، می 
توانید با تعیین وقت قبلی با نماینده محلی خود در پارلمان پیشنهاد خود را 

مطرح کنید. می توانید دیدگاه های خود را بطور کتبی ارسال نمایید.

بدین طریق، شهروندان عادی نیز می توانند در مورد تنظیم قوانین و 
 سیاست های دولت اظهار نظر کنند.

ما چگونه سیستم حکومتی را پایه گذاری 
کردیم؟

فدراسیون
تا قبل از سال 1901، استرالیا متشکل از شش مستعمره بریتانیایی مجزا 

و خودمختار بود.

در درون این مرزها، هر مستعمره قانون اساسی، قوانین و مقررات 
دفاعی و مهاجرتی، تمبر، تجارت و حمل و نقل خود را داشت.

مردم به چند دلیل تمایل داشتند مستعمرات را متحد کرده و ملت واحد 
استرالیا را تشکیل دهند. تجارت و حمل و نقل مابین مستعمرات پرهزینه 
و کند بود. اجرای قوانین در سراسر این مرزها دشوار بود. مستعمرات 
مجزا سیستم های دفاعی ضعیفی داشتند. و از همه مهمتر، هویت ملی 
استرالیا در حال شکل گیری بود. تیم های ورزشی نماینده استرالیا در 
سطوح بین المللی بودند و فرهنگ منحصر بفرد استرالیایی از طریق 

سرودها، اشعار، قصه ها و هنر در حال توسعه بود.

متحد کردن ملت کار دشواری بود، ولیکن با گذشت زمان، نظریه ملت 
واحد استرالیا به واقعیت پیوست. استرالیایی ها به این امر افتخار می کنند 

که ملتشان در نتیجه انقالب و خونریزی شکل نگرفت، بلکه در نتیجه 
تبادل نظر و رفراندم بوجود آمد.

در 1 ژانویه 1901، مستعمرات تحت ائتالفی ملی از ایاالت و بنام 
کامنولث استرالیا متحد شدند.
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قانون اساسی استرالیا 
قانون اساسی مدون سال 1900 کشور مشترک المنافع )کامنولث( 

استرالیا، تنها سند رسمی است که مبانی اساسی حکومتی را برای دولت 
استرالیا تنظیم می کند. قانون اساسی استرالیا در ابتدا به عنوان بخشی 

از قانون پارلمان بریتانیا در سال 1900 به تصویب رسید. در1 ژانویه 
1901، هنگامی که قانون اساسی به مرحله اجرا در آمد، مستعمرات 

استرالیا تبدیل به یک ملت مستقل، کامنولث استرالیا، شدند.

قانون اساسی استرالیا متولی پارلمان کامنولث استرالیا شد، که با دو جزء 
مجلس نمایندگان و مجلس سنا شکل گرفت. قانون اساسی همچنین متولی 

دادگاه عالی استرالیا شد. این دادگاه قدرت اعمال و تفسیر قوانین در 
استرالیا را دارد.

قانون اساسی استرالیا تنها از طریق رأیی ویژه که رفراندم نامیده می شود 
قابل تغییر است.

در یک رفراندم، رأی اکثریت به میزان دو برابر باید باشد تا بتوان قانون 
اساسی را تغییر داد. این بدین معنی است که اکثریت رأی دهندگان در 

اکثر ایاالت و اکثریت رأی دهندگان در سراسر کشور می بایستی به نفع 
این تغییر رأی داده باشند.

قدرت دولت چگونه کنترل می شود؟
قانون اساسی استرالیا قدرت را بین سه قوه حکومتی تقسیم کرده است. این 
امر باعث می شود تمامی قدرت حکومتی به دست یک شخص یا گروهی 

از مردم نیافتد.

 قوه مقننه 
پارلمان قدرت تدوین و تغییر قوانین را در اختیار دارد . پارلمان 

متشکل از نمایندگانی است که توسط مردم استرالیا انتخاب می شوند. 

 قوه مجریه 
قوه مجریه قوه ای است که قوانین را به اجرا در می آورد. مجریان 
آن شامل وزرای دولت استرالیا و فرماندار کل می شوند. هر وزیر 

مسئول یک یا چند اداره دولتی است.

 قوه قضاییه 
قضات قدرت تفسیر و اعمال قوانین را دارند. دادگاه ها و قضات از 

پارلمان و دولت مستقل می باشند.

این قوه ها در قانون اساسی استرالیا تعریف شده اند.

رئیس کشور استرالیا کیست؟
رئیس کشور استرالیا، ملکه استرالیا، علیاحضرت ملکه الیزابت دوم است. 

در استرالیا، ملکه نقشی در امور روزمره دولت ندارد. ملکه فرماندار کل 
را، به توصیه نخست وزیر، به عنوان نماینده خود در استرالیا منصوب 

می کند. فرماندار کل مستقل از کلیه احزاب سیاسی فعالیت می کند.

در هر ایالت فرمانداری به نمایندگی ملکه نقشی مشابه فرماندار کل را ایفا 
می کند.

سلطنت مشروطه
استرالیا یک سلطنت مشروطه است. سلطنت مشروطه کشوری است که 

در آن پادشاه یا ملکه رئیس کشور بوده ولی کشور باید بر طبق قانون 
اساسی عمل کند.

سیستم دموکراسی پارلمانی استرالیا بر اساس سیستم بریتانیایی، که طی 
قرون متمادی تکامل یافته، می باشد. در سیستم استرالیایی، رهبر دولت 

استرالیا شخص نخست وزیر است.

قانون اساسی استرالیا
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وظائف فرماندار کل 
وظائف فرماندار کل به شرح زیر است:

•به امضاء رساندن لوایح مصوبه پارلمان استرالیا )این اقدام تنفیذ  	
سلطنتی نام دارد(

• به امضاء رساندن مقررات تدوین شده	

• برگزاری تشریفات رسمی	

•تأیید انتصاب دولت استرالیا و وزرای دولت، قضات فدرال و دیگر  	
مقامات دولتی.

فرماندار کل همچنین از اختیارات ویژه ای بنام “اختیارات محفوظه” 
reserve powers برخوردار است که تنها در مواقع استثتایی از آن 

استفاده می شود.

برخی از رهبران استرالیا چه کسانی 
هستند؟ 

Head of State رئیس کشور 
ملکه استرالیا

Governor-General فرماندار کل 
نمایده رئیس کشور در استرالیا

Governor فرماندار 
نماینده رئیس کشور در هر ایالت استرالیا 

Prime Minister نخست وزیر 
رهبر دولت استرالیا

Premier صدر اعظم 
رهبر دولت ایالتی

Chief Minister وزیر ارشد 
رهبر دولت منطقه ای

Government Minister وزیر دولت 
عضوی از پارلمان که توسط یکی از رهبران دولت انتخاب شده و 

مسئولیت بخشی از بدنه دولت را عهده دار است

Member of Parliament )MP(  نماینده مجلس 
نماینده منتخب مردم استرالیا در پارلمان استرالیا 

Senator سناتور 
نماینده منتخب یک ایالت یا منطقه در پارلمان استرالیا

Mayor or Shire President شهردار یا رئیس بخش 
رهبر انجمن شورای شهر 

Councillor عضو انجمن شورای شهر 
عضو منتخب انجمن شورای شهر

استرالیا چگون حکومت می شود؟
دولت استرالیا

دولت استرالیا با نام های دولت فدرال و یا دولت کامنولث نیز شهرت 
دارد.

پارلمان استرالیا دارای دو مجلس است: 

• مجلس نمایندگان	

• مجلس سنا.	

اعضا هر دو مجلس بطور مستقیم توسط مردم استرالیا در انتخابات فدرال 
برگزیده می شوند. هنگام رأی دادن در انتخابات فدرال، شما معموال 

نمایندگان دو مجلس را انتخاب می کنید.

ساختمان قدیمی پارلمان در کانبرا در سال 1927 افتتاح شد

ساختمان جدید پارلمان در کانبرا در سال 1988 افتتاح شد
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مجلس نمایندگان

مجلس سنا

مجلس نمایندگان
مجلس نمایندگان اغلب اوقات “مجلس سفلی” Lower House یا “خانه 

ملت” People’s House  نامیده می شود.

استرالیا به چند حوزه انتخاباتی فدرال تقسیم شده است. استرالیایی ها در 
هر حوزه به یک فرد بعنوان نماینده خود در مجلس نمایندگان رأی می 

دهند. این نماینده “نماینده مجلس” نام دارد.

تعداد نمایندگان مجلس برای هر ایالت و منطقه بر اساس میزان جمعیت آن 
تعیین می شود. مردم استرالیا مجموعا 150 نماینده برای مجلس نمایندگان 

انتخاب می کنند.

وظیفه مهم مجلس نمایندگان مالحظه، مناظره و رأی دادن به  طرح های 
پیشنهادی جهت تدوین قوانین جدید یا تعویض قوانین می باشد. اعضای 

مجلس نمایندگان همچنین در مورد مسائل مهم ملی به بحث و مذاکره می 
پردازند.

مجلس سنا
مجلس سنا اغلب اوقات “مجلس اولی”، “مجلس تجدید نظر” یا “مجلس 

ایاالت” نامیده می شود.

ایاالت به تعداد مساوی و صرفنظر از تعداد جمعیت در مجلس سنا نماینده 
دارند. 12 نماینده از هر ایالت انتخاب می شوند. هر دو مناطق سرزمین 
هر کدام دو نماینده را انتخاب می کنند. مجموعا 76 نماینده یا “سناتور” 

انتخاب می شوند.

مالحظه، مناظره و رأی دادن به  قوانین جدید و تغییر قوانین فعلی از 
وظائف سناتورها است. مسائل مهم ملی نیز توسط سناتورها مورد بحث و 

مذاکره قرار می گیرد.

دولت ایالتی و منطقه ای
در استرالیا شش ایالت و دو منطقه وجود دارد. هر ایالت قانون اساسی و پارلمان خود را دارد. محل استقرار دولت در ایالت و منطقه پایتخت است.

رئیس دولت ایالتی “صدر اعظم” Premier، و رئیس دولت منطقه ای “وزیر ارشد” Chief Minister نامیده می شوند.

نحوه عملکرد دولت ایالتی مشابه دولت فدرال استرالیا است. در هر ایالت، فرماندار نماینده ملکه استرالیا است. در منطقه شمالی، یک “مدیر اجرایی” توسط 
فرماندار کل منصوب می  شود. وظائف و مسئولیتهای مدیر اجرایی همانند فرماندار ایالتی است.

مردم برای انتخاب نمایندگان محلی خود، همانند انتخاب دولت استرالیا، رأی می دهند. این نمایندگان نماینده مجلس ایالتی یا منطقه ای محسوب می شوند.

دولت محلی
ایاالت و منطقه شمالی به نواحی دولت محلی تقسیم شدند. یک ناحیه می تواند شهر، بخش، شهرستان، یا شهرداری نامیده شود. هر ناحیه انجمن شورای 

شهر یا شهرداری محلی خود را دارد. هر شهرداری مسئول برنامه ریزی و ارائه خدمات به جامعه محلی خود می باشد. شهروندان هر ناحیه دولت محلی 
برای انتخاب اعضای  شورای شهر خود رأی می دهند.
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دولت استرالیا مسئولیت مدیریت اقتصاد ملی را به عهده دارد

دولتهای ایالتی و منطقه ای مسئولیت بیمارستان ها را به عهده دارند

دولتهای محلی مسئولیت زمین های بازی  را به عهده دارند

وظائف سه سطوح حکومتی چیست؟ 
دولت استرالیا مسئول موارد زیر می باشد: 

•مالیات 	

•مدیریت اقتصاد ملی 	

•مهاجرت و تابعبت 	

•ایجاد اشتغال 	

•خدمات پستی و شبکه های ارتباطی 	

•رفاه اجتماعی )بازنشستگی و حمایت از خانواده( 	

•نیروهای دفاع 	

•تجارت 	

•فرودگاه ها و ایمنی هوایی 	

•روابط امور خارجه )روابط با دیگر کشورها(. 	

دولتهای ایالتی و منطقه ای مسئول موارد زیر می باشند:

•بیمارستانها و خدمات بهداشتی 	

•مدارس 	

•راه آهن 	

•جاده ها و کنترل ترافیک در جاده ها 	

•جنگلبانی 	

•پلیس 	

•حمل و نقل عمومی. 	

دولتهای محلی )و دولت منطقه پایتخت استرالیا(  مسئول موارد زیر می 
باشند:

•عالئم خیابان ها و کنترل ترافیک 	

• جاده ها، پیاده روها و پل ها	

•راه آب ها 	

•پارک ها، زمین های بازی، استخرهای شنا، زمین های ورزشی 	

•زمین های کمپینگ )اردو( و پارک های مخصوص کاروان ها 	

•بازرسی غذا و گوشت 	

•کنترل آلودگی صوتی و حیوانات 	

•جمع آوری زباله 	

•کتابخانه های محلی، تاالرها و مراکز اجتماعی 	

•مسائل خاص مربوط به مراقبت از کودکان و سالمندان 	

•مجوز ساختمان سازی 	

•برنامه ریزی اجتماعی 	

• مسائل محیط زیستی محلی.	

 Council of Australian Government سطوح مختلف دولت بطور مشترک برخی مسئولیت ها را به عهده می گیرند. شورای دولت استرالیا
 )COAG( به منظور ترغیب همکاری و مشارکت مابین سطوح مختلف دولت تاسیس شده است.
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نقش احزاب سیاسی در نحوه حکومت 
استرالیا چه می باشد؟

حزب سیاسی عبارت است از گروهی از مردم که در مورد چگونگی 
اداره یک کشور با هم عقاید مشترک دارند. آنها با یکدیگر همکاری کرده 

تا عقاید حزب را به قوانین مبدل سازند. احزاب سیاسی عمده استرالیا 
عبارتند از حزب کارگر استرالیا Australian Labor Party، حزب 

 لیبرال استرالیا Liberal Party of Australia، حزب ملی 
.Australian Greens و حزب سبزهای استرالیا Nationals

اکثر نمایندگان مجلس به احزاب سیاسی تعلق دارند. برخی از نمایندگان 
مجلس به هیچ یک از احزاب سیاسی تعلق ندارند. آنها سیاستمداران مستقل 

نام دارند.

در استرالیا، پیوستن به حزبی سیاسی اختیاری و آزاد است.

دولت فدرال آسترالیا چگونه تشکیل می 
شود؟

پس از انتخابات، حزب سیاسی یا ائتالفی از احزاب که اکثریت کرسی 
های مجلس نمایندگان را از آن خود کند دولت استرالیا را تشکیل می دهد. 
رهبر این حزب به عنوان رهبر دولت استرالیا یا نخست وزیر شناخته می 

شود.

حزب یا ائتالفی از احزاب که از نظر تعداد کرسی های مجلس نمایندگان 
دومین مقام را آورد، به عنوان حزب مخالف شناخته می شود. رهبر این 

حزب به عنوان رهبر مخالفین شناخته می شود.

نخست وزیر از میان نمایندگان مجلس یا سناتورها وزرای خود را برمی 
گزیند. وزرا مسئولیت اداره بخش های مهمی از دولت )یا به عبارتی 

دیگر، مقام وزارت( مانند اشتغال، امور مردمان بومی یا  خزانه داری 
را بعهده دارند. نمایندگانی که اداره مهمترین مقام های وزارتی را به 

عهده دارند، کابینه را تشکیل می دهند که نهاد کلیدی تصمیم گیری دولت 
استرالیا می باشد.

قوانین چگونه وضع می شوند؟

عضوی از پارلمان استرالیا قانونی جدید یا تغییر قانونی را پیشنهاد 
می کند. این طرح پیشنهادی “الیحه” نام دارند.

مجلس نمایندگان و سنا لوایح را مورد مالحظه و مناظره قرار داده و 
از طریق رأی موافقت خود را با تصویب و یا رد آنها اعالم می کنند.

اگر اکثر اعضاء هر دو مجلس پارلمان الیحه ای را تصویب کنند، آن 
الیحه به فرماندار کل ارجاع می شود.

با امضاء الیحه توسط فرماندار کل، الیحه تبدیل به قانون می شود. به 
این عمل “تنفیذ سلطنتی” می گویند.

پارلمان های ایالتی و منطقه ای نیز به روشی مشابه قوانین خود را وضع 
می کنند.

قوانین چگونه به مرحله اجرا گذاشته می 
شوند؟

دادگاه ها
دادگاه های استرالیا مسئولیت تفسیر و اجرای قوانین را به عهده دارند. 

دادگاه ها مستقل از دولت می باشند. دادگاه ها خود تصمیم می گیرند که 
آیا شخصی قانون را نقض کرده یا خیر و مجازاتش را تعیین می کنند. 

هر فردی حق این را دارد که در دادگاه به همراه یک وکیل حضور یابد. 
دادگاه ها تنها می توانند بر اساس شواهد ارائه شده تصمیم گیری کنند.

قضات و دادرسین 
قاضی یا دادرس باالترین مقام تصمیم گیرنده در دادگاه می باشد. قضات و 
دادرسین مستقل بوده و کسی نمی تواند به آنها بگوید چه تصمیمی بگیرند.  

قضات و دادرسین توسط دولت به مقام خود منصوب می شوند، ولی دولت 
نمی تواند آنها را از سمتشان عزل کند، حتی اگر با تصمیماتشان موافق 

نباشد.

شهروندان استرالیا افرادی را به نمایندگی از خود به پارلمان استرالیا 
برمی گزینند.

پارلمان استرالیا قوانین را برای منفعت ملت تدوین می کند و تغییر می 
دهد.

دادگاه عالی استرالیا 
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همانند دیگر کشورها، اعمال خشونت نسبت به فردی دیگر در استرالیا 
غیرقانونی بوده و جرمی جدی محسوب می شود. این شامل خشونت در 

منزل و در زندگی زناشویی است که خشونت خانگی یا خانوادگی نام دارد 
نیز می شود. خشونت خانگی شامل آزار یا آسیب بدنی، جنسی یا روانی، 
تحمیل به روابط جنسی، تحمیل به انزوا یا محرومیت اقتصادی می شود.

حمل سالح هایی مانند چاقو یا اسلحه در استرالیا غیرقانونی می باشد. 
چنانچه فردی بخواهد مالک یک اسلحه، برای مثال، برای استفاده در 

مزرعه خود، شود، باید ابتدا اقدام به گرفتن جواز حمل اسلحه از پلیس 
کند.

تخلف های راهنمایی و رانندگی
قوانین راهنمایی و رانندگی توسط دولت های ایالتی و منطقه ای کنترل 

می شوند. مردم می توانند با نقض قوانین راهنمایی و رانندگی جرائم نقدی 
سنگینی را متحمل شده یا حتی به زندان بروند. برای رانندگی در استرالیا، 
می بایست گواهی نامه رانندگی محلی را داشته باشید و اتومبیلتان به ثبت 

رسیده باشد.

کلیه افرادی که در یک اتومبیل تردد می کنند باید کمربند ایمنی ببندند. 
نوزادان باید در یک صندلی نوزاد تأیید شده قرار گیرند. قوانین راهنمایی 

و رانندگی مربوط به سرعت زیاد و رانندگی پس از صرف مشروبات 
الکلی یا استعمال مواد مخدر بسیار سخت می باشند. صحبت کردن با 

گوشی تلفن همراه در هنگام رانندگی نیز غیرقانونی می باشد.

در خاتمه
بنیادهای دموکراتیک ما جامعه ای مسالمت آمیز و باثبات را برای ما 

فراهم آورده اند. ما فرهنگی غنی و منحصر بفرد برای سهیم شدن داریم. 
بعنوان یک شهروند استرالیایی، شما بخشی از سرگذشت ملت ما خواهید 
بود و در آینده ما مشارکت خواهید داشت. استرالیا به شما خوش آمد می 

گوید. تابعیت، پیوند مشترک میان ما است.

در آمادگی برای آزمون تابعیت، به سئواالت نمونه آزمون در صفحات 
34 و 35 مراجعه نمایید.

هیئت منصفه
در برخی از پرونده های دادگاهی، دادگاه از هیئت منصفه برای تصمیم 

گیری در مورد نقض قانون توسط شخص قانون شکن استفاده می کند.

هیئت منصفه متشکل است از گروهی از مردان و زنان عادی که بطور 
تصادفی از میان جمعیت انتخاب می شوند. قاضی، قانون را برای هیئت 

منصفه توضیح می دهد. در یک محاکمه جنایی، اگر هیئت منصفه 
شخصی را گناهکار بشناسد، قاضی مجازات را تعیین می کند.

طبق قانون، مردم در استرالیا تا زمان اثبات گناهشان توسط دادگاه، بی 
گناه شناخته می شوند.

پلیس
پلیس مسئول برقراری نظم و آرامش در جامعه است. وظیفه آنها محافظت 

از جان و اموال مردم می باشد. آنها از دولت مستقل هستند. اگر پلیس 
تشخیص دهد که کسی قانون را نقض کرده، می تواند او را دستگیر کند 
و به دادگاه ارجاع دهد. پلیس می تواند در دادگاه شهادت دهد، ولی این 

دادگاه است که تصمیم می گیرد شخص گناهکار است یا بی گناه.

ایاالت و منطقه شمالی هر یک نیروهای پلیس خود را دارند. آنها طبق 
قوانین ایالتی و منطقه ای با جنایات برخورد می کنند.

استرالیا نیروی پلیسی ملی بنام “پلیس فدرال استرالیا” دارد. وظیفه پلیس 
فدرال استرالیا تحقیق جرائم و جنایات ناقض قوانین فدرال مانند قاچاق 

مواد مخدر، اقدامات بر ضد امنیت ملی و اقدامات بر علیه محیط زیست 
می باشد. پلیس فدرال استرالیا همچنین مسئول کارهای عمومی پلیسی در 

منطقه پایتخت استرالیا است.

پلیس و مردم جامعه در استرالیا با یکدیگر روابط خوبی دارند. شما می 
توانید وقوع جنایتی را به پلیس محلی خود گزارش داده و جویای کمک 

آنها شوید.

مهم است که شما با قوانین استرالیا آشنایی داشته باشید، زیرا ندانستن 
قانون دلیل موجهی برای شکستن آن نمی باشد.

رشوه دادن به یک مأمور پلیس جرم سنگینی می باشد. حتی پیشنهاد رشوه 
به یک مأمور پلیس جرم است.

تخلفات جنایی در استرالیا
برخی از شدید ترین جنایات عبارتند از قتل، ضرب و جرح، تجاوز 

جنسی، خشونت بر علیه مردم یا تخریب اموال عمومی، سرقت مسلحانه و 
دزدی، داشتن رابطه جنسی با کودکان یا جوانان زیر سن قانونی، رانندگی 

مخاطره آمیز با اتومبیل، همراه داشتن مواد مخدر غیرقانونی و مصرف 
آن و کاله برداری.
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بخش های دولتی استرالیا

بخش های دولتی و کارکنان آنها
پل در بخش دولتی استرالیا بعنوان کارمند سنترلینک کار گرفت.

ناآرامی اجتماعی
تظاهرات و آشوب توسط تعداد زیادی از مردم، عمدتا در اعتراض به تصمیم یا سیاستی اخذ شده توسط دولت

هنگامی که دولت قوانین مردم ناپسند را تصویب کرد، ناآرامی اجتماعی آغاز شد.

ائتالف
الحاق دو یا چند حزب سیاسی، معموال جهت تشکیل دولت یا حزب مخالف

پس از انتخابات، هیچ حزبی اکثریت کرسی های مجلس نمایندگان را از آن خود نکرده بود، در نتیجه دو حزبی که عقاید و نظرات مشابه داشتند به هم 
ملحق و ائتالفی را تشکیل دادند.

کمیسیون
گروهی از مردم که مسئولیتی رسمی دارند

کمیسیونی مستقل انتخابات را سازماندهی می کند.

سلطنت مشروطه 
کشوری که در آن پادشاه یا ملکه رئیس کشور بوده ولی قدرت او توسط قانون اساسی محدود می شود

قانون اساسی ما حکومت کامنولث استرالیا را مبتنی بر سلطنت مشروطه قرار داده است كه طبق آن پادشاه یا ملکه انگلستان رئیس کشور می باشد.

دادگاه
مکانی که در آن قضات یا دادرسین به پرونده های حقوقی رسیدگی می کنند

وقتی مردم قانون را نقض کنند، ممکن است به دادگاه ارجاع داده شوند.

محاکمه جنایی
محاکمه در دادگاه و رسیدگی به حقایق جنایتی ثابت نشده برای تصمیم گیری در مورد گناهکار یا بی گناه بودن شخص

پس از محاکمه جنایی، سارق بانک به زندان فرستاده شد.

دموکراسی
حکومت مردم از طریق نمایندگان منتخب آنها 

گریس از زندگی در کشوری دموکراتیک که در آن می توانست به نماینده خود در پارلمان رأی دهد، خوشنود بود. 

قاچاق مواد مخدر
حمل یا خرید مواد مخدر جهت فروش غیرقانونی آن

جس بعلت قاچاق مواد مخدر به زندان رفت.

محرومیت اقتصادی
نوعی از خشونت خانوادگی که در آن یکی از  طرفین رابطه، شریک دیگر را از دریافت یا استفاده از وجوه نقدی محروم می کند

لین محرومیت اقتصادی را تجریه می کرد زیرا شوهرش به او هیچ پولی نمی داد.

انتخابات
واقعه ای که طی آن شهروندان شخصی را به نمایندگی خود در پارلمان انتخاب می کنند

شهروندان استرالیایی 18 ساال یا بیشتر باید در انتخابات رأی دهند.
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فهرست رأی دهندگان
فهرستی از اشخاص که واجد شرایط رأی دادن در انتخابات یا رفراندم هستند

وقتی جن به حوزه رأی گیری وارد شد، مسئولین در فهرست رأی دهندگان به دنبال نام او گشتند.

اجرای قانون
حصول اطمینان از اینکه مردم قوانین را رعایت می کنند

پلیس مسئول اجرای قوانین و برقراری آرامش است.

قوه اجرایی
قدرت و اختیار اجرای قوانین، یکی از سه قوه تحت قانون اساسی استرالیا 

وزرا دولت استرالیا و فرماندار کل جهت اجرای قوانین مصوبه پارلمان استرالیا قدرت اجرایی دارند.

فدراسیون
اتحاد مستعمرات و تشکل ملتی که در آن مستعمرات برخی از اختیارات ویژه خود را حفظ می کنند

در سال 1901، مستعمرات متحد شده و فدراسیونی بنام کامنولث استرالیا را تشکیل دادند.

اولین ناوگان
تعداد 11 کشتی که تحت فرماندهی کاپیتان آرتور فیلیپ Captain Arthur Phillip از بریتانیا برای اسکان مجرمین در نیو سات ویلز به راه افتاد

 در روز استرالیا یاد ورود ناوگان اول در خلیج سیدنی در 26 ژانویه 1788 گرامی  داشته می شود.

نماد گل
گل ملی 

نماد گل ملی  استرالیا اقاقیای زرد است.

انزوای تحمیلی
نوعی از خشونت خانگی که در آن یکی  از طرفین زندگی دیگری را در اینکه چه کسی  را می بیند، با چه کسی  صحبت می کند، چه می خواند و کجا می 

رود، محدود می کند
سندی در انزوای تحمیلی بسر می برد چون شوهرش به او اجازه دیدار از دوستان و یا خانواده را نمی داد.

از این زمان به بعد
از حاال و در آیندٔه

در مراسم تابعت، از این زمان به بعد شما به استرالیا سوگند وفاداری ادا می کنید.

نماد
یک تصویر به یاد ماندنی

تاالر اپرا یک نماد معروف شهر سیدنی است.

مردم بومی 
ساکنین اصلی  سرزمین - در استرالیا، ابوریجینی ها و جزیره نشینان تنگه تورس

2.5 درصد از جمعیت استرالیا را بومیان تشکیل می دهند.

یهودی- مسیحی
متعلق به هر دو مذاهب یهودی و مسیحی 

ارزش های یهودی- مسیحی  بر مبنای آموخته های انجیل است.
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قوه قضاییه
قدرت و مرجع تفسیر و اجرای قوانین، یکی  از سه قوه طبق قانون اساسی  استرالیا 

دادگاه ها در استرالیا از قدرت قضایی برای تفسیر و اجرای قانون برخوردارند.

قوه مقننه
قدرت و مرجع وضع و تغییر قوانین، یکی  از سه قوه طبق قانون اساسی  استرالیا 

طبق قانون اساسی  پارلمان قدرت قانون گذاری دارد، یعنی ، قدرت وضع قوانین را داراست.

آزادی ها )آزادی(
 آزادی و استقالل فردی

در جامعه دمکراتیک ما، افراد حق آزادی بیان، آزادی ابراز عقیده، آزادی مذهب و آزادی پیوستن به گروه ها و اجتماعات را دارند. ما برای این آزادی ها 
ارزش قائل هستیم.

دادرس
قاضی )رئیس( دادسرا

دادرس سارق را گناهکار شناخت و او را به زندان فرستاد.

همیاری و رفاقت
دریافت کمک از دیگران و کمک کردن به دیگران، به خصوص در دوران سخت

وقتی  ماشینم خراب شد، رانندگان دیگر با روحیه همیاری و رفاقت به من کمک کردند و ماشین را هل دادند.

سرود ملی
آهنگ ملی 

سرود ملی  استرالیا Advance Australia Fair است.

دموکراسی پارلمانی 
سیستمی  حکومتی که بر اساس انتخابات مرتب برای انتخاب نمایندگان توسط شهروندان صورت می گیرد

در دموکراسی پارلمانی، مردم به نمایندگان خود رای می دهند.

دارنده اقامت دائم 
شخصی که ویزایی بدون محدودیت زمانی برای زندگی و کار در استرالیا داشته باشد 

همسایه ژاپنی عبدل اقامت دائم استرالیا را دارد و در یک بانک کار می کند.

حزب سیاسی
گروهی از افراد که در مورد چگونگی  اداره کشور عقاید مشترکی دارند

اعضا یک حزب سیاسی مرتبا با یکدیگر مالقات می کنند، بطور مثال، برای تبادل نظر راجع به بهبود حمل و نقل عمومی .

خدمات عمومی 
صرف وقت، مهارت و انرژی برای خدمت به ملت

خوزه از طریق کمک به پناهندگان برای استقرار در استرالیا، خدمات عمومی با ارزشی ارائه داد.

رفراندم یا همه پرسی
رأی دهی  توسط همه رأی دهندگان برای تغییر پیشنهادی در قانون اساسی 

در رفراندم سال 1967، مردم به نفع شمارش بومیان در سرشماری ملی  رأی دادند.
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نماینده
شخصی  که از طرف دیگران صحبت و یا عمل می کند

نماینده انجمن شورای محلی پیشنهاد مرا پسندید و آنرا در جلسٔه شورا مطرح کرد.

تجدید نظر
در نظر گرفتن یک پیشنهاد برای یک قانون جدید و تصمیم گیری بر سر رد یا پذیرفتن آن

مجلس سنا، به عنوان مجلس تجدید نظر، بر روی الیحه مالیات ارسالی از مجلس سفلی )مجلس نمایندگان( بحث و مناظره کرد.

برگه رای مخفی 
فرآیند رأی گیری که در آن مردم بطور خصوصی رأی می دهند، تا هیچکس نتواند آنان را تحت فشار قرار دهد و در رأی آنها برای هدف خاصی  اعمال 

نفوذ کند
هنگام نوشتن در برگه رأی مخفی  کسی  رأی شما را نمی بیند.

غیر مذهبی )سکوالر(
جدا از دین و مذهب

در یک جامعه سکوالر مذهب رسمی  وجود ندارد.

تاسیس/بر پایی
ساختن، تاسیس، شروع کردن

فرماندار فیلیپ اولین مستعمره را در نیو سات ویلز تاسیس کرد.

بخش
دولت محلی یک منطقه 

جاده ها در بخش من خیلی  ایمن هستند.

تأمین اجتماعی
مزایا و مستمری دولت برای کمک به افراد بیکار، معلول، سالخورده و دیگر نیازمندان

وقتی  ترانگ کارش را از دست داد، او برای دریافت تآمین اجتماعی اقدام کرد.

شانس خود را امتحان کردن
شانسی را امتحان کردن 

هر سال، من شانس خودم را امتحان می کنم و در جام ملبورن 10 دالر روی یک اسب شرط بندی می کنم.

داوطلب
شخصی  که بدون توقع دریافت پول وقت خود را صرف شخصی  دیگر یا سازمانی می کند

رازا داوطلبانه به مردم در منزلشان انگلیسی درس می دهد.

فهرست معانی لغات بخش آزمون



1. در روز انزک ANZAC ما یاد چه را گرامی می داریم؟
الف -  پیاده شدن نیروهای ارتش استرالیا و نیوزیلند در گالیپولی، 

ترکیه

ب - ورود اولین گروه مهاجرین از بریتانیای کبیر

ج - ورود “اولین ناوگان” در خلیج سیدنی

2.  رنگ های پرچم بومیان ابوریجینی استرالیا چه می باشند؟
الف - سیاه، سرخ و زرد

ب - سبز، سفید و سیاه

ج - آبی، سفید و سبز

3.  کدام یک از نمادهای رسمی استرالیا نشان تملک کامنولث 
می باشد؟ 

الف - سرود ملی

ب - گل ملی استرالیا

ج - نشان کامنولث

استرالیا و مردم آن

باورهای دموکراتیک، حقوق و آزادی های استرالیا

4.  کدامیک از گزینه های زیر در مورد سیستم حکومتی 
استرالیا صحیح است؟

الف -  ملکه استرالیا افراد را برای تشکیل پارلمان استرالیا انتخاب 
می کند

ب - دولت توسط مردم انتخاب می شود

ج - نمایندگان مجلس توسط نخست وزیر انتخاب می شوند

5. کدامیک از موارد زیر نمونه ای برای آزادی بیان است؟
الف -  مردم می توانند بطور مسالمت آمیز بر علیه تصمیمات دولت 

اعتراض کنند

ب - در دادگاه حقوقی با مردان و زنان بطور برابر رفتار می شود

ج - استرالیایی ها آزادند از هیچ مذهبی پیروی نکنند

6.  کدامیک از جمالت زیر در مورد دولت استرالیا صحیح 
است؟

الف - دولت برخی از مذاهب را غیرمجاز می داند

ب - دولت در استرالیا غیرمذهبی )سکوالر( است

ج - قوانین دینی توسط پارلمان تصویب می شوند

7.  کدامیک از گزینه های زیر نمونه ای از برابری در 
استرالیا است؟

الف - همه افراد از یک مذهب پیروی می کنند

ب - مردان و زنان از حقوق برابر برخوردار هستند

ج - همه به یک حزب سیاسی تعلق دارند

8.  کدامیک از گزینه های زیر از مسئولیت های شهروندان 
استرالیایی 18 سال یا بیشتر است؟

الف - حضور در جلسات انجمن شورای شهر

ب - رأی دادن در انتخابات

ج - داشتن گذرنامه معتبر استرالیایی

9.  کدامیک از گزینه های زیر از مسئولیت های شهروندان 
استرالیایی 18 سال یا بیشتر است؟

الف - انجام خدمات اجتماعی محلی

ب - بهمراه داشتن گذرنامه در همه اوقات

ج - خدمت در هیئت منصفه هنگام فراخوان

نمونه سئواالت آزمون 

10. کدامیک از جمالت زیر در مورد گذرنامه صحیح است؟
الف -  شهروندان استرالیایی می توانند درخواست گذرنامه استرالیایی 

کنند

ب -  افرادی که اقامت دائم دارند می توانند گذرنامه استرالیایی داشته 
باشند

ج -  شهروندان استرالیایی برای بازگشت به استرالیا نیاز به گذرنامه 
و ویزا دارند
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16. کدامیک از گزینه ها از وظائف فرماندار کل است؟
الف - انتصاب صدر اعظم های ایالتی

ب - به امضاء رساندن لوایح مصوبه پارلمان استرالیا

ج - انتصاب رئیس کشور

17.  کدامیک از جمالت زیر در مورد دولت های ایالتی 
صحیح است؟

الف - همه ایاالت قانون اساسی مشترک دارند

ب - هر ایالت قانون اساسی خود را دارد

ج - ایاالت هیچ قانون اساسی ندارند

18.  حزب یا ائتالفی از احزاب که در انتخابات از نظر تعداد 
کرسی دومین مقام را می آورد چه نام دارد؟

الف - دولت

ب - حزب مخالف

ج - مجلس سنا

19.  نام طرح پیشنهادی جهت تدوین قانون در پارلمان 
چیست؟

الف - تنفیذ سلطنتی

ب - الیحه

ج - مباحثه

20. مسئول برقراری صلح و آرامش در استرالیا کیست؟
الف - کارکنان بخش دولتی

ب - پلیس

ج - وکال

11.  کدامیک از گزینه های زیر در مورد رأی دادن در 
انتخابات استرالیا صحیح است؟ 

الف - رأی دادن به هر نامزدی آزاد و ایمن می باشد

ب - با دست باال کردن می توان رأی داد 

ج - مردم باید نام خود را در برگه های رأی خود بنویسند 

12. در 1 ژانویه 1901 در استرالیا چه اتفاقی افتاد؟
الف -  قانون اساسی استرالیا از طریق رفراندم )همه پرسی( تغییر 

کرد

ب - قانون اساسی استرالیا به مرحله اجرا گذاشته شد

ج - نیروی ارتش استرالیا و نیوزیلند تشکیل شد

13.  نام سند رسمی که موازین و مقررات دولت استرالیا را 
مشخص می کند چیست؟ 

الف - فدراسیون استرالیا

ب - کامنولث استرالیا

ج - قانون اساسی استرالیا

14. رفراندم یا همه پرسی چیست؟ 
الف - رأی برای تغییر دولت

ب - رأی برای تغییر قانون اساسی استرالیا 

ج - رأی برای تغییر نخست وزیر

15. کدام قوه حکومتی قدرت تفسیر و اعمال قانون را دارد؟
الف - قوه مقننه

ب - قوه مجریه 

ج - قوه قضاییه

دولت و قوانین دراسترالیا

35نمونه سئواالت آزمون

1الف، 2الف، 3ج، 4ب، 5الف، 6ب، 7ب، 8ب، 9ج، 10الف، 11الف، 12ب، 13ج، 14ب، 15ج، 16ب، 17ب، 18ب، 19ب، 20ب

پاسخ سئواالت:



پایان بخش آزمون
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