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 ال نعمل لحساب الحكومةونحن  ،نحن منظمة مستقلة لحقوق اإلنسان. طالبي اللجوءموارد مرحبا بكم في مرآز 
، ونؤمن الذين يطلبون اللجوء في أسترالياحماية وتعزيز حقوق اإلنسان لألشخاص ل نعمل إننا. ًامجانونقدم المساعدة 

  . أحرار واكونيأن آل الناس يجب أن ب
 
  هم نساعدذين المن

 
 :  الذيشخصالطالب اللجوء هو إن .  طالبي اللجوءاعدسن

 ، و جدًايرالبقاء هناك خط نأله ضطر الى مغادرة بالدإ •
:  بسبب إمالإلصابة بأذى خطير خطير أو معرضألذى  هفي خطر في بلده بسبب تعرض الشخص الذي •

 ؛ ويةجتماع اإلته أو مجموعته أو جنسيهعرق أو هدين أو  السياسيهرأي
 . الخطير األذى هذا من حمايته تهحكومأو ال تريد ال تستطيع  •
 

  آيف يمكننا مساعدتك
  

 لديك ت حول ما إذا آانةصادقال المشورة القانونية المجانية سنقدم لك.  الجئا في استراليا ليس سهًالأنك إثباتإن 
 أنه ال يوجد أحدًانحن نعرف . ف نساعدكسو، ان تكون الجئأ حتملنه من المأنا نعتقد إذا آ.  آالجئكفرصة لقبول

وقات األخالل  يتطلب ذلك متى وأين  لتقديم الدعم لكنحن موجودونيختار أن يكون طالب لجوء ولهذا السبب 
   . صعبةال
  
الحفاظات  ،األدوية ،الطبيةالرعاية  ، في آل شيء من المشورة القانونيةسوف نبذل قصارى جهدنا لمساعدتكو

دروس في اللغة ، ات األزم خاللدعمال ،تقديم المشورة، الترفيهالطرود الغذائية، صحية، اليومية الوجبات ال، لطفلك
 لنا سوف هتقول شيءآل .  لكمساعدة في محاولة العثور على عملل لملبورنواإلستقرار في ه يالتوج، االنكليزية

 . في مرآزنااوسوف تكون آمن اكون سريي
  
  
  
 

  آيف تجدنا
  

 االثنين الى شخصيا وطلب المساعدة وذلك منجوء في ملبورن يمكنك المجيء لزيارة مرآزنا إذا آنت طالب ل
  ، غرب ملبورن شارع باتمان12 عنواننا هو . مساًءالساعة العاشرة صباحا وحتى الخامسة الجمعة من 

(12 Batman Street, West Melbourne)  .وذلك على الرقمتصال بنا للحصول على المساعدةيمكنك ايضا اال      
  . خالل هذه الساعات 6066 9326 (03) 
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   :الطرق التاليةعبر طالبي اللجوء موارد مرآز  الوصول إلى يمكنك 
  

عبر الطريق من  (King Street and  Batman Street)  وشارع باتمانآينغقع على زاوية شارع ننحن 
  . حدائق فالغستاف في المدينة

 
 . دقائق سيرا على األقدام5فقط  ،في المدينةساذرن آروس  فالغستاف أو  محطة قطار منيمكنك المشي •
 مجرد ، آينغزول عند ناصية شارع التروب وشارع، والنفي المدينةيمكنك أن تأخذ ترام دائرة المدينة  •

  .  سيرا على األقدام من هناكيقتيندق
 

 ملبورن، استراليا؟لم تكن في ماذا إذا 
 

 قرب أ أدناه للعثور علىنقر الرابطأ أخرى واليةإذا آنت في . مساعدة طالبي اللجوء الذين هم في ملبورن فقط يمكننا
 . لكخدمة 
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على اللجوء في جميع  أدناه للحصول على معلومات حول آيفية التقدم للحصول الرابطنقر أإذا آنت خارج أستراليا 
  : أنحاء العالم
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