
 
تولد شده  در خارج از کشور    نما  تی ) جمعفیصد  31سوم (  ک ی   در حدوداست کھ    آسترالیا  یھا  التی ا  نی تر  متنوعاز    یکی   یغرب   یآسترالیا

 می کنند  شخص م )  فیصد 75تولد شده اند و سھ چھارم ( در خارج از کشور    ین شانوالد  ی ازکی حداقل  از آنھا  )  فیصد 52(  می از ن   ترشی اند. ب 
 . دارند  ییآسترالیا ری نسب غیک کھ 
یزندگ  ی ند در تمام جنبھ ھان کمی  بھ شما کمک    کھ  دی کن   دای پ   ی و منابع دسترس  معلومات از    یوسیع  ف ی بھ ط  دی توان   یم  ، تی ب سای و  نی ا  در

 .دی کن  اشتراک  نما کالن ایالت کلتوری و  ی ، اقتصادیاجتماع

کلتوریچند  منافع  دفتر 
وره دادن بھ  مش   این دفتر  ی . نقش اصلمی باشد   کلتوری   عی و صنا  سپورت ،  یدولت محل  وزارتاز    ی) بخشOMI(  کلتوریمنافع چند    دفتر
 است.  کلتوری کامل چند  لی بھ پتانس نیل یبرا  یالت ی دولت ا ی ھا پروگرامھا و پالیسی  نی تدو مورد در  ری وز

یجوامع قو   جادی کمک بھ ا  یبرا  یمحل   یرا بھ جوامع و سازمانھا  حمایتو    تعلیم،  مالی  مویلت ،  ورهمش،  معلومات  کلتوری منافع چند    دفتر
اشتراک یغرب  یآسترالیا یزندگ یو در تمام جنبھ ھا گذارندب حفظ کرده و بھ اشتراک   متنوع خود را کلتور ھای تا این جوامعدھد  ی ارائھ م
 . داشتھ باشندفعال 
، آسترالیا  تابعیت  ای در مورد مھاجرت    معلومات کسب    ی ندارد. برا   یامور مھاجرت   ا ی   ه زی و،  تی تابع  مورد در    یت ی مسئول  کلتوری منافع چند    دفتر
 . دی کن مراجعھ  /https://www.homeaffairs.gov.auبھ  ای  دی ر ی تماس بگ ی با وزارت امور داخل  81 18 13 نمبر ھب ن وبا تلفلطفاً 

ما  یھا پروگرامھا و   پالیسی
 ی لسان   خدمات

كھ  ی افراد   برای  ھا  پروگرام خدمات و    دسترسی بھ  ی برا  لسان   است کھ   نکتھ  نی از ا  تضمین   یغرب   یآسترالیا  ی لسان خدمات    پالیسیھدف   
. ایجاد نمی کند یمانع دارند، یسی انگل بھ کمک برای  ضرورت
. افت ی  ھالسان توان در بخش  یرا م  ی غربی آسترالیا ی لسان خدمات  پالیسیدر مورد  شتری ب  معلومات

 جامعھ  (گرانت) ی مال ی کمک ھا پروگرام

برا  یغرب   یآسترالیا) در  CaLD(  یلسان و    کلتوری   ) جوامع متنوعCGP(  (گرانت)  مالی  ی کمک ھا  پروگرام ارائھ و  ،  گذاری  پالن  ی را 
 سازد.  یم قدرتمند،  کند یآنھا را برآورده م یھاضرورت کھ   ییھااجکت در پر اشتراک

. ردک دا ی پ  مالی مویلت  قسمت در را می توان   CGPدر مورد  شتری ب  معلومات

 ات ی و نشر  منابع

. موجود است و منابع پالیسیبخش  تحت کلتوریمنافع چند  دفتر تی ب سای در و اتی از منابع و نشر گسترده ای ف ی ط

خدمات لست 
بیزنس یھا  پ و گرو ی ردولت ی و غ یدولت   یسازمان ھا   طرف  از  یغرب   ی آسترالیاخدمات موجود در   یبرا  را  تماس  مشخصات  ، خدمات لست 

 دھد.  یارائھ م صحت از خانواده و  تی حما،  سپورتو  اتحی تفر، ھنر بشمول

م یکن ی از نظرات شما استقبال م ما
کلتوری در مورد تنوع    ای   مطرح کنیدبا ما    دی خواھ یکھ م  دی دار  یکند. اگر مسئلھ مھم  ی جامعھ استقبال ماز نظرات  کلتوریمنافع چند    دفتر
 .دی کن  ل ی می ا harmony@omi.wa.gov.au بھلطفا ، دی دار ی الئوس یغرب  ی آسترالیادر 

Hazaragi
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 :دی ری لطفا با ما تماس بگ، کلتوریمنافع چند   دفتر  ی ھا پروگرام در مورد ابتکارات و  شتری ب  معلوماتکسب  یبرا
 کلتوری چند  منافع دفتر

Office of Multicultural Interests  
140 William Street  

Perth WA 6000  
 

 7300 6552 (08): نوتلف

 harmony@omi.wa.gov.au: لی می ا

 www.omi.wa.gov.au: تی سا بی و
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