ยินดีตอ
้ นรับสูร่ ฐ
ั เวสเทิรน
์ ออสเตรเลีย!
รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียเป็นรัฐที่มีความหลากหลายมากที่สุดรัฐหนึง่ ในประเทศออสเตรเลีย โดยมีประชากรเกือบหนึ่งในสาม (31%)
ที่ถือกาเนิดในต่างประเทศ ประชากรมากกว่าครึง่ หนึ่ง (52%) มีพ่อหรือแม่ที่ถอ
ื กาเนิดในต่างประเทศและจานวนสามในสี่ (75%)
ระบุว่าตนมีบรรพบุรุษทีไ่ ม่ใช่คนออสเตรเลีย
ประชากรจานวน 15% นอกจากจะพูดภาษาอังกฤษแล้วยังจะพูดอีกภาษาทีไ่ ม่ใช่
ภาษาอังกฤษที่บ้าน
รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียเป็นที่ปักหลักตัง้ ถิ่นฐานของผู้คนจากมากกว่า 200 ประเทศ มีผู้พูดภาษาหลักและภาษาถิน
่ รวมประมาณ 270
ภาษา (รวมภาษาทีพ
่ ูดกันในชุมชนอะบอริจินและผู้ที่มาจากหมู่เกาะทอร์เรสสเตรทประมาณ 50 ภาษา) ชาวรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย
มีการนับถือศาสนาและความเชื่อต่างๆ มากกว่า 130 ศาสนา
ผู้คนจากที่ตา่ งๆได้แก่ สหราชอาณาจักร ยุโรป เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และตะวันออกกลาง รวมทั้งจากเอเชียใต้และแอฟริกา
ในช่วงหลังต่างถือเอารัฐออสเตรเลียเป็นบ้านของตน
ซึง่ ทาให้เกิดสภาพแวดล้อมทีก
่ ลมเกลียวอันมีการให้ความเคารพต่อความ
แตกต่างหลากหลาย
ในเว็บไซต์นี้ทา่ นจะได้รับข้อมูลรายละเอียดทีห
่ ลากหลายที่จะช่วยให้ท่านได้เข้า มามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม เศรษฐกิจ และ
ทางวัฒนธรรมอย่างทัว่ ด้านภายในรัฐอันวิเศษของเรา
นอกจากนีย
้ งั ให้ข้อมูลที่จะทาให้ท่านตระหนักได้ว่ารัฐของเรามีความ
หลากหลายมากเพียงใดและทาให้เกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง

สานักงานพหุวฒ
ั นธรรม
สานักงานพหุวฒ
ั นธรรม (OMI) เป็นแผนกหนึ่งทีอ
่ ยู่ในกระทรวงรัฐบาลและชุมชนท้องถิ่น

OMI สนับสนุนการพัฒนานโยบายและ

โปรแกรมของรัฐบาลแห่งรัฐในการส่งเสริมความเป็นพหุวัฒนธรรม รวมทั้งปรับปรุงการให้บริการแก่ชาวรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียทีม
่ ี
ภูมิหลังทางวัฒนธรรม การใช้ภาษา และศาสนาที่หลากหลาย OMI เป็นผู้นาในการจัดการเกีย
่ วกับพหุวัฒนธรรมของภาครัฐเพือ
่
ชุมชนในรัฐ WA และภาคธุรกิจ – ทาให้เกิดความร่วมมือในการสร้างสรรค์สงั คมที่ให้ทุกคนมีส่วนร่วมมากขึ้นและได้ทาอะไรมาก
ขึ้น
แผนยุทธศาสตร์ปี 2014-2018 ของเราจะมุง่ ไปที่วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี:้


ก่อให้เกิดความเข้มแข็งในด้านศักยภาพของชุมชนต่างๆที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม



ให้การสนับสนุนการพัฒนานโยบาย โปรแกรม และบริการต่างๆทีน
่ าไปสูก
่ ารเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนจากวัฒนธรรมต่างๆ



ให้ความสนับสนุนเพือ
่ เอือ
้ ให้ชุมชนที่มาจากวัฒนธรรมและภาษาทีห
่ ลากหลายได้เข้ามามีสว่ นร่วมกับกิจกรรมทางสังคม
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และกิจกรรมเพือ
่ ประชาชนอย่างเต็มที่



พัฒนาให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างวัฒนธรรมต่างๆ และสนับสนุนให้ความแตกต่างทางวัฒนธรรมนาไปสู่ประโยชน์ต่อ
รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย

OMI ไม่มีสว่ นรับผิดชอบเกีย
่ วกับการเป็นพลเมือง (การเข้าเป็นพลเมืองของประเทศ) การขอวีซ่า หรือเรือ
่ งเกี่ยวกับการอพยพย้าย
ถิ่นฐาน หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการย้ายถิ่นฐานเข้าประเทศ หรือการเปลีย
่ นเป็นพลเมืองออสเตรเลีย กรุณาติดต่อไปทีก
่ ระทรวง
อพยพย้ายถิ่นฐานและการป้องกันชายแดนที่หมายเลข 13 18 81 หรือไปที่ www.immi.gov.au.

นโยบายและโปรแกรมของเรา
บริการด้านภาษา

นโยบายบริการด้านภาษาแห่งรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียปี 2014 เป็นนโยบายของรัฐบาลแห่งรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อการทาให้แน่ใจว่าเรื่องภาษาไม่ได้เป็นอุปสรรคขัดขวางการเข้ารับบริการหรือเข้าร่วมโปรแกรมของผู้ที่ตอ
้ งการความช่วยเหลือ
ด้านภาษาอังกฤษ
ชาวรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียเป็นจานวนมากต้องการความช่วยเหลือเพือ
่ การสือ
่ สารได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่น
ชาวอะบอริจิน ผูท
้ ี่มาจากหมู่เกาะทอร์เรสสเตรท ผูท
้ ี่อพยพย้ายถิ่นฐาน และผูท
้ ี่หูหนวกหรือมีความบกพร่องทางการได้ยิน เป็นต้น
ถ้าท่านต้องติดต่อหน่วยงานของรัฐและต้องการความช่วยเหลือในการสือ
่ สารเป็นภาษาอังกฤษ
ท่านสามารถขอใช้ล่ามได้ซงึ่ จะมี
การจัดให้โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย ถ้าท่านมีบัตรใช้ล่ามของรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียบัตรนี้จะช่วยให้ทา่ นขอใช้ลา่ มในภาษาของท่าน
ได้ บัตรดังกล่าวสามารถขอได้ดว้ ยการอีเมลมาที:่ harmony@omi.wa.gov.au.
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการใช้บริการด้านภาษาของรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียสามารถดูได้ที่สว่ น
นอกจากนีย
้ ังมีแผ่นข้อมูลที่จัดทาขึ้นในหลายภาษาให้ด้วย

เราทาอะไร

ในเว็บไซต์นี้

โปรแกรมการให้เงินช่วยเหลือแก่ชม
ุ ชน
โปรแกรมการให้เงินช่วยเหลือแก่ชุมชน (CGP) ให้เงินทุนแก่โครงการหรือกิจกรรมที่กอ
่ ให้เกิดความเข้มแข็งในด้านศักยภาพของ
ชุมชนต่างๆที่มาจากความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนการพัฒนานโยบาย
มามีส่วนร่วมของชุมชนจากวัฒนธรรมต่างๆ

โปรแกรมและบริการต่างๆที่นาไปสู่การเข้า

เงินช่วยเหลือ CGP ยังมีวัตถุประสงค์ที่จะกระตุ้นให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่าง

วัฒนธรรมและสนับสนุนให้ความแตกต่างทางวัฒนธรรมนาไปสู่ประโยชน์มากมายต่อรัฐเวสเทิรน
์ ออสเตรเลีย
หน่วยงานไม่หวังผลกาไรรวมทั้งองค์กรและกลุ่มที่มก
ี ารเข้าร่วมของชุมชนที่ตั้งอยู่ในรัฐเวสเทิรน
์ ออสเตรเลียสามารถสมัครขอรับทุน
นี้ได้ การให้ทุนจะมีขึ้นสองครั้งในแต่ละปี ในเดือนกุมภาพันธ์หนึง่ ครั้ง และในเดือนกันยายนอีกหนึ่งครัง้ การให้ทุน CGP แบ่งเป็น
สีป
่ ระเภทด้วยกันคือ: โครงการขนาดเล็ก (5000–20,000 เหรียญ) โปรแกรมขนาดใหญ่ (20,000–50,000 เหรียญ) การเฉลิมฉลอง
ของชุมชน (20,000 เหรียญ) และการจัดงานและกิจกรรม (ไม่เกิน 5000 เหรียญ)
สาหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีด
่ ้านการให้ทุนของ OMI ด้วยการอีเมลมาที่ grants@omi.wa.gov.au
คาแนะนาในการขอทุนและใบสมัครสามารถดูได้ที่สว่ น ทุนช่วยเหลือ ในเว็บไซต์นี้

ข้อมูลและสิง่ ตีพม
ิ พ์
เว็บไซต์ของ OMI มีข้อมูลและสิง่ ตีพิมพ์ที่หลากหลายภายใต้หวั ข้อ ข้อมูลเกีย
่ วกับวัฒนธรรมที่หลากหลาย และหัวข้อ ข้อมูล ข้อมูล
ที่ให้ได้แก่สถิติเกีย
่ วกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมของรัฐ WA

แผ่นข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมและศาสนาต่างๆ และข้อมูลเพือ
่

จุดประสงค์ดา้ นการศึกษา นอกจากนี้ยงั มีลิงค์ไปสู่เว็บไซต์ขององค์กรต่างๆของภาครัฐและองค์กรเกีย
่ วกับชุมชน

สารบัญเกีย
่ วกับบริการและรายละเอียดเพือ
่ การติดต่อในรัฐเวสเทิรน
์ ออสเตรเลีย
การหารายละเอียดเกี่ยวกับบริการมากมายที่มใี ห้โดยองค์กรทั้งของรัฐและไม่ใช่ของรัฐรวมทั้งของภาคธุรกิจนั้นอาจเป็นเรือ
่ งที่ท้า
ทาย สารบัญเกีย
่ วกับบริการและรายละเอียดเพือ
่ การติดต่อในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย เป็นที่ที่ให้ข้อมูลสาคัญและรายละเอียดติดต่อ
ในเรือ
่ งสาคัญอันได้แก่เรื่องทีพ
่ ักอาศัย การจ้างงาน การศึกษา สุขภาพ การเดินทาง บริการดูแลเด็กเล็ก และบริการด้านกฏหมาย
รวมทั้งข้อมูลทั่วไปของรัฐบาลในระดับชาติ รัฐบาลรัฐ และรัฐบาลท้องถิ่น ท่านสามารถค้นสารบัญได้ทส
ี่ ่วน สารบัญรายละเอียด
ติดต่อ ในเว็บไซต์นี้

บันทึกรายชือ
่ บริการเกีย
่ วกับการปรับตัวในช่วงย้ายถิน
่ ฐาน
บันทึกรายชื่อบริการเกีย
่ วกับการปรับตัวในช่วงย้ายถิ่นฐาน เป็นที่ที่ให้ข้อมูลเกีย
่ วกับบริการและโปรแกรมในรัฐ WA เกีย
่ วกับการ
ช่วยปรับตัวในช่วงย้ายถิ่นฐานซึง่ มีให้กับผู้ที่มภ
ี ูมิหลังจากวัฒนธรรมและภาษาที่หลากหลาย (CALD)
ฐานข้อมูลดังกล่าวก็เพือ
่ เป็นการรวบรวมข้อมูลจากหลายหน่วยงานไว้ในที่เดียว
ตามหมวดหมูต
่ ่อไปนี:้


การมีสว่ นร่วมในฐานะพลเมือง



การศึกษา



การจ้างงาน



ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวและสวัสดิการสังคม



สุขภาพ



ที่พักอาศัย



กฏหมายและกระบวนการยุตธ
ิ รรม



บริการด้านภาษา



การเดินทาง

วัตถุประสงค์ของการมี

ท่านสามารถค้นหาโปรแกรมและบริการต่างๆได้

ท่านสามารถทาการค้นหาตามตาแหน่งที่ตั้งได้เช่นกัน โปรแกรมและบริการบางประเภทมีให้ทวั่ ทั้งรัฐ ดังนัน
้ กรุณาติดต่อหน่วยงาน
โดยตรงเพือ
่ ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกีย
่ วกับสถานที่ตั้งของโปรแกรมหรือบริการทีใ่ กล้ที่สุด ท่านสามารถค้นสารบัญได้ที่หวั ข้อ สารบัญ
รายละเอียดติดต่อ ในเว็บไซต์นี้

การมีโอกาสทีท
่ ด
ั เทียมกัน
ด้วยความเป็นสังคมที่รวมคนจากหลายที่เข้าด้วยกันรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียจึงไม่ยอมรับการแบ่งแยกผิวพรรณ กฏหมาย

พระราชบัญญัติโอกาสที่ทัดเทียมกันของออสเตรเลียปี 1984 มีการระบุว่าการแบ่งแยกผิวพรรณถือเป็นการกระทาที่ผิดกฏหมาย
ท่านสามารถขอคาแนะนาในเรื่องนี้ได้จากผู้ตรวจการโอกาสที่ทัดเทียมกันแห่งรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย (www.eoc.wa.gov.au)
กรุณารายงานเหตุการณ์ทอ
ี่ าจเกิดจากแรงจูงใจในการแบ่งแยกผิวพรรณกับตารวจของรัฐ WA ที่ศูนย์ความช่วยเหลือของตารวจ
แห่งรัฐ WA (WA Police Assistance Centre) ที่หมายเลข 131 444
ยินดีรบ
ั ความคิดเห็น
OMI ยินดีรับความคิดเห็นจากชุมชน
ถ้าท่านมีประเด็นสาคัญๆที่ต้องการนามาสู่ความสนใจของเราหรือมีคาถามเกี่ยวกับความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมของรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย กรุณาส่งอีเมลมายังที่อยู่อีเมลต่อไปนี้ซึ่งได้จัดขึ้นส าหรับเรื่องการสร้างความ
สมานฉันท์โดยเฉพาะคือ: harmony@omi.wa.gov.au. เรามีความยินดีที่จะได้รับเอกสารขอให้การจัดงานของท่านเข้าเป็นส่วน
หนึ่งใน ปฏิทินงานต่างๆ เพื่อที่เราจะได้ช่วยเผยแพร่การจัดงานต่างๆที่ไม่แสวงผลก าไรของท่าน กรุณาไปที่หน้าเว็บ ปฏิทินงาน
ต่างๆ เพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการในการขอให้งานของท่านได้รับการเผยแพร่
สาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการความริเริ่มและโปรแกรมของ OMI กรุณาติดต่อ:
สานักงานพหุวฒ
ั นธรรม
กระทรวงรัฐบาลและชุมชนท้องถิ่น
140 ถนนวิลเลีย
่ ม
เพิร์ธ 6000
โทรศัพท์: (08) 6551 8700
แฟ็กซ์: (08) 6552 1555
อีเมล: harmony@omi.wa.gov.au
เว็บไซต์: www.omi.wa.gov.au

