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 اطالعات پیشینه ای 
مرور کلی  این اطالعات برای افرادی در نظر گرفته شده که در حال اقدام برای ویزا برای زندگی دائم یا موقت در استرالیا هستند. این اطالعات یک 

 روش زندگی و ارزش های مشترک ما را فراهم می کند. از استرالیا، تاریخ آن، 

 ارزش های استرالیایی عبارتند از: 

 فرد و عزت   آزادی احترام به  •

 وابستگی  یو آزاد انی ب  یمذهب خاص(، آزادیک نکردن از  یرویپ  ی)از جمله آزادمذهب  یآزاد •

 از آن اطاعت کنند.   دیکه همه مردم تابع قانون هستند و با یمعن نیقانون، به احکومت تعهد به  •

  ی"قانون" مذهباز هر  مهمتر و برتر  نیقوان نیشوند، ا یم نییمنتخب مردم تع یما توسط پارلمان ها نیبه موجب آن قوانکه  ، ی پارلمان یدموکراس  •

 هستند.  گرید غیر منطبقسکوالر  ای

 .ی قوم ای ی منشا مل ا ی، نژاد، ناتوانی ، سن، یجنس  شی ، گرات یهمه افراد، صرف نظر از جنس  ی فرصت برا یبرابر •

 که موارد زیر را در بر می گیرد همه  یعادالنه" برا  رفتار"   کی  •

 احترام متقابل؛ -

 تحمل ؛  -

 ؛ازمندانین ی برا یدلسوز  -

 همه ؛ و  یفرصت برا  یبرابر  -

 . ای جامعه استرال متحد کنندهاز عناصر مهم  یکیو به عنوان  یبه عنوان زبان مل یسی زبان انگل •

 شده است.  انیب  ایاسترال ی ارزشها هیانیبدر  ارزش ها نیا

 بیانیه ارزش های استرالیا
 کنند و متعهد شوند که مطابق با آنها عمل کنند.  دیی را تأ ایاسترال ی، ارزش هارده کرا امضا  ایاسترال  یارزش ها هی انیب  دیبا  زایو  انیمتقاض بیشتر

شما   ، زایدرخواست و  یکه برا ی. در مواردخواهند شدامر مطلع  نیاز ا  شان را امضا کنند هنگام ثبت درخواست ایاسترال  یارزشها هیان یب  دیکه با  یانیمتقاض

  هیان ی ب یامضا  ی را برا یسن طی شرا نیشود. فرم درخواست همچن یمذکر در فرم درخواست  این مسئله ،داشته باشید ای استرال یارزشها  هیانیب ی به امضا ازین

 بسته به نوع درخواست ارائه شده متفاوت است(.  نی)ااعالم خواهد کرد  ایاسترال  یشهاارز

این    ایرا بخوانند  ایه توسط دولت استرال ارائه شد ارزش هایشوند که اطالعات مربوط به  یم ق یتشو انی، متقاضای استرال   یارزشها هیان یب  یقبل از امضا

 یرزشهاا هی انیب  یرا قبل از امضا  ایاسترال که ارزش های کند  یکمک م انیکتابچه به متقاض نید. اطالعات موجود در اشونداده  حیتوض اطالعات به آنها

 درک کنند.  ای استرال

را   ایاسترال یارزش ها هی انیمصاحبه ب  ی یکط در د ی، بادرخواست می دهندبشردوستانه   یزایو  برایهستند و   ا یکه در حال حاضر در خارج از استرال یافراد

را که   یدشوار طی داده خواهد شد. شرا حیآنها توض  یدر مصاحبه برا محتوای آن را یرا بخوانند، ز کتابچه نیرود که ا یانتظار نم انیمتقاض  نیامضا کنند. از ا 

 .گرفته می شوددر نظر در این روند متفاوت با آن روبرو هستند،  ایبشردوستانه در خارج از استرال  یزایو  انیمتقاض

 تشویق ، ا یبه استرال  متی، قبل از عزست ه اشد  دییتأ  خارج از کشورتحت برنامه بشردوستانه ویزای شما  اگر

  ایدر استرال  سکاناطالعات مربوط به مسافرت و ا  AUSCO. برنامه  دی( شرکت کنAUSCO)  ییایاسترال   یفرهنگ آشناسازیبرنامه   ک یکه در   می شوید 

در  از یدر صورت ن یاضاف یشود. دوره ها یبرگزار م انهیو خاورم قای، آفریجنوب شرق یای، آس ی بجنو یایآس  در مختلف یکند و در مکان ها  یرا فراهم م

 شود.  یارائه م گرید یان هامک

 است:  ر یبه شرح ز ایاسترال ی ارزشها  هیانیب

 ( ی موقتزایو  انی)از جمله متقاض ی مربوطهزایو  انیمتقاض ه یکل ی برا

  حیتوض می برااین اطالعات  ایارائه داده است، خوانده ام،  ایاسترال  یدرباره جامعه و ارزشها  ا یرا که دولت استرال یکنم که اطالعات یم دییتأ من

 . اند شدهداده 

 را دارد:  ریز یارزش ها  ایکنم که جامعه استرال یدرک م من
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 و عزت فرد؛ ی احترام به آزاد •

 ؛اجتماعات  یو آزاد انی ب  یمذهب خاص(، آزاد کینکردن از  یرویپ  ی)از جمله آزاد مذهب یآزاد •

 ؛از آن اطاعت کنند   دیکه همه مردم تابع قانون هستند و با یمعن نیقانون، به ا حکومت تعهد به  •

هر   ازمهمتر و برتر  نیقوان نیشوند، ا یم نییمنتخب مردم تع یما توسط پارلمان ها نیبه موجب آن قوان که، ی پارلمان یدموکراس •

 ؛هستند  گرید منطبق  ریغسکوالر  ا ی ی"قانون" مذهب

 ؛ی قوم ای ی منشا مل ا ی، نژاد، ی ناتوان، سن، یجنس  شی ، گرات یهمه افراد، صرف نظر از جنس  ی فرصت برا یبرابر •

 : ردیگ یم بر در را ریز موارد که همه  ی عادالنه" برا رفتار"   کی •

 احترام متقابل؛ -

 تحمل ؛ -

 ؛ازمندان ین  یبرا یدلسوز -

 همه ؛ و  ی فرصت برا یبرابر -

 .ایجامعه استرال کننده متحداز عناصر مهم  یک یو به عنوان  یبه عنوان زبان مل یسیزبان انگل •

 کنم.  یرویپ ای استرال نی رفتار کنم و از قوان ایجامعه استرال یارزشها  نیمطابق با ا  ایشوم که در طول اقامت خود در استرال یمتعهد م من

 : موارد زیر  ، موارد فوق بعالوهی دائم  ی زایو  انیمتقاض ی برا

 انجام دهم.   یآن تالش معقوالنه ا یریادگ ی یبرا ، ست ین من یمادرزبان  یسیانگل اگرشوم که  یمتعهد م من

خود   ی وفادار ی برا دیشود، با  دییبرخوردار شوم و درخواست من تأ  ایاسترال  یشهروند ی برا یقانون تی صالحاز   ندهیدانم که اگر در آ  یم من

 سوگند بخورم.  آنو مردم ایبه استرال

 . دیرا امضا کن  ا یاسترال   ش هایزار هیان یب  دی، با د یده یرا ارائه م  یفرم درخواست کاغذ  اگر

 انیشامل متقاض  نی"موافقت" کند. اگر درخواست آنال  ایاسترال   یارزشها هیان یشود تا با ب یخواسته م  زایو یاصل ی، از متقاضنیآنال  یدرخواست ها  یبرا

بگوید    ایلاسترا  های  ارزش در مورد بیانیه  هی ثانو  یموافقت کند که به هر متقاض دیبا  نیهمچن زایو  یاصل یاند، متقاض دهی رس  یباشد که به سن خاص  یوابسته ا

 دهد.   یم اظهاریهاز طرف خود و افراد تحت تکفل خود  زایو  یاصل ی، متقاضطی شرا نیموافقت کند. در ا  و وی با آن

  ارزش ها و اصول استرالیایی

مکان امن، مرفه و   کمرکزیتی فراهم می کند که ی جامعه ما  یبرا  است و فرصتها ی، احترام، انصاف و برابریبر آزاد ی ، مبتنایمشترک استرال  یارزشها

 شود.  ل یجهان تبد یجوامع چند فرهنگ نیاز موفق تر  یکیتا به   ستکرده اکمک  ایو به استرال باشد یزندگ یبرا  زیمسالمت آم

  طریق  از و  اند،  شده طرح برای محیط منحصر به فرد استرالیا   آنها  مشترک هستند،  دیگر کشورهای از  بسیاری  با حدی  تا  اصول و ها ارزش که این حالی در

  شوند،  بیان مختلف بطور متفاوتی افراد توسط  است ممکن این ارزشها چه اگر.  استرالیا شکل گرفته اند در جهان سراسر از  مردم از نفر میلیون ها اسکان

به   لی از مردم ما یاریبس  چرا  که هستند نیبر ا  یلی دهند و دل یو شکل م کرده فیارزشها کشور و فرهنگ ما را تعر نیا  .ماند می باقی  معنایشان یکسان

 شدن هستند.  ییای استرال

  غالبا  مهاجران اولین.  را دارند جهان های دوام دار در سنت   و فرهنگ ها ترین که قدیمی تورز بودند تنگه نشینان جزیره بومی و استرالیا، افراد  ساکنان اولین

  امواج. است  داشته  استرالیا  سیاسی های سنت   و فرهنگ  تاریخ،  مداومی در  و توجه  قابل تأثیر سلتیکی و انگلیسی میراث  این و  ایرلند بودند و بریتانیا از

 . کرده اند شیوه زندگی آن و  استرالیا به  فردی  به منحصر خدمات  آنها همه  که سراسر دنیا به استرالیا آورده است،  از مردم را بعدی مهاجرت

و  جی ترو یمتماد  یسالها  یط ها یی ا یارزشها توسط استرال نیا  .یکسان بسازداعتقادات   همه را مثل هم با دنبال این نیست که  به  های مشترک ارزش بیانیه  این

 و سنت ها استقبال کند. گروههای قومی از  یاریانسان از بس ونهایل یتا از م ندکمک کرده ا  ای و به استرال اند  مورد بحث قرار گرفته

  چند فرهنگی موفق مان  جامعه ایجاد و حفظ  هب که  بنیادی را درک کنند های ارزش  جدید و شهروندان آتی استرالیا کمک شود که ساکنان  به که  است  این هدف 

  حفظ  برای دموکراتیک  منتخب دولت توسط که ، هستند استرالیا   قوانینهمه ملزم به اطاعات از اما  . های زیادی دارند آزادی مردم استرالیا،  در .اند کرده کمک

 . اند  شده ایجاد امن و آزاد  منظم،  جامعه یک

 



 
  

 

  
      

 

Page 6 of 9 Life in Australia - Farsi 

 ارزش های ما

 فردی  عزت آزادی و به احترام

   احترام بگذارند. آنها  یو نظرات و انتخاب ها گرانیو عزت د ی به آزاد  دی، افراد باای در استرال

 زیها به اختالف صلح آم یی ایاست. استرال یرقانون ی، غیو جسم یخالف قانون است. خشونت از هر نوع، از جمله آزار لفظ گریبودن نسبت به شخص د  خشن

 بودن و مصون ماندن از خشونت و ارعاب اعتقاد دارند.  منیحق ابه از همه االتر و ب

 مذهب  یآزاد

ی که  را انتخاب كنند. دولت با همه شهروندان، به هر مذهب و اعتقاد  یهر مذهبپیروی از آزادند كه  ایندارد و مردم در استرال  یرسم یمذهب مل چیه  ای استرال

 یرویپ ی مذهب ازدهند   حیممکن است ترج همچنین ا یرا نقض کند. مردم در استرال ا یاسترال نیقوان دی نبا  یمذهب عباداتحال،  نیکند. با ا  یرفتار م کسانی، د باشن

 نکنند. 

 ی مذهب نیبا قوانآن  که  یشود، از جمله در موارد تی رعا ایتوسط همه در استرال  د یبا  ایاسترال نیندارند. قوان   یقانون  هیچ موضع ایدر استرال  یمذهب نیقوان

 متفاوت است. 

مذهب خود  یا ت یفرصت برابر داده شود تا اهداف و منافع خود را صرف نظر از قوم دی. به همه افراد با ستی قابل قبول ن ایدر جامعه استرال  یتحمل مذهب عدم

 کنند.  یم یرویپ  ایاسترال نیکه از قوان ی دنبال کنند، تا زمان

 ان ی ب یآزاد

  ای یعموم یتوانند در مکان ها ی، افراد ما یکه در چارچوب قانون باشد. در استرال یکنند، تا زمان انیخود را آزادانه ب دیبتوانند عقا د یبا ا یدر استرال افراد

  یها  دهیادر مورد و  سندیبنوو  ند یخود را بگونظر   یآزادند در مورد هر موضوع نیمالقات کنند. مردم همچن  یاسیس ای  یاجتماع یگفتگوها یبرا  یخصوص

 دارند.  یکسانی یآزاد وهایو راد ونیزی. روزنامه ها، تلو بحث کنند گرانیخود با د 

خالف ارزشها و  رایز ست یآنها( هرگز قابل قبول ن  نهیشیپ  ای، مذهب  ت یفرهنگ، قوم لیاز افراد )مثالً به دل  یگریگروه د ایشخص  ه یخشونت عل تشویق به

مورد  دیبا  گریافراد د اظهار عقیده یو آزاد انیب  یاست. آزاد یرقانونیغ ، نقض قانون  به گرانید  قیتشو  ای نیدروغ ی ادعاها   نیاست. همچن ایاسترال  نیقوان

 باشد.  یقانون اظهاری نیکه چن ی، تا زمانرد یاحترام قرار گ

 وابستگی   یآزاد

در چارچوب قانون باشد. افراد در  این کار که  یآن را ترک کنند، تا زمان ای وندند یبپ  یتوانند به طور داوطلبانه به هر گروه  یآزادانه م، افراد ای استرال در

در   تی مجبور به عضو نتوا یآزاد هستند. افراد را نم یاجتماع  ای ی، فرهنگی ، مذهبصنفی   هی، اتحادی اسیحزب س   کیمانند  یهر سازمان حقوق  یت برایعضو

 مجبور به ترک آن کرد.  ای یسازمان

 سازمان.   ا یجمع شوند، از جمله در اعتراض به اقدام دولت  گرانیتوانند آزادانه با د یها م  ییای استرال

  نیاست. با ا یاز دموکراس یاساس یبخش زی مسالمت آم یتحمل اعتراض عموم رای اقدامات دولت هستند، ز هی عل زیها مجاز به اعتراض مسالمت آم  ییای استرال

به    ایوارد کنند   یبه شخص  یصدمه ا دیباشند و نبا  آمیزصلح   دیبا اعتراض هااست که  یبدان معن نیدر چارچوب قانون باشد. ا دیحال، همه اعتراض ها با 

 برسانند.   بیاموال آس 

 قانون حکومت به  تعهد

  صیو منظم تشخ  زیجامعه صلح آم کی را در حفظ  نیقوان تی ها اهم  ییایشوند. استرال  یمحافظت م نما یحقوق ی ها ستمیو س نیها توسط قوان ییا یاسترال هیکل

 دهند.  یم

از قانون اطاعت کنند    دی، همه باای. در استرال ستی باالتر از قانون ن یگروه ایشخص  چیها از نظر قانون برابر هستند و ه   ییایقانون، تمام استرال تحت حکومت 

 . حواسش به شما نیست یاگر کس ی حت دیکن  یرویاز قانون پ  دیباشما .  جریمه خواهند شد نصورتیا ریپا نگذارند، در غ ریآن را ز یچ موقعیو ه

 . دیرا دنبال کن ایاسترال   نیقوان دی، شما باتانو فرهنگ  پیشینه بدان معناست که صرف نظر از   نیشود. ا   یاعمال م ایهمه افراد در استرال ی برا ایاسترال  نیقوان

 ی پارلمان یدموکراس

  ییایبدان معناست که شهروندان استرال  نیشود. ا یم نییمنتخب مردم تع یما توسط پارلمان ها نیاست. قوان  یپارلمان یدموکراس  کی  ا یاسترال یحکومت  ستمیس

 یندگی دهند تا آنها را در پارلمان نما یم یرا  افرادبه   ای شهروندان استرال چونشود   یم یناش  ایهستند. قدرت دولت از مردم استرال  لیدر نحوه اداره کشور دخ 

 کنند. 
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 همه مردم  یفرصت برا یبرابر

. ارج می نهد همه مردم برای حقوق برابر   به، یقوم ای  یمنشا مل ای، مذهب، نژاد  ناتوانی، سن،  یجنس شی ، گرات یبدون در نظر گرفتن جنس ایاسترال  جامعه

   کند. ی محافظت م  گرانیمتفاوت دشخص را از رفتار وجود دارد که   ایقانون در استرال یتعداد

 نشود.  ارجحی  رفتارمختلف پیشینه های شود تا به افراد با    یاعمال م ایقانون در استرال  نیا

در حق   ضی به اهداف و منافع خود از فرصت برابر برخوردار شوند. تبع ی ابیدست ی برا دیبرخوردار هستند و با  یاز حقوق مساو ایو مردان در استرال  زنان

 ، خالف قانون است. تی جنس لیشخص به دل یک 

كنند و توسط قانون در برابر ارعاب و   انتخاب خود، مانند ازدواج و مذهب، به طور مستقل  یو مردان هر دو حق دارند كه در مورد امور شخص زنان

 خشونت محافظت مي شوند. 

 همه  یعادالنه " برا  رفتار" کی

، صرف نظر از یمحدود شوند. به هرکس یطبقات  زیتما  توسط هیچ گونه  دیعادالنه" هستند و مردم نبا رفتار"   کی  ستهیکه همه افراد شا می، ما معتقد ای استرال در

در   عدالتجنبه مهم یک ، کسانی یهمه از حقوق قانون  یاز برخوردار نانیشود. اطم  یداده م یدر زندگ تی به موفق یاب یدست  یبرابر برا  ی ، فرصتپیشینه اش

 او باشد.   هایو استعداد  یاز سخت کوش یناش دیآورد با  یبه دست م یدر زندگ که یک شخصاست. آنچه  ایجامعه استرال 

 شده اند. و ورزش  ی، هنر، خدمات عمومشان، حرفه  تجارت در  رهبرانی تالش خودکار سخت و با   ایدر استرال  دیاز مهاجران جد  یاریبس

 گران یو تحمل متقابل د احترام

نظرات  اگر  یها و نظرات آنها است، حت دگاهی و احترام به د گرانیگوش دادن به د  ی به معنا  نیاصول احترام و تحمل متقابل ارزش قائل است. ا  یبرا ای استرال

 مدارا کنند.  گریکدیبا هم اختالف دارند، نسبت به   نندی ب یکه م ییدر جا دیبا  افراد با نظر شما متفاوت باشند.  آنها

  نیتوه  یو اظهارنظرها اتی نشر ریسا ای نترنتیدر ا  ینژاد زیآم  نیتوه ضوعاتمو  یبه اشتراک گذار  ای جادیشامل ا نی ندارد. ا ییجا  ایدر استرال  ینژادپرست

 است.  یورزش دادیرو کیدر  ا ی یمکان عموم کی در  ینژاد زیآم

 . دیکن  تی شکا زین  ایحقوق بشر استرال ونیس یبه کم  دیتوان ی، مرا تجربه می کنید  ی نژادپرستشما  اگر

 .حقوق بشر ونیسیکمشود به:  رجوع 

 ازمندان ی ن یبرا یدلسوز

وعده   ک یبردن   یممکن است به معنا نی. به عنوان مثال، ا می کن یکمک م گریکدیبه  یدر مواقع ضرورما " ارزش قائل هستند. رفاقت "  ی ها برا  ییای استرال

 تنها باشد.  ای  فی ، ضعماریب   یفرد دیدار از ای  ی با ماشین مانقرار مالقات پزشک یدوست برا  کی بردنسالخورده،  هیهمسا  رای یک ب ییغذا

داوطلب    .می باشدجامعه  کردن تیو تقو گریکدی که مراقبت از –و داوطلبانه است   یدر خدمات اجتماع یسنت قو کی  یدارا ا ی، استرالرفاقت  هیروح نیا در

 یاست. فرصت ها  آنو احساس تعلق به    در جامعه استرالیا ادغام  شیو افزا  دیجد  یمهارت ها  یریادگ یبه اشتراک گذاشتن دانش،   یبرا یعال یفرصت شدن

 وجود دارد.   ایداوطلب شدن در استرال  یبرا یادیز

 ی به عنوان زبان مل یس یانگل

  ایکه در استرال ی. افرادارزش قائل استجامعه  یبرا  متحد کنندهعنصر مهم  کی ، و به عنوان  ا یاسترال یبه عنوان زبان مل ی سیبه زبان انگل ایاسترال  جامعه

 تالش کنند.   یسیزبان انگل یریادگ ی یبرا  دیکنند با یم یزندگ

و انسجام   یمشارکت اقتصاد  یبرااین امر . دیدر جامعه داشته باش  یبهتر ، شغل و ادغامیل کند تا تحص یبه شما کمک م  رایمهم است ز ی سیزبان انگل یریادگی

 است.  یضرور یاجتماع

   ایاسترالامروز  جامعه

 است.  ا ینسبت به استرال کپارچه یمهم و  تعهد بر اساس یک اتحاد   زانیو م اشمردم   یتنوع فرهنگ  ، ای استرال امروزی مشخص کننده جامعه یها  یژگیاز و یکی

  نیبرخوردار هستند. ا یهمه از مال و ثروت مساو ا یهستند   کسانیکه همه  ستیبدان معنا ن نیاست. ا  ایجامعه استرال  کی دموکرات تی ماه گریمشخص د یژگیو

 توانند موفق شوند.  یم رگذاریمراجع تأث  باسطح باال  اتارتباط داشتن و تعهد بدون یبا سخت کوش افراد است که   یبدان معن

معتقد  شدیدا  ایشرکت کنند. استرال  ایاسترال  یمل  یکنند و آزادانه در زندگ انیخود را ب  دیتوانند فرهنگ و عقا یها م  ییای، همه استرالای استرال نیچارچوب قوان در

 باشد.  محرومیتدر معرض  اشی  مذهب دیعقا ای  تی، زبان، جنسی فرهنگ راث یتولد، محل کشور م لیبه دل  دیکس نبا  چیاست که ه

https://humanrights.gov.au/
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را حفظ    ا یمشترک جامعه استرال یرود که اصول و ارزشها یانتظار م ای  نهی شیها با هر پ یی ایو مرفه، از استرال زی، صلح آمداری جامعه پا کی منظور حفظ  به

 کنند. 

 ی و آداب و رسوم اجتماع ن یقوان

 شود.   یاداره م یرسم ریغ یو آداب و رسوم اجتماع  یرسم نیاز قوان یبی با ترک  ایجامعه در استرال رفتار

رود که آداب و رسوم،   یانتظار مافراد از  نیروبرو هستند. همچن  یو مدن یفری ک گردیبا احتمال پ   ایکنند  یرویکشور پ نیاز قوان   دیبا  ایافراد در استرال همه

 . باشند الزام آور ن   یاگر از نظر قانون  یکنند حت تیرا رعا ا یاسترال یاجتماع مقرراتعادات و 

 ید و افرادنآرامش و نظم در جامعه را دار  یبرقرار فهیوظ  سی وضع شده است. پل ایاسترال  یهاتریتوری  ها و    التی، اکامنولث توسط پارلمان  ایاسترال  نیقوان

 گری کدیصورت بروز مشکل به  رد زیخود ن یو محله ها  یدر جوامع محل افرادد. نکشان یم ییقضا یکرده اند به دادگاه ها  یرا که به اعتقاد آنها قانون شکن

 دهند.  یگزارش م یمحل سیمشکوک را به اداره پل  ا یمعمول  ریکنند و موارد غ یکمک م

 ه یعل م ی، جرای رقانونیفدرال از جمله قاچاق مواد مخدر، مهاجرت غ نیخالف قوان میکه جرا  دارد  ایفدرال استرال سیبه نام پل  ی مل سیپل  یروین  کی  ای استرال

  ای یالتی ا نیخاص خود را دارند که تحت قوان  سیپل  ی روهاین  قلمروی شمالیو  ایاسترال یها  التیکند. تمام ا یم تعقیبرا   ستیز  طیمح  هیو جرائم عل یمل  تیامن

 شود. یانجام م ایفدرال استرال   سیتوسط پل  ایاسترال  مرکزیقلمروی  در  سیپلکار کنند.  یبرخورد م میبا جرا  قلمرویی

 یرا نم یینها  میتصم می نبودن افراد در جرا ایدهند، اما در مورد مقصر بودن  بکرده و در دادگاه شهادت  ریممکن است افراد را دستگ سی پل ماموران اگرچه

 شود.  یم گرفته توسط دادگاهها م یتصم  نی. ارندیگ

سئوال  از شما   سی . اگر پلدیریکمک بگ سی را گزارش کرده و از پل م یجرا دی توان ی مشما کنند.  حفظ  ایرا در استرال یکنند روابط خوب یه تالش مو جامع س یپل

 . دی کن یهمکار آنها  باو کنند آرام و مودب باشید  یکه آنها م ی هر درخواست قانون بپرسد، در مورد

 ی تیشخص الزامات

حق.   کی است و نه  ازیامت  کآن ی و اقامت در   به استرالیا ها است. ورود ییا یرفاه همه استرال تضمینو  محلی نگه داشتن جوامع منیبر ا  ایدولت استرال تمرکز

  یکنند و نم یرا انتخاب م یکه قانون شکن ی کند. کسان یباشد تحمل نم ایجامعه استرال  خوبو نظم  تی امن ی برا یخطر ای را که خالفکارانه باشد   یدولت رفتار

در  یرا از دست بدهند. در صورت عدم قبول ایدر استرال  اقامت ازیامت شته باشند کهانتظار دا، باید  کنند تی را رعا ایمورد انتظار استرال یتوانند استانداردها

 لغو شود.  ای رد مهاجرانشهروندی   ای  زای، ممکن است وتی آزمون شخص

 : موارد زیر شامل حال آن فرد شوند موفق نشود، از جمله اگر   شیوه های مختلفیبه   تیشخص آزمونشهروند ممکن است در  ریغ فردیک  

 ا ی، باشد ماه حبس  12از  شی به ب تی، که شامل محکومیقابل توجه یفریسابقه ک •

 ا یمحکوم شده باشد،  انکودکبه  یجنستجاوز  م یبه جرا •

 . ندازدی از جامعه را به خطر ب  یبخش  ای ای ، جامعه استرالا یماندن در استرال ایدر صورت اجازه ورود   که فرد اشدشته بخطر وجود دا نیا •

  ایممکن است به طور دائم از بازگشت به استرال وی موارد  یشود. در برخ یماخراج   ایاز استرال ممکن، در اسرع وقت یش لغو شده استزایکه و  یشخص

 محروم شود. 

 ی و خانوادگ  یخانگ  خشونت 

جرم   کی است و   یرقانونیغ ایدر استرال  یگر یشخص د  هیرا تجربه کند. خشونت عل یمنیروابط مثبت و ا زانشیحق دارد با خانواده، دوستان و عز ر کسیه

 یو خانوادگ  یمعروف است. خشونت خانگ یخانوادگ ای  یاست که به خشونت خانگزناشویی خانه و در داخل  شامل خشونت در   نی. امی باشد  ی جد اریبس

تواند   یم یو خانوادگ  ی. خشونت خانگوی می باشد تی امن د یتهد ا یترس   جادیا ق ی از طر یزندگ کیاست که هدف آنها کنترل شر  ییدهایتهد  ایرفتارها  املش

  رفتهیپذ  یخانوادگ و یباشد. خشونت خانگ  یخانگ وانات یح ای کودکان  دیتهد  ایخانواده از دوستان و خانواده  یاز اعضا یکیکردن  دورشامل ضرب و شتم، 

   و خالف قانون است. ست ین

 یصدمه ا  ایقبول کند که با او بد برخورد شود   دیکس نبا  چیمرد. ه ایتواند به زندان برود، خواه زن باشد   یشود، م ی را مرتکب م ات یجنا نیکه ا یشخص

 . ندیبب

 . دیریتماس بگ  سیبا پل  دیخطر است با در معرض  شناسید ی که م یکس ایشما  اگر

 1800respectو   respectبه:  مراجعه کنید

http://www.respect.gov.au/
https://www.1800respect.org.au/
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 ی ناتوان  ای ، سن یجنس  شی ، گراتی بر اساس جنس ضیتبع

،  1984 ی جنس ض یرا تحت قانون تبع یعموم یزندگ یاز حوزه ها  یعیوس فی در ط  ناتوانی، سن و یجنس شی ، گراتی بر اساس جنس ضی تبع  کامنولث نیقوان

 است.  نیقوان  نیتحت ا  اتیشکا  به یدگیمسئول رس ا یحقوق بشر استرال ونیسیکند. کم یممنوع م 1992 ناتوانی  ضیو قانون تبع  2004 یسن  ضیقانون تبع 

 حقوق بشر.  ونیس یکمبه:  مراجعه کنید

 ن ی آنال یمنیا

 یجنس  یها  لمیف  ایعکس ها   یبه اشتراک گذار مثال های آن شاملنامند.  یم ی بری استفاده سا سو یرا گاه نی. استین   رفتهیپذ  ای در استرال نیاستفاده آنال سو

 یبریاستفاده سا   از اشکال سو یاری. بس استشخص یک درباره   ی آنالیننژاد نظرات توهین آمیز ای  شخص آنالین یک  ب ی، تعقتی بدون رضا  نیبصورت آنال

 است.  یرقانونیغ ای در استرال

 آنالین  ایمنی: شود به رجوع 

 ا ی استرالدر  محل کار   حقوق

توان با   ی را نم نهایبرخوردارند. ا  تیکار از حقوق و حمامحل اسپانسر، در  ری و غ ی اسپانسر زا یکنند، از جمله دارندگان و یکار م ایکه در استرال  یافراد

 برد.   نیاز ب هایی قرارداد بستن 

 شده است.  نییتع ایمحل کار توسط قانون استرال  طینرخ دستمزد و شرا   حداقل

، نرخ پرداخت،  بدانید قبل از شروع کار دیدر مورد آنچه شما با  یاطالعات  ایاسترال منصفانه کار بازرسو مهاجران  زای دارندگان و مربوط به صفحه اینترنتی

 دهد.   یکارکنان را ارائه م مزایایو  یمرخص اتبیترت

  و مهاجران زایندگان ودار: بهمراجعه کنید 

 

به شما ارائه دهد، و اطالعات مربوط به محل کار تان در مورد حقوق و تعهدات محل کار یشتریتواند اطالعات و مشاوره ب یم ا یاسترال منصفانه کار بازرس

 مختلف ترجمه کرده است.  یرا به زبان ها

 ا ی استرال  منصفانه کار بازرسبه:  مراجعه کنید 

 شتر یب  اطالعات

  ورودی هایمهاجران تازه وارد،   یها و منابع را برا تی وب سا ریبه سا وندیدر مورد اسکان و پفیدی اطالعات م ا یدر استرال یزندگ شروع کتابچه

 کند.  یو ارائه دهندگان خدمات آنها فراهم م اسپانسر هابشردوستانه و 

 ا یدر استرال یزندگ شروع: بهمراجعه کنید 

https://humanrights.gov.au/
https://www.esafety.gov.au/
https://www.fairwork.gov.au/find-help-for/visa-holders-migrants
https://www.fairwork.gov.au/
https://immi.homeaffairs.gov.au/settling-in-australia/settle-in-australia/beginning-a-life-in-australia#:~:text=Beginning%20a%20Life%20in%20Australia%20%28BaLIA%29%20booklets%3A%201,Life%20in%20Australia%20-%20Dari%20%28%D8%AF%D8%B1%DB%8C%29%20More%20items

