
 مجموعه مشاوره پناهندگی و مهاجرت            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 به تازگی به اگر که است اطالعاتی دارای بروشور این

 مفید شما برای است ممکن اید، کرده مکان نقل استرالیا

 باشد

 باشد دشوار تواند می جدید کشور یک به مکان نقل 

 مقداری است ممکن شما وارد، تازه یک عنوان به 

 کنید دریافتخدمات از دولت  و پرداختی

 

 

 بهداشتی خدمات                        

 بهداشتی مراقبت سیستم یک دارای استرالیا

  است Medicareملی

 

 Medicare که دهد می ارائه را خدماتی و ها پرداختی 

 یا بهداشتی مراقبت خدمات از استفاده موقع در دن میتوا

 گرفتن پس شامل این .نندک  کمک شما به دارو خرید

 به راجعهم در هزینه صرف صورت در پول از مقداری

 از تر ارزان داروهای دریافت و پزشک

 Pharmaceutical Benefits Schemeطریق



 Repatriation Pharmaceutical Benefitsیا

Scheme است 

 توانید می کنید می نام ثبت Medicare در که هنگامی

 My یک .آورید بدست My Health Record یک

Health Recordماش بهداشتی اطالعات از ای خالصه 

 چه اینکه و هست آن در که را آنچه توانید می شما .است

 شما .کنید کنترل را کند، پیدا دسترسی آن به تواند می کسی

 با را خود بهداشتی اطالعات که بکنید انتخاب توانید می

 خدمات دهندگان ارائه سایر و ها بیمارستان پزشکان،

 My Health توانید می شما .بگذارید اشتراک به بهداشتی

Record کنید مدیریت وی سالگی 14 تا را فرزندتان 

 مدیریت را آن تواند می خودش شد، ساله 14وا  که وقتی

  کند

 

 کنید، می سفر استرالیا به ی خاص کشورهای از شما اگر

 تحت است ممکن

 Reciprocal HealthCareAgreements از 

 استرالیا .شوید برخوردار ای یارانه بهداشتی خدمات برخی

  دیگر کشورهای از تعدادی با

Reciprocal HealthCare Agreements 



 نددار

 

 

 

 دولتی های پرداختی                     

 نوع به کنید دریافت توانید می شما که هایی پرداختی

 یا دارید را استرالیا ی شهروند آیا اینکه یا دارید که ویزایی

 و انتظار یها دوره است ممکن همچنین .دارد بستگی نه،

 آنها مورد در باید شما که باشد داشته وجود دیگری شرایط

 . بدانید

 دائم، اقامت ویزای دارای و اید شده استرالیا وارد تازه اگر

 شریک ویزای پناهندگی، ویزای بشردوستانه، ویزای

 یک اینکه یا باشید، موقت محافظتی ویزا یا آتی زندگی

 در Special Category ویزای با که باشید نیوزیلندی

 خاصی های پرداختی است ممکن کنید، می زندگی استرالیا

  کنید دریافت

 فعالیت انجام به ملزم را شما دولتی های پرداختی از برخی

 مهم .کند می خاص تهای مالقا قرار به رفتن و خاص های

 های ت مالقا قرار به و داده انجام هارا فعالیت این که است



 جلوگیری خود های پرداختی شدن متوقف از تا بروید خود

 کنید

 

 

 

 خانواده به کمک و ی ساز ایمن           

  در شده ذکر کودکی دوران واکسیناسیون

National Immunisation Program Schedule 

 دولت .است مرتبط خانواده به کمک ی ها پرداختی با

 او برای شما که کودکی هر آیا که کرد خواهد بررسی

 را سازی ایمن الزامات کنید، می دریافت خانواده هزینه

 مصونیت مورد در باید شما فرزند. نه یا کند می برآورده

 ا ر زیر های پرداختی شما تا باشد روز به خود های

 : کنید دریافت

• Family Tax Benefit   

• Child Care Subsidy   

 

 



 دولت به تان فرزند ونیناسسیواک هنگام در یستن نیازی 

 در را او تیوضع انها دهید اطالع

Australian Immunisation Register (AIR) 

 میکنند یبررس

 

 از خود Medicare ین آنال حساب از استفاده با شما

 Express Plus همراه تلفن برنامه یا myGov قیطر

Medicare را زی سا یمن ا هتاریخچ ش گزار دنی توامی 

 اگر .کنید مشاهده تانسال 14 یرزفرزند یا خودتان ایبر

 گزارش یدن توا می هستید، بزرگتر یا هل سا 14 شما

 حساب اگر .یدکن  مشاهده را خود زی سا یمن ا هتاریخچ

myGov در یدن توا می ید ندار my.gov.au کی 

 کنید وصل Medicare به آنراو کنید یجادا حساب

 

 

 رانتظا ی ها دوره                     

 انتظار های دوره تی،خپردا همطالب از قبل باید جدید یننساک

 وجود هایی معافیت موارد این برای .کنند سپری را خاصی

 شده وارد پناهندگی ویزای با اشم اگر مثال، عنوان به .دارد



 پس که شود می شروع روزی از شما انتظار دوره دباشی

 شروع را استرالیا در زندگی دائم، اقامت ویزای دریافت از

 استرالیا در مدت این طی در که روزهایی فقط .کنید می

 د شو می محسوب انتظار دوره ء جز اند شده سپری

 

 

 یالملل بیناجتماعی مین  تأ ی ها نامه توافق       

 ممکن که دارد هایی نامه توافق دیگر کشورهای بااسترالیا 

 تدریاف پرداختییک   دولت  از تا کند کمک شما به است

 یک از تا کنند کمک شما به است ممکن همچنین آنها .کنید

 در دهش سپری زمان .کنید دریافت پرداختی دیگر کشور

 شرایط واجد در شما به است ممکن دیگر کشور و استرالیا

 کند کمک پرداختیی برابودن 

 

 فیفتخ کارت یا پرداختی بروید، کشور از خارج به اگر

 چه اینکه به بسته .گیرد قرار تأثیر تحت است ممکن شما

 باشد الزم است ممکن کنید، می تف دریا پرداختی میزان

 اطالع خود سفر برنامه درباره دولت به عزیمت، از قبل

 دهید



 نپناهندگا ت خدما                       

 استرالیا وارد دوستانه بشر یا پناهندگی ویزای با شما اگر

 استرالیادر Permanent Protection Visa یا اید شده

 تا کند کمک شما بهدولت میتواند است، شده اعطا شما به

 می پناهندگی خدمات .شوید مستقر خود جدید دگیزن در

  مورد در شما به تواند

 مالی کمک

   Medicare نام ثبت 

  Tax File Number گرفتن

 : کند  کمک زیر موارد برای ارجاعات و

 یانگلیس زبان کالسهای •

 تعلیم و آموزش •

 یشغل کمک •

 . اجتماعی و دولتی خدمات سایر •

 Humanitarian ندهده ارائه یک شما اگر

Settlement Program ،کمک شما به آنها دارید 

 کنید پیدا دسترسی دولتی خدمات به تا کرد خواهند

  



 یاجتماع مددکاران                   

 و اطالعات وره،مشا توانند می اجتماعی مددکاران

 تا نمایند فراهم پشتیبانی خدمات ی برا مدت کوتاه ارجاعات

 توانید می شما .کنند کمک دشوار دوره یک یط در شما به

 مرکز یک به مراجعه یا Centrelink یک  با تماس با

 .کنید صحبت اجتماعی مددکار یک با خدمات،

 

 

 اطالعات سایر                    

 اطالع دولت  به باید تان، طشرای در تغییر صورت در

 یا شروع تان، آدرس تغییر شامل تواند می تغییر این .دهید

 . باشد جدیدتان نوزاد تولدیا تان تحصیل یا کار توقف

 ممکنندهید، اطالع دولت  به خود شرایط تغییر درباره اگر

 باید شما و کند پرداخت شما به حد از زیادتر دولت  است

  بدهید پس را آن

 حاصل اطمینان تا دهد می انجام یمنظم های بررسی دولت

 دریافت را مناسبی مقدار و درست پرداختی افراد که کند

 کنند می

 



 نداشت بدهی                      

 پولی دولت به اگر .بدهکارند دولت به افراد اوقات گاهی

 دهید پس آنرا باید باشید بدهکار

 

 

 

Assurance of Support            

 فرد یک توسط تعهدی Assurance of Support یک

 متقاضی که شخصی از پشتیبانی برای سازمان یک یا

 یک تحت شما اگر. باشد می است، استرالیا به مهاجرت

 استرالیا در Assurance of Support نامه توافق

 دولت از خاص درآمد از حمایت های پرداختی و هستید

 که نی زما تا را مبلغ تمام باید شما ضامن کنید،می دریافت

  کند بازپرداخت د،شو می داده الزم ترتیبات

 

 

 سیلیانگ ییادگیر                  



 یاد انگلیسی باید شوید استرالیا شهروند خواهید می اگر

 بگیرید

 یک عنوان به استرالیا به ورود برای ویزا یک شما اگر

 طریق از توانید می دارید، بشردوستانه یا پناهنده

Department of Home Affairs' Adult Migrant 

English Program (AMEP) رایگان کالسهای به 

 اخذ یا استرالیا به ورود از پس .کنیدپیدا دسترسی انگلیسی

 بین اگر ماه 12 طی در یا( ماه 6 طی بایدشما دائم، اقامت

 خدمات دهندگان ارائه از یکی در )دارید ل سا 17 تا 15

AMEP کنید نام ثبت 

 Skills for Education and Employment برنامه

 خواندن، انگلیسی، های مهارت بهبود در شما به تواند می

 برای را ودخ شانس تا کند کمک پایه ریاضیات و نوشتن

 دهید افزایش شغل حفظ و پیداکردن

 

 

  خانگی وگی خانواد تخشون             

 : است موجود زیر طریق از پشتیبانی



1800RESPECT—1800 737 732 یا 

1800RESPECT.org.au 

MensLine Australia—1300 789 978 یا 

mensline.org.au 

 

 

 اضافی کمک                        

 Centrelink یکارها دیگری شخص دهید می ترجیح اگر

، Medicare یا Child Support کند، مدیریت را شما 

 طرف از که دهید اجازه سازمانی یا شخص هب توانید می

 . کند برقرار ارتباط دولت با شما

 

 

 نتاپول تدیریم                   

  کرد خواهد تغییر زندگی طول در تان پول از هاستفاد نحوه

Centrepay است قبض پرداخت داوطلبانه خدمات یک 

 کسری دادن ترتیب برای .است رایگان مشتریان برای که

 Centrepay از تان Centrelink پرداختیاز منظم های



 هزینه سایر و عادی های قبض توانید می شما .کنید استفاده

 هر .کنید پرداخت را تلفنو برق اجاره، مانند خود های

 کنید استفاده Centrepay از توانید می بخواهید که زمان

 مدیریتیا تنظیم برای .کنید متوقف را آن از استفاده یا

 Centrelink آنالین حساب از توانید می خود اتکسور

 Express همراه تلفن برنامه یا myGov طریق از خود

Plus کنید استفاده 

 

 فی اضا خدمات و اه یپرداخت                

 مسائلی یا ها هزینه از برخی است ممکن کهدولت میداند 

این  .باشید بیشتری کمک نیازمند که باشید داشته را

 : کمکهای عبارتند از

• Rent Assistance 

• Child Care Subsidy 

• Rent Deduction Scheme 

• Agents and Access Points 

• Financial Information Service. 

 



 


