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 ؟ھچ ینعی یعامتجا یریگ ھلصاف
 
 ود هزادنا ابیرقت یا .ھشاب ھلصاف ھگید رفن و ومش زا نیب )تیف چنپ ای و ،رتم مین کی( رتم 1.5 ھک انام یا ھب یعامتجا یریگ ھلصاف
  .ھتسا ھتیک مگ
 

  ؟نینتیم راک زیچ ومش
 
  .نیشب ھناخ د نینتیم ات •
 .نیروب کناب و ھناخاود ،تیکرام رپوس د نیرید زاین یزیچ د ھگا •
 .نیشب وخ دوخ ھقطنم د هرید ناکما ھگا ،نینک شزرو وروب د ھک نینتیم ومش •
  .نیرگنب ار وا نینتیم نینک یتسرپرس و کمک ر یسک  ھک یزا یدلب ومش •
  .ھمھم یلیخ یا ،نیروب وخ یحص یلومعم یاھ تاقالم د •
  .نیلیب یش هزاورد شیپ د ،ھنومن یگ هدنز ومش زا ھغبجنق ھک ار وخ تسود و ھیاسمھ یدلب یادوس •
 .ھشاب ھلصاف رتم 1.5 ھگید رفن و ومش زا نیب دیاب ،نیروم وروب ھناخزا ھک یتقو •
 

  ؟نینتیمن راک یچ ومش
 
  .نیکن خام و لغب ،نیدن تسد نینوم تاقالم ر یسک یتقو •
 ، ننشیتسا لورتپ و رتکاد شیپ ،نیروب ناکدد ھک نیریدزاین ومش رگا ،لاثم یدلب .نیشن روب وخ ھناخ زا ،ھین رورض ھگا •

  .نیروب راب نیدنچ ھک یاجب نینک ھعفدکی اراک یزا مامت ھک نینک ششوک
 .نیرن یش لخاد ،ھشوم مولام غولش تیکرامرپوس نیب ای جاراگ رگا ،لاثم یدلب .نیشاب رود هدایز رفن ھک یایاج زا •
 
  ؟مونک راک ھچ ھناخ د
 
 .ھیاب ھناخ د ھک نیلیب هدکن خی ر ومش ھک یتقو ات •
 .نیک کاپ وخ ھناخ ھگرد کتسد و قرب چیوس ،اھزیم •
 وخ تسد ھک یزا شیپ و نیدز وخ یور دوخ تسد ای ھفلس ،نیدز ینیب ،نیتفر ھیوشتسد ھک یزا دعب ،نیدمآ ھناخ ھک یتقو رھ •

 .ھمھم یلیخ یا .نیک کشخ و نیشوب بآ و وباص دق وخ یاتسد نینزب نان د
 
  ؟موشاب سامت د مقر ھچ ورگید دق
 

 .نیشاب سامت د نوفلیت و نالنآ قیرط زا وخ لیماف و اتسود دق •
 . نشاM رود هتیک مدق ود Iو ، -,+گوب ەروت لاوید تش= زا د وخ ه7اسمه هغجنق هک -,+ن(یم •
  :نینزب گنز ،نیرید زاین کمک و هروشم د ھگا •

o اینامزات نیرجاھم تامدخ ناگرا د )Migrant Resource Centre Tasmania( 03 62210999 هرامشد  
o Catholic Care 03 62781660 هرامش د    
o لامش نیرجاھم تامدخ ناگرا )Migrant Resource Centre North( 63322211 03 
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  ؟مونوش ضیرم ھم رگا
 

 میش کوتک ،نینوم ھفلس ای )نینوم قرع ای ھنوم خی ر ومش واش ھک یزا لثم وات مقر میالع (نیرید وات و نیدش ضیرم ھگا •
 Public Health( ھماع تحص صوصخم هرامش د ای نینزب گنز وخ رتکاد یدلب ،نیرید یگنت سفن ای ھنوم درد

Hotline( نینزب گنز  1800 671 738 هرامش د.  
 )Translating and Interpreting Service (TIS)( یراتفگ و یراتشون ینامجرت تامدخ د ،نیرید زاین نامجرت د ھگا •

 .نیگوب وخ دوخ نوبیز د اوزا یدلب و نینزب گنز  131 450 هرامش د
 Health Direct( ایلارتسا میقتسم تحص ای وخ رتکاد یدلب ،نیرید زاین ھگید زیچ مادک ای یحص هروشم د ھگا •

Australia( نزب گنز 1800 022 222 هرامش د+,-.  
 .نینزب گنز 000 هرامش د سنالوبما یدلب ،نیرید یسفنت لکشم ای نیتسا نارگن و نیدوش ضیرم دایز ھگا •
  .نینزب گنز  03 62356077 هرامش د )Red Cross( خرس بیلص د نینتیم وخ یگنھرف دنچ رگراک یدلب ومش •

 


