به استرالیای غربی خوش آمدید!
تقریبایکسوم ( )%۱۳جمعیت آن متودل کشور های خارجی هستند.
تنوعترین ایالت های استرالیاست که
بییکی از م
استرالیای غر
فراد میگویند
فراد،یکی از والدینشان خارج از استرالیابه دنیا آمده است وسه چهارم ( )%۵۲از ا
بیش ازنیمی ( )%۲۵از ا
دارای اجداد غیر استرالیایی هستند .عالوهبر زبان انگلیسی %۳۲ ،درصد از جمعیت آن ،زبانیبه غیر از انگلیسی در خانه صحبت
می کنند.
تقریبابه  ۵۵۲زبان و لهجه (شامل حدود ۲۲
استرالیای غربی محلسکونت مردمی است که ازبیش از ۵۲۲کشور دنیا آمده اند ،و
بی دنباله روبیش از  ۳۱۲مذ هب و آیین هستند.
گه تورس) صحبت می کنند.ساکنین استرالیای غر
زبانابوریجینییا جزیرهنشینانتن
بی رابهعنوان
یقا ،استرالیای غر
فر
مردمی ازبریتانیا ،اروپا ،آسیایجنوبشرقی ،و خاور میانه ،و اخیرا مردمی ازجنوب آسیا و آ
ند که این مسئله موجب ایجاد محیطی همبستهگردیده است که در آنبهتنوع احترما گذاشته میشود.
موطن خودبرگزیده ا ،
تصادی وفر هنگی زندگی در
بتوانید در همه نماد های اجتماعی ،اق
اینتارنما اطالعات و منابع وسیعی در اختیار شماقرار می د هدتا
ایالتبزرگ ما مشارکت کنید .اینتارنما همچنینبه شما اینفرصت را می د هدتاپهنه اینگوناگونی در ایالت مان و مزایای آن را
درک نمایید.

دفتر منافع چندگانگیفرهنگی
فع چندگانگیفر هنگی ()OMIبخشی از اداره دولت و جوامع محلی است OMI .حامیتدوینسیاست ها وبرنامه های دولت
فتر منا
د
بی
بیباپیشینه هایفر هنگی ،زبانی و مذ ه
تی جهتترویج چندگانگیفر هنگی واصالح خدمات ارائهشدهبهساکنین استرالیای غر
ایال
بی و
مختلف میباشد OMI .ارائه د هنده راهبرد هایپیشرو درباره چندگانگیفر هنگی دربخش دولتی،به جامع ه محلی استرالیای غر
بخشتجاری است –که موجب ایجاد مشارکت هایی در جهت ایجاد جامعه ایفراگیرتر وبابهره وریبالترمی گردد.
برنامه راهبردی  ۳۱-۵۲۳۲مابر ا هداف زیر متمرکز است:





فیت در جوامع محلی دارایتنوعفر هنگی.
تقویت ظر
حمایتاز توسعهسیاست ها،برنامه ها و خدماتفراگیرفر هنگی.
تصادی،فر هنگی و
تسهیل مشارکت کامل جوامع محلی دارایفر هنگ ها و زبان های مختلف درفعالیت های اجتماعی ،اق
مدنی.
بی.
فا هم میانفر هنگی وترویج مزایایتنوعفر هنگی در استرالیای غر
ایجادت

 OMIﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﯽ در ﻗﺑﺎل ﺷﮭروﻧدی )ﺗﺎﺑﻌﯾت( ،وﯾزا ﯾﺎ اﻣور ﻣﮭﺎﺟرﺗﯽ ﻧدارد .ﺟﮭت درﯾﻔﺎ ت اطالﻋﺎت درﺑﺎره ﻣﮭﺎﺟرت ﯾﺎ درﯾﻔﺎ ت
ﺗﺎﺑﻌﯾت اﺳﺗراﻟﯾﺎ ،ﻟطﻔﺎ ﺑﺎ اداره ﻣﮭﺎﺟرت و ﺣﻔﺎظت از ﻣرز ھﺎ ﺑﺎ ﺷﻣﺎره  ۳۱۳۱۱۳ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد ﯾﺎ از ﺗﺎرﻧﻣﺎی www.immi.gov.au
بازدید نمایید.

سیاست ها وبرنامه های ما

خدمات زبانی
شد توسط دولت استرالیای غربی است که هدف آن ایجاد
بی در ۵۲۳۲یکبرنامهتدوین ه
سیاست خدمات زبانی استرالیای غر
فرادی کهنیازمندکمک در زبان انگلیسی هستندنشود.بسیاری ازساکنین
اطمینان از این است که زبان مانع ارائه خدماتبه ا
گه تورس و
فرادابوریجینی و جزیرهنشینانتن
بیبرای ارتباط موثرنیازمدن ک مک هستند،به طور مثال،برخی ا
استرالیای غر
شنوایا دارای اختاللشنوایی هستند.
مهاجرین ،و مردمی کهنا
تی استرالیابرای ارتباطبرقرار کردنبه زبان انگلیسینی ازبه کمک داریدمی توانید
اگر در مراجعهبهیکی از ادارات دول
فت.اگر دارایکارت مترجم همزمان
درخواست مترجم همزمان نمایی،د کهبهصورت رایگان در اختیارتانقرار خواده گر
ید کنید .دسترسیبهکارت مترجم
ین کارتبه شما کمک خوا هد نمودتابه مترجم هم زبان خود دسترسیپ ا
بیباشید ،ا
استرالیای غر
همزمان از طریقفرستادن ایمیلبه  harmony@omi.wa.gov.auامکانپذیر میباشد.
بی را میتوانید دربخشکار ما چیست در اینتارنماببینید.برگه های
اطالعاتبیشتر دربارهسیاست خدمات زبانی استرالیای غر
تینیزبه زبان های مختلف وجود دارد.
اطالعا

برنامهکمک هزینه جامعه محلی
فیت جوامع
تقویت ظر
ین می کندکهبه
 CGPبودجه موردنیازپروژه ها وفعالیت هایی راتا م
برنامه کمک هزینه جامع ه محلی ( )
تنوع وبه حمایت از ایجادسیاست ها،برنامه ها و خدماتفراگیرفر هنگی میپردازند .هدف از ارائه
محلی دارایفر هنگ های م
تفا هم میانفر هنگی وترویج مزایایبسیار زیادتنوعفر هنگی در استرالیای
کمک هزینه های  CGPهمچنینترغیببرای ایجاد
بی است.
غر
تفاده از
تقر هستند میتوانندبرای اس
پیوسته درسطح اجتماعکه در استرالیای غربی مس
تفاعیبه هم
سازمان هاو گروه های غیر ان
ین بودجه دوبار درسال ارائه میشود،یکبار درفوریه وبار دیگر درسپتامبرCGP .
اینبودجه درخواست خود را ارائه د هند .ا
دارای چهار دستهبودجه است:پروژه هایکوچ ک (۲۲۲۲تا  ۵۲،۲۲۲الر)،برنامه های عمده (۵۲،۲۲۲تا  ۲۲،۲۲۲الر)،
مراسم و جشن های محلی ( ۵۲،۲۲۲الر) وبرنامه ها وفعالیت های (تاسقف  ۲۲۲۲الر).
سئول کمک هزینه  OMIاز طریقفرستادن ایمیلبه آدرس grants@omi.wa.gov.auتماس
فابا م
برای اطالعاتبیشتر،لط
بگیرید.
ستورالعمل ها وفرم های درخواست رامی توانید دربخشک مک هزینه هابر رویتارنما مشاهده کنید.
د

منابع ونشریه ها
طیف وسیعی از منابع ونشری ه هابر رویتارنمای  OMIدر زیربخش های اطالعات مربوطبهتنوع و منابع موجود است .این
بی و مواد
تیفر هنگی و مذ ه
بی،برگه های اطالعا
منابع ونشری ه هاشامل آمار های مربوطبهتنوعفر هنگی در استرالیای غر
تی و محلی وجود دارد.
پیوند هاییبهسازمان های دول
آموزشی میباشد .همچنین

ف هرست را هنمای خدمات و ارتباط ات در استرالیای غربی
بی ارائه می د هند می
تیو گروه هایتجاری در استرالیای غر
تی و غیر دول
امکان دسترسیبه خدماتبسیاری کهسازمان های دول
بی ارائه د هنده اطالعاتضروری و مشخصات
تواند چالشبر انگیزباشد.فهرست را هنمای خدمات و ارتباطات در استرالیای غر
تغال ،آموزش،بهداشت و درمان ،حمل ونقل ،مراقبت از کودکان و خدماتحقوقی ،و همچنین
تماس در حوزه های مهم مسکن ،اش
تی و محلی میباشد .اینفهرست را میتوانید دربخشفهرست را هنمای
اطالعاتپس زمینه ای در مورد دولت هایکامون ولث ،ایال
تماسبر روی اینتارنمابیابید.

کاتالوگ خدمات استقرار
فرادیست
بیبرای ا
تقرار موجود در استرالیای غر
تقرار ارائه د هنده اطالعات مربوطبه خدمات وبرنامه های اس
ک اتالوگ خدمات اس
تی ارائ ه مجموع اطالعاتتعداد
تنوع ( )CALDهستند .هدف از ایجاد اینبانک اطالعا
که دارایپیشینه هایفر هنگی و زبانی م
زیادی ازسازمان هابهصورتیکجا میباشد .اینبرنامه ها و خدمات را میتوانیدتحت دستهبندیهای زیربیباید:





مشارکت مدنی
آموزش
تغال
اش
حمایت خانوادگی و اجتماعی







بهداشت و درمان
مسکن
عدالت
خدمات زبانی
حمل ونقل

شما همچنینمی توانید خدمات موردنظر خود را درمنطقه ای خاص مورد جستجوقرار د هید.برخی ازبرنامه ها و خدمات در
فابرایبه دست آوردن اطالعاتبیشتر در موردبهترین مرکز جهت دسترسیبه این خدمات و
سراسر ایالت ارائه میشوند،پسلط
تقیم ارتباطبرقرار کنید.می توانید اینفهرست را هنما را دربخشفهرست را هنمایتماسبیابید.
برنامه هابانهادبهصورت مس

فرصتبرابر
اﺳﺗراﻟﯾﺎی ﻏرﺑﯽ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻓراﮔﯾر اﺳت ﮐﮫ ﺗﺑﻌﯾض را ﺑر ﻧﻣﯽ ﺗﺑﺎ د و ﻗﺎﻧون ﻓرﺻت ﺑرﺑﺎ ر در اﺳﺗراﻟﯾﺎی ﻏرﺑﯽ ﻣﺻوب ۳۸۱۲

ﺗﺑﻌﯾض را ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻣﯽ ﭘﻧدارد .ﮐﻣﯾﺳر ﻓرﺻت ﺑرﺑﺎ ر در اﺳﺗراﻟﯾﺎی ﻏرﺑﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﺷﺎوره د ھ د
) .(www.eoc.wa.gov.auﻟطﻔﺎ در ﺻورت ﺑرﺧورد ﺑﺎ ﺣوادﺛﯽ ﮐﮫ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﺑﺎ اﻧﮕﯾزه ھﺎی ﻧژادی ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد ﺑﺎ ﭘﻠﯾس
اﺳﺗراﻟﯾﺎی ﻏرﺑﯽ از طرﯾﻖ ﻣرﮐز اﻣداد ﭘﻠﯾس اﺳﺗراﻟﯾﺎی ﻏرﺑﯽ ﺑﺎ ﺷﻣﺎره  ۳۱۳۲۲۲ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
تقادات شما هستیم
پذیراینظرات و ان
تقادات از طرف جامعه میباشد.اگر موضوع مهمی وجود دا در که می خوا هیدبا ما در میانبگذاریدیا
OMIپذیرا ینظرات و ان
فابا ایمیل مخصوص Harmonyبه آدرس:
بیسوالی دارید،لط
اگر در موردتنوعفر هنگی در استرالیای غر
 harmony@omi.wa.gov.auﺗﻣﺎﺳب ﮔﯾرﯾد .ﻣﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﭘذﯾرای اﺿﻔﺎه ﮐردن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات ﺷﻣﺎ ﺑﮫ روزﺷﻣﺎر ﻣراﺳم ﺧود ھﺳﺗﯾﻣت ا
الﻋﺎت درﺑﺎره ﻧﺣوه اراﺋﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺑﮫ ﺻﻔﺣﮫ
الع رﺳﺎﻧﯽ ﮐﻧﯾم .ﻟطﻔﺎ ﺟﮭت درﯾﻔﺎ ت اط
ﺑﺗواﻧﯾم در ﻣورد ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻏﯾر اﻧﺗﻔﺎﻋﯽ ﺷﻣﺎ اط
اینترنتی مربوطبه روزشمار مراسم مراج هع کنید.
فتر زیرتماسبگیرید:
لطفابا د
بر ای اطالعاتبیشتر دربارهابتکار ها وبرنامه های ،OMI
فع چندگانگیفر هنگی
فتر منا
د
تی
اداره دولت و جوامع محلی دول
140 William Street
Perth 6000
لفن)۲۱( ۵۲۲۳ ۱۵۲۲ :
ت
فکس)۲۱( ۵۲۲۵ ۳۲۲۲ :
اﯾﻣﯾلharmony@omi.wa.gov.au :
ﺗﺎرﻧﻣﺎwww.omi.wa.gov.au :

