
 

 

 خوش آمديد
 

. ما برای دولت کار نمی کنيم.  ما يک سازمان حقوق بشر مستقل ھستيم.به مرکز منابع پناھجويان خوش آمديد
ما برای حمايت و اقامه حقوق بشر افرادی که در استراليا جوينده پناھندگی ھستند کار می . کمک ما رايگان است

  .ما معتقديم که ھمه افراد بايد آزاد باشند. کنيم
 

 ما به چه کسانی کمک می کنيم
 

:يک پناھجو فردی ھست که.  ما به پناھجويان کمک می کنيم  
 

 .مجبور شده است کشورش را ترک کند چون ماندن در آنجا خيلی خطرناک بوده است •
 در معرض خطر بوده است و بخاطر عقايد سياسی،  مذھب،  نژاد،  مليت،  و يا گروه در کشورش  •

  .شديدی آزار ديده و يا در معرض آزار قرار دارداجتماعی اش بطور 
  . دولت اش نمی تواند و يا نمی خواھد در مقابل آن آزار شديد او را حمايت کند •

 
.ما چطور می توانيم به شما کمک کنيم  

 
ر ما به شما مشاوره قانونی رايگان و صادقانه د. ثابت کردن اينکه شما يک پناھجو ھستيد در استراليا آسان نيست

ما فکر می کنيم که اگر امکان اين . مورد اينکه آيا شانسی برای پذيرفته شدن بعنوان پناھجو داريد يا نه  خواھيم داد
ما می دانيم که ھيچکس خودش انتخاب نمی . باشد که شما بعنوان پناھجو شناخته بشويد  به شما کمک خواھيم کرد

ا آماده ھستيم از شما در وقتی و جايی که الزم است و در کند که يک پناھجو باشد و به ھمين خاطر است که م
.موقعيت ھای سخت حمايت کنيم  

 
 پوشک ،   دارو،  مراقبت پزشکی، در مورد ھر چيزی از مشاوره قانونی کهما حداکثر تالشمان را خواھيم کرد

  کالس ھای ،د بحران  حمايت در مور،  مشاوره، تفريحات،  بسته ھای غذايی، روزانهسالم  ناھار ،برای بچه
چه که شما به ما می گوئيد ھر .   آشنا سازی و استقرار در ملبورن تا يافتن کار به شما کمک کنيم،انگليسی

.مرکز ما شما در امنيت خواھيد بودخواھد بود و در محرمانه   
 

.چطور می توانيد ما را پيدا کنيد  

 بعد از 5 صبح تا 10اگر شما يک پناھجو در ملبورن ميباشيد  می توانيد در روزھای دوشنبه تا جمعه از ساعت
 No. 12, Batman  خيابان بت من12ما در شماره . ظھر شخصا به مرکز ما مراجعه کنيد و کمک بخواھيد

Street در وست ملبورن  West Melbourneما به  از کمک درخواستیھمينطور شما می توانيد برا. ھستيم 
شما از مسير ھای زير می توانيد به مرکز منابع .  در طی اين ساعات زنگ بزنيد03 93266066شماره  

  : پناھجويان بيائيد
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 فلگ استف  در طرف مقابل King Street and Batman Streetما در تقاطع خيابان کينگ و خيابان بت من
  . قرار داريميتیس در Flagstaff Gardens  گاردنز

 پياده بيائيد سيتی در Southern Cross  يا ايستگاه قطار سادرن کراس فلگ استف گاردنزشما می توانيد از •
  .  دقيقه پياده روی است5که فاصله آن فقط 

ع خيابان التروب و خيابان اط را در شھر سوار بشويد و در تقcity circle tramشما می توانيد ترم دور شھر  •
 . دقيقه پياده راه است2ياده بشويد که از آنجا فقط کينگ پ

 اگر شما در ملبورن  استراليا نباشيد؟

اگر شما در ايالت ديگری ھستيد روی لينک پائين . ما فقط به پناھجويانی که در ملبورن ھستند می توانيم کمک کنيم
.کليک کنيد تا نزديک ترين سرويس به خودتان را پيدا کنيد  

 
http://www.asrc.org.au/media/documents/asrc-resource-directory.pdf  
 
اگر شما خارج از استراليا ھستيد بر لينک زير کليک کنيد تا در مورد اينکه چطور برای پناھندگی در سرتاسر دنيا 

.         اطالعات بگيريدتقاضا بدھيد   
http://www.asylumlaw.org/asylumseeker 
 


