
گ برنامه کمک مایل درخصوص
 خشونت داخیل و خانواد�

آیا اطالعات شخیص من ایمن خواهد بود؟
 صلیب رسخ اطالعات شخیص یا اطالعات در مورد ویزای

اک نیم گذارد. تماس شما با  شما را با دولت به اش�ت
 صلیب رسخ محرمانه است. ما اطالعا�ت را که شما با

درخواست تان ارائه میدهید همیشه امن نگه یم داریم
 هیچ اسنادی را که حاوی اطالعات شخیص شما

ً
 لطفا

باشد از طریق ایمیل ارسال نکنید

برای درخواست نیاز به کمک دارم
جم دارید تا به شما کمک کند، از طریق  اگر نیاز به م�ت

131، با بیان زبان مورد نیاز خود، با  شماره 450
جیم همزمان  به تماس شوید و  خدمات م�ت
1800 متصل شوید 733 بخواهید به شماره 276

 اگر در ارائه درخواست نیاز به کمک دارید و کیس را
 ندارید به شما کمک کند، از طریق شمار تلفن یا نشا�ن

ید ونییک زیر با صلیب رسخ تماس بگ�ی الک�ت
1800 733 276

nat_fdv_pilot@redcross.org.au

، به ویب سایت زیر مراجعه کنید برای اطالعات بیش�ت
www.redcross.org.au/familyviolencerelief

گ
الیا درخصوص خشونت داخیل و خانواد�  برنامه کمک مایل صلیب رسخ اس�ت

اکنون برای افرادی که بدنبال پشتیبا�ن و ارجاع ارائه دهنده خدمات هستند، باز است

 این برنامه برای همه افرادی که دارای ویزای موقت یا وضعیت نامشخص ویزا هستند، درمعرض
س است  هستند و نیاز به پشتیبا�ن مایل دارند، در دس�ت

گ
خشونت داخیل و خانواد�

Farsi
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آیا این برنامه قادر به حمایت از من است؟
این برنامه میتواند از افرادی پشتیبا�ن کند که

الیا نیستند یا اقامت دائیم ندارند، و    شهروند اس�ت
 و داخیل قرار 

گ
 در معرض یا خطر خشونت خانواد�

 دارند، و
مشکالت مایل دارند

چه نوع پشتیبا�ن میتوانم دریافت کنم؟
پشتیبا�ن ارائه شده میتواند شامل موارد زیر باشد

کمک مایل
ارجاع به سازمان های دیگر 

پشتیبا�ن درخصوص پرونده کاری )تا ۳ ماه

 برای کمک به ما در پرداخت، از شما خواسته
خواهد شد تا موارد زیر را فراهم سازید

وضعیت ویزا مانند شماره گذرنامه یا شماره اییم کارت
ن نیستید یا درحال حا�ن . اگر مطم�ئ  

 ویزا ندارید، هنوز میتوانید درخواست دهید و صلیب
 رسخ با شما تماس خواهد گرفت تا درباره وضعیت

شما صحبت شود
 اسناد بانیک مانند صورتحساب بانیک. اگر حساب بانیک به

یس به آن برای شما  نام خود نداشته باشید که دس�ت
�ب خطر باشد، همچنان یم توانید درخواست دهید
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