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  ؟تسیچ یعامتجا ھلصاف
 
 دنلب مدق ود دودح رد یا ھلصاف ھک تسا رگید دارفا و امش نیب ھلصاف )توف جنپ( رتم مین و کی نتشاد ھگن ینعی یعامتجا ھلصاف
 .تسا
 

 ؟دیناوتیم هدرک راک ھچ
 
 .دینامب ھناخ رد دوشیم ھک ییاج ات •
 .دیورب کناب ای ھناخاود ،تیکرامرپوس ھب ترورض تقو فرص •
 .دینامب دوخ ھلحم رد دیناوتیم ات رگم دیناوتیم هدرک تروپس لزنم زا جراخ رد •
  .دیناوتیم هدرک تاقالم ار رگید دارفا ،تیامح ای تبظاوم یارب •
  .دنتسھ مھم اھنآ ،دیھد ھمادا دوخ لومعم یحص یاھتاقالم ھب نانچمھ •
 .دننکیمن یگدنز امش اب ھک دیراذگب یناتسود ای لیماف ۀناخ ۀزاورد یولج رد ار اھ ناماس •
  .دیریگب ھلصاف ھیقب زا رتم مین و کی ،دیوشیم جراخ ھناخ زا یتقو •
 

 ؟دیناوتیمن هدرک ھچ
 
 .دینکن یسوبور ای دینکن لغب ، ،دیھدن تسد ،نارگید اب تاقالم رد •
 نیا دینک یعس ، دیراد لیت و رتکاد تاقالم ،دیرخ ھب ترورض رگا ،لاثم روط ھب .دینک کرت ار ھناخ ترورض ماگنھ فرص •

 .دینک ماغدا ھناگادج ی ھبترم ھس یاجب ھبترم کی رد ار اھ ندش جراخ
 ریب نآ لخاد ای دسرب رظن ھب رپ تیکرام رپوس گنیکراپ رگا ،لاثم روط ھب .دینک یرود ،تسا تیعمج زا رپ ھک یاھ ناکم زا •

 .دیدرگرب یرگید نامز رد دینک یعس ،دسریم رظن ھب رابو
 
 ؟منکب دیاب ھچ ھناخ رد
 
 .دیزادنایب نایرج ھب ھناخ رد ار اوھ ،دینکیم یمرگ ساسحا ھک یتقو ات •
 .دینک کاپ ار دوخ ھناخ فارطا یاھ هزاورد یاھ هریگتسد و قرب یاھ تکاس ، اھ یکوچ •
 زا هدافتسا زا دعب ، ھناخ ھب ندمآ ضحم ھب اصوصخم راک نیا .دینک کشخ ار اھنآ و دییوشب بآ و نوباص اب ار دوخ ناتسد •

 .دراد ترورض ،اذغ ندروخ زا لبق و نات تروص سمل ای ھفرس ،ھسطع زا دعب ،بانشت
 

 ؟منامب طابترا رد نارگید اب مناوت یم ھنوگچ
 
 .دیوش سامت رد نوفیلت اب ای نیالنآ تروص ھب دوخ لیماف و ناتسود اب •
 .دینک تیاعر ار ھلصاف دنلب مدق ود رگم دیناوتیم هدز پگ راصح سپ زا دوخ ھیاسمھ اب امش •
 :اب دیوش سامت رد ،دیراد ترورض تیامح ای هروشم ھب رگا •

o Migrant Resource Centre Tasmania )0999 6221 (03)  )اینامزات رجاھم ھب کمک زکرم 
o Catholic Care )1660 6278 (03) )کیلوتاک تبظاوم 
o Migrant Resource Centre North )2211 6332 (03) )لامش– رجاھم ھب کمک زکرم 
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  ؟ھچ مدش ضیرم رگا
 

 نوفیلت ای دوخ رتکاد اب ، دیتسھ التبم سفن یگنت ای دردولگ ، ھفرس ھب ای دیراد )زرل ای ھنابش قرع دننام بت مئالع ای( بت رگا •
 .دیوش سامت رد 738 671 1800 هرامش ھب )یمومع تحص( Public Health میقتسم

 و دیوش سامت رد  450 131 هرامش ھب (TIS) یریرقت و یریرحت نامجرت تامدخ اب دیراد ترورض یریرقت نامجرت ھب رگا •
 .دییوگب اھنآ ھب ار دینکیم تبحص نآ ھب ھک ینابز

 022 1800 هرامش ھب HealthDirect Australia ای دوخ رتکاد اب  ،دیراد یحص هرواشم ھب ترورض یرگید لیالد ھب رگا •
  .دیوش سامت رد 222

 .دیوش سامت رد  000 هرامش اب سنالوبمآ اب ، دیراد یگنت سفن رد ای و دیراد شیوشت و دیدش ضیرم رایسب رگا •
 هرامش ھب )خرس بیلص( Red Cross رد ناتدوخ )یگنھرف ود تحص( Bi Cultural Health راکددم اب دیناوتیم نینچمھ •

 .دیوش سامت رد 6077 6235
 


