
 

sাগতম 
 
eয্াজাiলাম সীকার িরেসার্স েস াের sাগতম। আমরা sাধীন মানবািধকার pিত ান। আমরা সরকােরর জনয্ 
কাজ কির না। আমােদর সাহাযয্ মাসুলহীন। আমরা aে িলয়ায় শরণার্থী বয্িkেদর মানবািধকার রkা o সমর্থন 
করার পেk কাজ কির। আমরা িব াস কির সকল মানুেষরi sাধীন হoয়া uিচৎ।  
 
আমরা যাঁেদরেক সাহাযয্ কির 
 
আমরা শরণার্থীেদরেক সাহাযয্ কির। শরণার্থী হেcন েস বয্িk িযিনঃ 

• েদশ তয্াগ করেত বাধয্ হেয়েছন কারণ েসখােন বাস করা িবপjনক; eবং 
• িনেজর েদেশ িবপদgs কারণ তঁারা গভীরভােব kিতgs হেcন aথবা গভীরভােব kিতgs হoয়ার 

সmাবনা আেছ, হয় তঁােদর রাজৈনিতক িব াস, ধর্ম, জািত, জাতীয়তা, না হয় তঁােদর সামািজক দেলর 
জনয্; eবং 

• তঁােদর সরকার গভীর kিত হেত তঁােদরেক রkা করেত akম বা aিনcকু। 
 
েয ভােব আপনােদরেক আমরা সাহাযয্ করেত পাির 
 
aে িলয়ায় আপিন েয udাs তা pমাণ করা সহজ নয়। আমরা আপনােক িবনামূেলয্ আপনার udাs িহসােব 
গহীতৃ  হoয়ার সmাবনা সmেn আiনগত সৎপরামর্শ িদব। আমরা যিদ মেন কির আপনার udাs িবেবিচত 
হoয়ার সmাবনা আেছ, তাহেল আমরা আপনােক সাহাযয্ করব। আমরা জািন েকui udাs হেত চায় না eবং 
েসজনয্i আমরা আপনােদর সাহােযয্ eিগেয় eেসিছ দঃুসমেয় দিুর্দেন সহায়তা দান করেত।   
 
আমরা আপনােক সরব্pকার সাহাযয্ করেত সেরব্াtম েচ া করব, আiনগত পরামর্শ েথেক িচিকৎসাগত যt, 
oষুধপt, আপনার িশ র জনয্ নয্াপী, pতয্হ sাsয্কর মধয্াhেভাজ, খােদয্র েমাড়ক, aবসরকালীন 
আেমাদpেমাদ, পরামর্শদান, সংকেট সাহাযয্, iংরাজী িশkা, েমলেবাের্ণ িদগিনের্দশণ eবং বসিতsাপন েথেক 
আপনার চাকরী সnােন সাহাযয্ করা পরয্n। আপিন আমােদরেক যা বলেবন তা েগাপনীয় থাকেব eবং আপিন 
আমােদর েকেnd িনরাপেদ থাকেবন। 
 
েযভােব আমােদেক খুেঁজ পােবন 
 
আপিন েমলেবাের্ণর শরণার্থী হেল েসামবার েথেক kবার সকাল 10টা েথেক িবকাল 5টা পরয্n আমােদর েকেnd 
আসেত পােরন। আমরা 12 বয্াটময্ান ীট, পি ম েমলেবাের্ণ aবিsত। সহায়তার জনয্ আপিন ei সময়কােল 
আমােদরেক (03) 9326 6066 নmের েফান করেত পােরন। 
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িনmিলিখত uপােয় আপিন eয্াজাiলাম সীকার িরেসার্স েস াের আসেত পােরনঃ 
 
শহেরর য্াগ াফ uদয্ান েথেক রাsার aপর পােশ িকং ীট eবং বয্াটময্ান েরােডর েকােণ আমরা aবিsত। 

• আপিন শহেরর য্াগ াফ aথবা সাuদার্ণ kস ে ন ে শন েথেক েহঁেট আসেত পােরন, মাt 5 িমিনেটর 
পথ। 

• আপিন শহর েথেক িসিট সার্কl াম ধের লাে াব ীট eবং িকং ীেটর েকােণ নামেবন, েসখান েথেক 
মাt 2 িমিনেটর হঁাটা পথ। 

 
আপিন েমলেবার্ণ, aে িলয়ায় না থাকেল িক করেবন? 
 
আমরা েকবলমাt েমলেবাের্ণর শরণার্থীেদরেক সাহাযয্ করেত পাির। আপিন aনয্ েকান ে েট থাকেল িনেচর 
িলে  িkক কের আপনার সিnকটs পিরেসবার সnান ক ন। 
 
http://www.asrc.org.au/media/documents/asrc-resource-directory.pdf 
 
আপিন aে িলয়ার বাiের থাকেল শরণার্থীেদর জগৎবয্াপী আেবদন করার তেথয্র জনয্ িনেচর িলে  িkক ক নঃ  
 
http://www.asylumlaw.org/asylumseeker 
 
 
 


