
يداصتقالا نامألا قیقحت وحن ىلوألا تاوطخلا- لوألا ءزجلا

ةمھملا تادنتسملا اوعمجا
 مایقلامكل نمآلا نم ناك اذإ تادنتسملا هذھ نعً اخسن اوذخ وأ دالیملا تاداھشو رفسلا تازاوج لثم ةمھملا تادنتسملا نیمأتب اوموق
 ينورتكلإلا مكدیرب ناونع ىلإ ينورتكلإلا دیربلا ربع اھلاسرإ قیرط نع تنرتنإلا ربع ةیمقرلا خسنلا وأ روصلا نیزخت نكمی .كلذب
Google لثم تنرتنإلا ربع ةیناجم نیزخت ةصنم مادختساب وأ صاخلاو دیدجلا ناونعلا مادختساب Drive. مكنكمی ،كلذ نمً الدبو 
 .اھظفحل ھب نوقثت صخش عم تادنتسملا كرت
.ةیلاتلا ةحفصلا ىلع عالطالا ىجُری ،اھنم خسن ىلع لوصحلا يف ریكفتلا بجی يتلا تادنتسملاب ةلّصفُم ةمئاق ىلع لوصحلل *

قئاقح ةفیحص

 ضعب مكیلإ ،امّ دح ىلإ يلاملا لالقتسالا قیقحت نودیرتو ،مكتلماعم ءيسی يذلامككیرش كرت يف نوركفت متنك اذإ
ً:الوأ اھذاختا مكیلع بجی يتلا تاوطخلا

يناجمو صاخ لیمیإ/ينورتكلإ دیرب باسح ءاشنإب اوموق
 ىلإ ةجاحب متنأو .ةجض يأ ةراثإ نودب تاسسؤملا نم ةعومجم عم لصاوتلل ةعئار ةلیسو صاخلا ينورتكلإ دیربلا ناونع ربتُعی

 فرعی ال باسح مكیدل نوكی نأ مھملا نم كلذل ،تنرتنإلا ربع يفرصم باسح ءاشنإ يف نوبغرت متنك اذإ ينورتكلإ دیرب ناونع
 مككیرش عیطتسی ال زاھج ىلع هدادعإب اوموق ،دیدجلا ينورتكلإلا مكدیرب ناونع فاشتكا صرف لیلقتلو .ھنع ءيش يأ مككیرش
 نمآو يناجم ينورتكلإ دیرب دّوزم مادختسا يف اورّكف .ءاقدصألا دحأ رتویبمك زاھج وأ فتاھ ،لاثملا لیبس ىلع ،ھیلإ لوصولا
.ProtonMail لثم ّرفشمو

طقف مكمساب يفرصم باسح اوحتفا
 ّمتی نأ نكمیو .ھیلإ لوصولا ھنكمی الو مككیرش ھفرعی ال يفرصم باسح مكیدل نوكی نأ مھملا نم نوكیسف ،مككیرش متكرت اذإ
 فیرعتلالاكشأ نم نیلكش ىلإ ةجاحب متنأ ،دیدج يفرصم باسح حتفل .كلذ دعبباسحلا اذھ يف مكتاعفد وأ مكبتارعادیإ
متسل فرصميف باسح حتفب مكیصون .لومحم فتاھ مقرو ينورتكلإ دیرب ناونعو نمآ يدیرب ناونع ىلإ ةفاضإلاب ،يصخشلا

 لوصولا نم مككیرش مكعنم اذإ وأ نییلارتسأ نیمیقم اونوكت مل اذإ ** .مككیرشل ھنع يضرعلا فشكلا رطاخم لیلقتل ھیف ءالمع
.تامولعملا نم دیزملا ىلع لوصحلل ةیلاتلا ةحفصلا اوعجار ،مكتیوھ ةقاطب ىلإ

لاومألا ضعب اورخدا
 دحأ ناك اذإ امیف اورّكف ،يفرصم باسح حتف نم اونكمتت مل اذإ .دیدجلا يفرصملا مكباسح يف لاومألا عادیإب اوموق ،نكمأ اذإ
.مكلجأ نم مكلاومأ نم ّنیعم غلبمب ظافتحالل دادعتسا ىلع ةلئاعلا دارفأ دحأ وأ ءاقدصألا
Crisis( تامزألا ةعفد ىلع لوصحلل نیلھؤم اونوكت دقف ،يلزنملا فنعلا ببسب مكلزنم نورداغت متنك اذإ Payment( نم 

 اذإ وأ850132 مقرلا ىلعكنیلرتنسب اولصتا .لزنملل مكترداغم نم مایأ7 نوضغ يف ةعفدلا هذھب ةبلاطملا بجی .كنیلرتنس
.202131 مقرلاب اولصتا ،ةیزیلجنإلا ریغ ىرخأ ةغلبكنیلرتنس عم ثدحتلا نودیرت متنك

ةدعاسملا ىلع اولصحا
 كانھو .ةیلاتلا مكتاوطخل طیطختلا يف مكتدعاسم اھنكمیتاسسؤم كانھف ،مكتلماعم ءيسی يذلا مككیرش كرت يف نورّكفت متنك اذإ
 لیلد ةرایز ىجُری .ةیداصتقالا ةءاسإلا نم مكتایح ءانب ةداعإو بورھلا ىلع مكتدعاسمل ةّرفوتملا تادعاسملا نم ةعومجمً اضیأ

CWESلیصافتلا نم دیزملا ىلع لوصحلل تامدخلاو تامولعملل.
 يلزنملا فنعلا ةحفاكمل ينطولا ةدعاسملا طخب لاصتالا ىجُری ،مكمامأ ةّرفوتملا تارایخلا نع صاخشألا دحأ عم ّثدحتلل
 يف صاخشألا دحأ عم ثدحتلل يھفش مجرتم مادختسا نودیرت متنك اذإو .)RESPECT1800)7327371800 يرسألاو

RESPECT1800، الوأ450131 مقرلا ىلع ةیھفشلاو ةیطخلا ةمجرتلا ةمدخب اولصتا.ً

1

2

3

4

5

www.cwes.org.au

 اھذاختا مكناكمإبھنأ نورعشت يتلا تاوطخلا ذخأ طقف ىجُری كلذل .تاوطخلا هذھ نمددع ذاختا نكمملا نم نوكی ال دق :ةمالسلا
 .نامأب

)000( ئراوطلا مقرب اولصتا ئراط يأ ثودح لاح يف

https://protonmail.com/
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/centrelink
http://www.cwes.org.au/directory
http://www.1800respect.org.au/


ةیفاضإ تامولعم

قئاقح ةفیحص

ةمھملا تادنتسملاب ةمئاق *
)مكلافطأ رفس زاوج كلذ يف امب( رفسلا زاوج

)مكلافطألو مكل( دالیملا ةداھش
ةدایقلا ةصخر
جاوزلا ةداھش

ریكیدم ةقاطب

ةرجھلاب ةّقلعتملا تادنتسملا
ةمكحم رماوأ وأ ةیئاضق تادنتسم يأ

نامتئالا ةقاطب باسح فشك

ةلجسُملا ةقالعلا ةداھش

 ةیصولا

ةیفاضإلا تادنتسملاب ةمئاق

 لیكوتلا دنتسم
 مئادلا لیكوتلا دنتسم
ةیاصولا
ةّمدقتملا ةیاعرلاب ةّقلعتم تاداشرإ

باسحلا فشك/ةیفرصملا تانایبلا
راقع يأل ةیكلملا تادنس
يراقعلا نھرلا تانایب/نایب
ةرایس ضرق وأ يصخش ضرق دوقع وأ تانایب
 )Services Australia( كنیلرتنس عم تالسارملا

MyGov ىلإ لوخدلا لیجست / باسحلا لیصافت

)جاوزلا لبق ام ةیقافتا( ةمزلُم ةیلام ةیقافتا
نیرخآلا نینئادلا وأ نویدلا يلّصحُم نملئاسر

Superannuation دعاقتلا شاعم قودنص باسح لیصافت
)مككیرشلو مكل(

 بئارضلا بتكم نم ةبیرضلا ریدقتب راطخإ وأ يبیرضلا دئاعلا
يلارتسألا

هایملاو زاغلاو ءابرھكلا ریتاوف
لومحملا فتاھلا ةروتاف
تنرتنإلا ةروتاف
راقعلا راجیإ دقع
ةیلآلا تابكرملا لیجست

 ةیامحو ،ةحصلاو ،ةرایسلاو ،لزنملا ىلع :نیمأتلا قئاثو
ةایحلاو ،لخدلا

)ةیلئاع وأ ةیصخش ةیراجت ةحلصم يأل( ةكرشلا لیجست

Payslips بتارلا فوشك

www.cwes.org.au

.ھلداعی ام وأ مكبصاخلا يبیرضلا فیرعتلا مقر میدقتو جراخلا يف مكتماقإ ةبیرض نع نالعإلامكیلع بجی ،نییلارتسأ نیمیقم اونوكت مل اذإ•

 حتف مكنم اذھ ّبلطتیسو .مكتیوھ دیدحتل ةلیدب قرط مادختسا فراصملا عیطتست ،مكتیوھ ّددحت يتلا قئاثولا ىلع لوصحلا نم مككیرش مكعنم اذإ•
 .فتاھلا ربع وأً ایصخش باسح

 مكنكمیصّصختم قیرف ھیدل ناك اذإ اّمع فرصملا اولأسا .مكتارایخ لوح فرصملا عم اوّثدحت ،ھمادختسا مكنكمی نمآ ناونع مكیدل نكی مل اذإ•
.اھنم نوناعت يتلا ةیداصتقالا ةءاسإلاو يلزنملا فنعلا نع ھیلإ ثدحتلا

يفرصم باسح حتف **

يداصتقالا نامألا قیقحت وحن ىلوألا تاوطخلا


