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الداوطلبان " گروه همکار تازه وارد و   پناهندگانق معلوماتی برای ور  "ت  ایروزمره استی  
  
 

الیایی است که در تالش است تا     
یه آسیر یک نهاد خیر  (CRSA ) Community Refugee Sponsorship Australia  موسسه 

 کند، از پناهندگان جامعه تی برنامه حما یک  
ی
الیا معرف ی است که بیش   را  در آسیر ی و این برنامه الهام گرفته از طرح موفقیت آمیر

سال در کشور کانادا فعالیت دارد.   ۴۰از   
(CRSA)   : از ویبسایت ما دریافت نمایید      د معلومات بیشیر را در مور 

https://refugeesponsorship.org.au/ 
 

ال تیبرنامه کامل حما   کی جاد یا  یکه برا   در حایلاین موسسه   برنامه مربیگری   مذکور. نهاد د کن  تالش یم  ا یاز پناهندگان در اسیر
روزمره  داوطلبان "  و همکاری میکند، و این گروه همکار  بایی یپشت ماه عمآل   ۱۲-۶داده است که تازه واردان را برای گرویه را توسعه 

ال ی جرایم را س. این داوطلبان مراحل میکنند هستند که برای جامعه خود خدمت  " یی ا یاسیر ی نموده و  ی  عدم مسولیت و نداشتر
  تا   ، آموزش میبینند  دگان و آنهایکه نیازمند کمک بیشیر برای اسکان مجدد هستند نناه پخانواده های    جهت ارايه خدمات برای

    سکان مجدد شان دریافت میکنند تقویت ببخشد. از طرف مسول ا  ناهندگانپهمکاری را که  
 

  پناهندگایی   مخصوصبرنامه  نیا 
 

ال است که به تازگ بهره مند  این برنامه  توانند از  یم خود   در منطقه محیل شده اند و   ا یوارد اسیر
.  دارند  از ی به کمک ن  د یجامعه جد  کی استقرار در  یکنند و برا   نقل مکان یم یدی که به منطقه جد  کسایی   ا ی، شوند   

 
  ا یاندازه  لی و به دل ستند یجامعه در منطقه خود برخوردار ن ا یخانواده  یقو   تیاست که از حما   یی خانواده ها  تی برنامه اولو   نی ا در 
فرزندان ، خانواده   اد یبا تعداد ز  یی داشته باشند )به عنوان مثال خانواده ها  از ین  یشیر یب تیخانواده ممکن است به حما   بیترک
. (ژهیو   یازها یبا ن  د ، افرا  ن یتک والد  یها   

ال  خانواده شما مالقات یم یاعضا  ر ی( با سا انی)مرب   گروه داوطلب محیل شما   ی ، خواسته ها  ا یکند تا از نحوه اقامت شما در اسیر
مطلع شوند. گروه راهنما به طور منظم با همه    ندهیآ ماه  ۱۲تا   ۶ر  د  تان به اهداف اسکان شخیص ای  یدست  یشما برا   یازها یو ن

 تان  از شما در تحقق اهداف تیحما   یرا برا  یی کند تا راه ها   یم خانواده شما کار   یاعضا 
 

ممکن است شامل    نیکند. ا   دا یپ   زندگ
: باشد  ر یموارد ز   

منطقه  یفرصت ها و شبکه ها در مورد خدمات ،  شتی یارائه اطالعات ب   

 

  الیسنساخذ  ا ی کمک به استفاده از حمل و نقل محل  
 

رانندگ  

 

کسب و کار   یراه انداز  ا ی شغل مناسب  افتی  یدر کمک    

 

و آموزش بزرگساالن   فیو تکال کتب ، م یسی کمک به زبان انگل    

 

   د یخانه جد  افتی  ی رای ب نقل مکانصورت  در همکاری نمودن  

 

د یداشته باش  از یکه ممکن است ن   گر ید عمل  یکمکهاارائه     
 

خواهند    یم را یکنند ز   هستند که داوطلبانه به شما کمک یم ی. آنها افراد عاد ستند ین  مسلیک در بخش اسکان مجدد   ارمندانک  انیمرب 
.  کنند   تیاز پناهندگان در جامعه خود استقبال و حما   

از   و همکاری  ت یحما رای ب یر  بتوانند بصورت بهخواهند کرد تا   افتیسازمان ما در   یرا از سو  هیاول یآموزش ها  انیحال ، مرب  نیبا ا 
خدمات ارايه دهند. شما   
ی جرم در بخش همکاری از عدم مسولیت و  د یآنها با  و اطمینان دهند که کدام سابقه جریم   با کودکان را به ما ارائه دهند  نداشتر
و  در مورد نحوه کمک   اسکان مجدد  یسازمان ها  یها  هی به توص  ، آنها   نی. عالوه بر ا ند برنامه باش ن یاز ا  تا بخش   نداردند 

س   از یبه شما و خانواده شما در صورت ن همکاری بهیر   . خواهند داشت دسیر  
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سال گذشته راه اندازی شده بود و نشاندهنده فعالیتهای تعدادی از مربیان ما )داوطلبان   برنامه در که را   یی دئو یو   د یتوان  شما یم
:  مشاهده کنید  لینک زیر  این  در از برنامه ما را  خالصهمیباشد و    تازه وارد( های پناهنده  ی )خانواده ها جامعه( و 

https://refugeesponsorship.org.au/groups-of-volunteers-around-australia-have-shown-that-
refugee-sponsorship-can-work-here/ 

Our Model 
 

 
 

د یبدان د یکه با  یگر یموارد د  
 

 از این نهاد و یا نهاد های د 
 

CRSA  یگر نمیکنند. نیستند و نمایندگ ، همکاران و داطلبان موسسهگروه های راهنما   
آنها بر اساس آنچه شما در  . خود هستند  یها تیها و فعال  ییر گ  میهستند که مسئول تصم  مستقیل یآنها گروه ها
ی ن د ییگو   خود به آنها یم یمورد آرزوها  ی، مهارت ها ، منابع و و  ازها یو با در نظر گرفتر

 
  گروه ، تا آنجا که یم  یها ژگ

  پگرو  کارکرد زمان   نی ماهه خواهد بود ، در ا 6 هیدوره اول کی  یبرا  این برنامه حمایتر . کنند   یم تیتوانند از شما حما
ادامه   گر یماه د  6 یتوافق را برا  ا یکه آ   ند یر بگ  میتصم تا هم خانواده پناهندگان و هم گروه مری    د یر گ  قرار یم  تی یمورد بازب 
. یر خ ا یدهند   
غیر رسیم بعنوان دوست یا  که به صورت   د ییر بگ میشما ممکن است تصم یشما و گروه راهنما رسیمبرنامه   انیدر پا
. د یدر تماس باش آشنا   

ی راهنما همچن  یگروهها، و  را به شما ارائه دهند  قابل توجیه مایل  تیگونه حما  چی توانند ه راهنما نیم  یگروه ها   نیم تر
  یازهاین و در قسمتکنند   آنها عمدتا داوطلبانه به شما کمک یم.  مهاجرت ارائه دهند   توانند به شما مشاوره حقوفر 

  ا ی  قانویی  یازهای، ن مایل
 

ایط و چگونگ کمک نمیتوانند.   به شما  زا یو  ش   
 
 
 
 
 
 

ذیل بتماس شوید: فا به ایمیل آدرس  ، با شبنم صعات بیشیر در مورد برنامهطال ت تمایل به کسب ادر صور   

shabnam.safa@refugeesponsorship.org.au 
ید: ه ویا هم ب 555 309 0468 این نمی  تماس بگیر  
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