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 لامعلا مهيف نمب ،سانلا لكل ةلوفكم ناسنإلا قوقح

 ةماركلا زيزعت ىلإ فدهت ناسنإلا قوقح .نيرجاهملا

 قوقح مارتحا ةيلوؤسم عقتو .ةلماعملا ءوس نم ةيامحلاو

 بابرأو تاكرشلا قتاع ىلع نيرجاهملا لامعلل ناسنإلا

 نم لامعلا عيمج ةيامحل ةيلارتسأ نيناوق دجوتو ،لمعلا

 عاونأ ىلع ةلثمألا ضعب يلي اميف .ىذألاو لالغتسالا

:هذه ةيامحلا

 :تامولعم ةرشن

 يف مهقوقحو نيرجاهملا لامعلا
ايلارتسأ

 ايلارتسأ يف نيفظوملل قحي ،تالاحلا مظعم يف

 .ةيساسألا فيظوتلا ريياعم نم ىندألا دحلا ىلع لوصحلا

 تارتفو اهب حرصملا ةزاجإلا ريياعملا هذه لمشتو

 قبسملا راذنإلاو دعاقتلاو لمعلا موي ءانثأ ةحارتسالا

 لامعلل روجأ عفدب اًضيأ حَمسُي الو  .لمعلا نع لصفلاب

 لمعلا ةنجل هددحت يذلا روجألل ىندألا دحلا نم لقأ

.لداعلا

 لمعلا يف هئاذيإ وأ لماعلا ةبقاعم نوناقلل فلاخملا نم

 كلذ يف امب ،لمعلا ناكم يف هقوقحل هتسرامم ببسب

.لمعلا يف زييمتلا نأشب ىوكش ميدقت يف قحلا

 لعج يف رارمتسالا وأ ،يربجلا لمعلا ىلع صخش ماغرإ

 لمع ىلع يوطني لمع ةرادإ وأ يربج لمع يف لمعي صخش

 ام وه يربجلا لمعلا .ايلارتسأ يف ةميرج دَعُي  يربج

 فقوتلا يف اًرح سيل هنأ رعشي لقاع صخش يأ لعجي

 ديدهتلا وأ هاركإلا ببسب لمعلا ناكم ةرداغم وأ لمعلا نع

.عادخلا وأ

 لماعلا رفس زاوج ةرداصمب لمعلا بحاص ماق اذإ :لاثم

 ربتعي اذهف هتفيظو كرت نم هعنمل هتداعإ ضفرو

يربج لمع

.ةينوناقلا ةروشملا نع اليدب تسيل يهو  .طقف ليلدك ةصصخم هذه ةرشنلا هذه يف ةدراولا تامولعملا
CEGP نم ليومتب ةقيثولا هذه رادصإ معد مت

 يواسي اًرجأ لماعلا ىضاقتي نأ بجي‘

 نع روجألل ىندألا دحلا نع ديزي وأ

 كلذ يف امب ،لمعلا تاعاس عيمج

.بيردتلا تقوو تاعامتجالا

؟ملعت له

 لمع تاعاس ليلقت لمعلا بحاصل نكمي ال

 هقاقحتسا مادختسا راتخا لماعلا نأل لماعلا

..هتباقن ىلإ مامضنالا وأ ةيونسلا ةزاجإلل

؟ملعت له

لمعلا يف يماقتنالا كولسلا

يربجلا لمعلا 

 فيظوتلا يف تاقاقحتسالا نم ىندألا دحلا 
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 لمعلا بحاص لماعي نأ اًمومع نوناقلل فلاخملا نم

 ةددحم ةيصخش تافص ببسب هريغ نم أوسأ اًلماع

 .رشابملا زييمتلا ىمسي كلذب مايقلا .لماعلا ىدل

 ببسب لماعلا فيظوت لمعلا بحاص ىهنأ اذإ :لاثم

 اًزييمت ربتعي اذهف ينثإلا وأ يقرعلا هلصأ

.اًرشابم

 عضي نأ ماع لكشب نوناقلل فلاخملا نم هنأ امك

 اهنأ اًيرهاظ ودبت ،ةلوقعم ريغ دعاوق لمعلا بحاص

 عقاولا يف اهنكلو ،ةاواسملا مدق ىلع عيمجلا لماعت

 تافص يف نوكرتشي نيذلا صاخشألا ضعبب رضت

 ريغ زييمتلا ىمسي كلذب مايقلا .ةددحم ةيصخش

.رشابملا

 لهأتلا طورش نمض نم لمعلا بحاص عضو اذإ :لاثم

 ةيزيلجنإلا ةغللا نوكت نأ ةفيظولل مدقتلل

 ربتعي اذهف ،ةفيظولل حشرتملل مألا ةغللا يه

.رشابم ريغ اًزييمت

 فواخملاو لالغتسالا نوهجاوي نيذلا نورجاهملا لامعلل نكمي

 ءاغلإ نم فوخ نود ةدعاسملا بلط مهتاريشأت ةلاح نأشب

 بجي طورش كانه .”نامضلا لوكوتورب“ بجومب ةريشأتلا

 ىلع لوصحللو ،”نامضلا لوكوتورب“ يف اهقيبطت

:يلاتلا عقوملا ةعجارم مكنكمي ،رثكأ تامولعم

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/working-in-

australia/work-rights-and-exploitation

.ةينوناقلا ةروشملا نع اليدب تسيل يهو  .طقف ليلدك ةصصخم هذه ةرشنلا هذه يف ةدراولا تامولعملا
CEGP نم ليومتب ةقيثولا هذه رادصإ معد مت

ةدعاسملا ىلع لصحت نيأ نم 
 وأ ،لمعلا يف كقوقحب قلعتي اميف ةدعاسم ىلإ ةجاحب تنك اذإ

 تامظنملا نم ديدعلا كانهف ،ىوكش ميدقت يف بغرت تنك اذإ
 داشرإو معد ىلع لصحت نأ كنكمي .كتدعاسم اهنكمي يتلا

ةيلاتلا تامدخلا نم يرسو يناجم

كتقطنم يف ينوناقلا زكرملا

 :ىلإ لقتنا ،كتقطنم يف ينوناقلا زكرملا ىلع روثعلل

https://www.fclc.org.au/find_a_community_legal_centre

ةيلارتسألا ةيلارديفلا ةطرشلا

000 ـب لصتا ،ئراوطلا ةلاح يف

0000 5126 (02) :تالاصتالا ليوحتل ينطولا زكرملا

تاباقنلا

 ينطولا ليلدلا لالخ نم كتباقن ىلع روثعلا كنكمي

 :ةيلامعلا تاباقنلل يلارتسألا سلجملل

https://www.actu.org.au/about-the-actu/directory

ةيلارتسألا ناسنإلا قوقح ةنجل 

:ةينطولا تامولعملا ةمدخ
9888 9284 (02)  وأ 419 656 1300 :فتاهلا

(اًناجم لاصتالا) 241 620 1800 

infoservice@humanrights.gov.au :ينورتكلإلا ديربلا

www.humanrights.gov.au :ينورتكلإلا عقوملا 

لداعلا لمعلا ملاظم نيمأ
94 13 13 :فتاهلا

https://www.fairwork.gov.au :ينورتكلإلا عقوملا

كميلقإ وأ كتيالو يف ةينوناقلا ةدعاسملا ناجل
 :ىلإ لقتنا ،كتقطنم يف ةمدخلا ناكم ىلع روثعلل

https://www.nationallegalaid.org/for-individuals/ 

 ةرازو لبق نم الإ تاريشأتلا ءاغلإ نكمي ال

 ةطلس لمعلا بحاص كلمي ال .ةيلخادلا نوؤشلا

كتريشأت ءاغلإ

؟ملعت له

ةرجهلا ةلاح لمعلا يف زييمتلا
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