
سنترلینک چه کار کرد؟
کارمند سنترلینک گفت که او در حالی که برای یافتن محل 

 سکونت خود جستجو می نماید، ممکن است واجد شرایط 
crisis payment  )پرداخت بحرانی( باشد.

مددکار اجتماعی سنترلینک در وقت مالقات وضعیت مریم را 
توضیح داده و  به وی اعطای پرداخت بحرانی برای یک بار را 

تصویب می نماید تا مخارج روزانۀ وی را پوشش دهد.

مددکار اجتماعی همچنین برای مریم با یکی از نهاد های خدمات 
خشونت خانگی ومسکن قرار مالقاتی را تعیین می نماید و 
وضعیت مریم و نیاز او به یک مترجم را اعالم می نماید. 

مریم چه کرد؟
مریم به خدمات تلفنی چند فرهنگی سنترلینک زنگ زد 
تا پیرامون وضعیت خودش با یک نفر به زبان فارسی 

صحبت کند.

چی شده؟
مریم به تازگی ها از شوهرش جدا شده چون 

رفتار خشنی داشته، و پول چندانی هم برای هزینه 
های روزانه ندارد تا بتواند از خود و فرزندانش 

مواظبت نماید.

 درک ادارات ارائه کنندۀ خدمات 
استخدامی و مالی دولت استرالیا

همه ما وقتی پولی را به دست آورده و یا خرج می کنیم؛ برای مثال، با یافتن 
شغلی با دستمزد، اداره پول،  اداره یک کسب کوچک، دیدن آموزش حرفه 
ای یا علمی برای آماده شدن به کار،  پرداخت قبض ها، پرداخت جریمه ها و 
مالیات، و جستجوی تخفیف یا پرداخت های رفاهی، در اقتصاد استرالیا از راه 

های متفاوت مشارکت داریم.  

اینکه ما قادر به فهم و استفاده از سامانه های مالی در استرالیا باشیم و در 
 اقتصاد مشارکت نماییم  بر روی سالمتی، ایمنی و نیکبودی ما اثر خواهد داشت.

قبیل محدودیت  از  بواسطۀ موانعی  پناهنده و مهاجر  برای زنان  ممکن است 
زبان انگلیسی، دسترسی پایین به آموزش و پرورش، و نبود راه دیگری در 
از  آنها )که معموالً  آنان برای مواظبت از فرزندان یا اعضای خانواده  وسع 
مسئولیت های زنان است( مشارکت در اقتصاد  و دسترسی به خدمات دشوار 

باشد. 

این برگه اطالع رسانی طوری طراحی شده است که به زنان پناهنده و مهاجر 
شود  کمک  دارند  همکاری  آنان  با  که  اجتماعی  خدمات  و  ویکتوریا،  ساکن 
و  اکتیو(  )جاب   Job Active )سنترلینک(،   Centrelink خدمات  بهتر 
این  بفهمند.   استرالیا( را  مالیات  )اداره   Australian Taxation Office
نشریه حقوق شما را هنگامی که با این ادارات سر و کار دارید، و چگونه به 
مترجمین گفتاری دسترسی پیدا کنید، چطور شکایت کنید  و از کجا اطالعات 

و پشتیبانی بخواهید را شرح می دهد.  

 داستان مریم – یک 
مطالعۀ موردی

مریم کیست؟

مریم یک زن 38 ساله و از ایران است که دارای دو 
فرزند می باشد.  دوسال است در استرالیا زندگی می 

کند، و کار ندارد.

برگه اطالع رسانی یک



سنترلینک
سنترلینک یک اداره دولتی استرالیا است که بسته به وضعیتی که دارید، به شما و خانواده تان کمک مالی می کند. خانواده ها، مراقبین، سالمندان، دانش آموزان و 
دانش جویان و مردمانی که بیکار هستند ممکن است شرایط دریافت حمایت مالی را داشته باشند. سنترلینک همچنین به مردمانی هم که مریض  یا به بحرانی مبتال 
شده باشند کمک می نماید و تماس شما را با خدمات استخدامی، از قبیل جاب اکتیو برقرار می نماید.  برای یافتن اینکه چه نوع حمایت هایی  را می توانید دریافت 

کنید، به اداره محلی سنترلینک مراجعه کرده  یا از ابزار یافتن پرداخت که بطور آنالین در دسترس است استفاده کنید:
www.humanservices.gov.au/customer/paymentfinder 

اگر دوران سختی را دارید می گذرانید، از قبیل گرفتاری خشونت خانگی، یا اگر خود را بی خانمان یافتید، سنترلینک دارای مددکاران اجتماعی است که می توانند 
به شما کمک نمایند. در برخی از موقعیت ها ممکن است واجد شرایط دریافت یک پرداخت بحرانی باشید.  این مبلغ برابر یک هفته  از دریافتی شما از پرداخت 
حمایت از درآمد می باشد. معموال شما می توانید تا حد اکثر 4 پرداخت بحرانی در هر 12 ماه داشته باشید.  برای صحبت با یک مددکار اجتماعی سنترلینک، می 
توانید به شماره 850 132  زنگ بزنید یا به اداره سنترلینک مراجعه و  بخواهید با مددکار اجتماعی برایتان قرار مالقاتی بگذارند.  می توانید همراه با یکی از 

اعضای خانواده و یا دوستی به این قرار مالقات بروید. 

برخی از اوقات افراد می توانند پول بیشتری از حد مبلغی که باید و شاید از سنترلینک بگیرند، که به آن پرداخت بیش از حد می گویند. اگر جزئیات شخصی، 
شغلی یا خانوادگی در سامانه سنترلینک روزآمد نشده باشند، اغلب چنین چیزی ممکن است اتفاق افتد.  این پرداخت های بیش از حد تبدیل به قرضی می شود که 
باید آن را پس بدهید.  می توانید با خط تلفن قرض سنترلینک شماره 072 076 1800  زنگ بزنید  تا طرحی برای پس دادن قرض خود تدوین کنید.  شما می 

توانید آن را کم کم و حتی تا کمی با 20 دالر در هر دوهفته قرض خود را پس بدهید. 

سنترلینک دارای یک خط تلفنی چند فرهنگی هست  که شما می توانید راجع به پرداخت ها و خدمات به زبان خودتان با آنان صحبت کنید.  بین ساعات 8:00 
بامداد تا 5:00 بعد از ظهر روزهای دوشنبه تا جمعه به شماره 02 12 13  زنگ بزنید.

 جاب اکتیو آستریلیا و ارائه کنندگان
 خدمات استخدامی

جاب اکتیو آستریلیا )Job Active Australia( یکی از ادارات دولتی استرالیا 
است که اگر از سنترلینک پرداختی می گیرید، در یافتن کار به شما کمک می 
نماید.  جاب اکتیو آستریلیا شما را به یک ارائه کننده خدمات استخدامی معرفی 
می نماید که می تواند به شما کمک نماید رزومه )شرح مختصر مشخصات( 
بنویسید، برای کار درخواست دهید، برای مصاحبه ها آماده شوید،  و مهارت 
های تازه ای پیدا کنید که به شما در یافتن کار کمک نماید.  ارائه کننده خدمات 
استخدامی به شما می تواند استفاده از کامپیوتر و اینترنت و دستگاه چاپگر را 

هم یاد بدهد.

به شما یک پرداخت صورت می گیرد، سنترلینک  بیکار بودن  به علت  اگر 
اقدام می  یافتن کار  ثابت کنید دارید برای  نماید که  ممکن است شما را ملزم 
کنید تا اینکه همچنان چنین پرداختی را از سنترلینک بگیرید. تهیه فهرستی از 
کارهایی که شما برای آن درخواست داده اید، از جمله نام، نشانی و تاریخ های 
درخواست، اطالعات مهمی است که باید به عنوان اثبات کوشش خود در این 

راستا ارائه نمایید.
جاب اکتیو ملزم است که به شما در یافتن کاری در حد توان تان کمک نماید. 
اگر بیماری یا ناتوانی خاصی دارید که مانع از کار کردن یا انجام بعضی از 
وظایف می شود اگر مراتب را طی نامه ای از دکتر تان ارائه کنید که شرح 

دهد وضعیت سالمتی شما در چه مرحله ای است بسیار سودمند خواهد بود. 

می توانید به خط  اطالع رسانی خدمات استخدامی شماره 68 62 13  برای 
اطالعات کلی راجع به جاب اکتیو تماس بگیرید. همچنین می توانید با مراجعه 
را  اکتیو  جاب  دفتر  ترین  نزدیک  نشانی   www.jobactive.gov.au به  

پیدا کنید.



اداره مالیات )دارایی( استرالیا 
اداره مالیات استرالیا یکی از ادارات دولت استرالیا می باشد که از افرادی که در استرالیا کار می کنند مالیات می گیرد.  این مالیات برای پرداخت های دولت 
در زمینه های مراقبت های بهداشتی، آموزش و پرورش، پرداخت های تأمین اجتماعی و رفاهی به کار می رود.  شما با اداره مالیات استرالیا تماس می گیرید تا 
برای یک tax file number )شماره پرونده مالیاتی( درخواست دهید، tax return )فرم بازگشت مالیات( خود را تسلیم کنید یا اطالعاتی پیرامون بازنشستگی 

تان بگیرید.
دارد:  آنالین  صورت  به  مختلف  زبان   29 به  را  بازنشستگی  و  مالیات   پیرامون  کلی  اطالعات  استرالیا  مالیات   اداره 

www.ato.gov.au/General/Other-languages
tv.ato.gov.au/ato-tv/channel?c=c-b8nuuyo :یک ویدیوی کوتاه که در آن مالیات شرح داده شده است هم به نه زبان مختلف وجود دارد

 Australian می توانید بین ساعات 8:00 بامداد تا 8:00 شب با شماره 13 28 61 با اداره مالیات استرالیا تماس بگیرید.  هنگام تماس شماره پرونده مالیاتی و یا
Business Number )ABN( )شماره کسب استرالیا( را در دسترس داشته باشید.  باید انتظار این را داشته باشید که خدمات از پیش ضبط شده را بشنوید که 
از شما می خواهد بسته به مطلبی که می خواهید راجع به آن صحبت کنید، شماره های بخصوصی را فشار دهید. می توانید به این اشارات عمل کنید یا دکمه # را 

هر بار فشار دهید تا اینکه یکی از کارمندان با شما صحبت نماید.

درخواست برای شماره پرونده مالیاتی
نیاز خواهید داشت که به کارفرمای خود شماره پرونده مالیاتی و جزئیات حساب بانکی تان را بگویید تا بتوانند حقوق شما را پرداخت نمایند. درخواست برای 
شماره پرونده مالیاتی رایگان است. می توانید با پر کردن فرمی به صورت آنالین )www.ato.gov.au/Individuals/Tax-file-number/( یا با تلفنی به 

اداره مالیات استرالیا به شماره 092 720 1300  یا در یک اداره پست استرالیا، برای شماره پرونده مالیاتی درخواست بدهید. 

تسلیم فرم بازگشت مالیات

اگر به شما از سنترلینک پرداخت می شود یا شغلی دارید، باید فرم بازگشت مالیات )tax return( خود را به صورت ساالنه پر کرده و به اداره مالیات استرالیا 
تسلیم کنید. این کار را تسلیم فرم بازگشت مالیات می گویند. 

اگر تنها منبع درآمد شما پرداخت های سنترلینک باشد، کار فرم بازگشت مالیات شما بسیار ساده خواهد بود.  می توانید به simple lodgement line زنگ 
زده و تلفنی کار فرم بازگشت مالیات خود را انجام دهید.  به شماره 61 28 13  زنگ زده و دکمه # را فشار دهید تا یکی از کارمندان به کمک شما بیاید.

اگر برای فرم بازگشت مالیاتی خود به کمک نیاز دارید، ممکن است واجد شرایط برای Tax Help Program )برنامه کمک مالیاتی( باشید. یک گروه از 
داوطلبان  به افراد کمک می نمایند تا فرم بازگشت مالیاتی خود را به صورت آنالین و رایگان پر نمایند.  به شماره 61 28 13  زنگ بزنید تا بدانید نزدیک ترین  
مرکز کمک مالیاتی کجا است.  همچنین  اگر یک بالی طبیعی مانند سیل، آتش سوزی بیشه زار یا خشکسالی روی شما اثری داشته می توانید برای گرفتن کمک 

در تسلیم فرم مالیاتی خود با شماره  66 28 13  تماس بگیرید.

بدهی مالیاتی

اداره مالیات استرالیا بر مبنای اطالعاتی که در فرم بازگشت مالیات خود ارائه می کنید بررسی می نماید که مبلغ درستی را برای مالیات خود بدهید. اگر شما یا 
کارفرمایتان مالیات کافی در طول سال پرداخت نکرده باشد، ممکن است به اداره مالیات استرالیا بدهی مالیاتی داشته باشید.  شما این پول را می توانید به ترتیب 
قسطی پرداخت کنید، که مبلغی کم و در یک بازه زمانی طوالنی خواهد بود.  می توانید با 26 72 13  تماس بگیرید تا طرحی برای پرداخت داشته باشید، یا اینکه 

 www.ato.gov.au/Business/Payments-to-ATO/Help-with-paying  :طرحی برای پرداخت آنالین  ترتیب دهید

اگر پرداخت مالیات باعث خواهد شد که به سختی معیشت شدید دچار شوید – برای مثال، نمی توانید برای خود یا خانواده خود خوراک، یا مسکن تأمین کنید – می 
توانید به شماره 42 11 13   زنگ زده و در این مورد صحبت کنید. 

شکایت کردن

اگر از تصمیمی که کارمندان سنترلینک، جاب اکتیو و یا اداره مالیات استرالیا گرفته اند راضی نیستید، حق دارید شکایت کنید.

قبل از اینکه شکایت بکنید،  توصیه می شود که نخست کوشش کنید که این مشکل را با کارمندی که با او صحبت می کردید حل کنید.  اگر از پاسخ او ناراضی 
بودید، یا برای شما مشکل باشد با آن شخص مشکل را مطرح کنید، می توانید بخواهید با مدیر او صحبتی داشته باشید.

اگر هنوز هم از نحوۀ رسیدگی به شکایت خود راضی نبودید، می توانید با مرجع ذیل تماس بگیرید:

سنترلینک:  به شماره 468 132  1800 برای شکایت تلفن کنید و یا نامه ای به بخش شکایات و اظهار نظر های خدمات انسانی به 	 
DHS Complaints and Feedback, Reply Paid 7788, Canberra ACT 2610 :نشانی زیر بنویسید

جاب اکتیو: می توانید با تماس با Department of Employment’s National Customer Service Line )خط ملی خدمت به مشتری 	 
وزارت استخدام( شماره 260 805 1800  زنگ بزنید و یا فرمی را در https://www.docs.employment.gov.au/node/6016  به 

روال آنالین پرکنید

اداره مالیات استرالیا: با تلفن زدن به شماره 010 199 1800  شکایت کنید.	 



حقوق شما
می توانید انتظار داشته باشید که سنترلینک، جاب اکتیو و اداره مالیات استرالیا با شما به احترام رفتار کنند.  شما حق دارید انتظار داشته باشید این ادارات  مترجم 
در اختیار شما قرار دهند و به وضوح  با شما ارتباط برقرار نموده و تعامل شما را با آنان حتی المقدور آسان نمایند.  در عوض، این مسئولیت شما است که به 

آنان در وقت مقرر اطالعات درست و صادقانه را بدهید.

گرفتن مترجم

ادارات دولتی ملزم هستند که خدمات مترجمی رایگان را در اختیار شما قرار دهند، خواه شما به آنان زنگ بزنید، به اداره شان یا در 	 
قرار مالقاتی با آنان مراجعه کنید.  مفید خواهد بود اگر به  آن اداره بگویید که مترجم می خواهید، تا از پیش آن را برای شما مهیا نمایند.

این حق را هم دارید که بخواهید مترجم شما زن باشد، و مترجم  ها باید رازدار شما باشند، به این معنی که اجازه ندارند به هیچکس 	 
مطالبی را که در قرار مالقات خود می گویید فاش نمایند.

اگر مترجمی در وقت مالقات شما آمد و او را می شناسید، می توانید به این وقت مالقات پایان داده و  مترجم دیگری بخواهید.	 

اگر به یک مترجم تلفنی نیاز دارید، می توانید با Translating and Interpreting Service )خدمات ترجمه نوشتاری و گفتاری( 	 
شماره 131 450 زنگ زده و درخواست کنید تا با اداره ای که می خواهید صحبت کنید.

برای اطالع و پشتیبانی بیشتر 
اگر هر نوع مشکلی با هریک از ادارات دولتی داشتید، خدمات مردمی حقوقی/قانونی می تواند به شما کمک رایگان نمایند.  خدمات مردمی حقوقی/قانونی بسیار 
گرفتارند، بنا بر این، ممکن است برای تعیین یک قرار مالقات قدری صبر کنید.  قبل از مراجعه به قرار مالقات خود تا آنجا که می توانید اطالعات الزم را 
گردآوری کنید، و هر نوع مدرک ذیربطی را با خود همراه داشته باشید. همچنین اگر به مترجمی نیاز دارید، به این خدمات مردمی حقوقی/قانونی قبل از قرار 

مالقات خود اعالم کنید تا برای شما فراهم نمایند.

از www.fclc.org.au  دیدن کنید تا نزدیک ترین دفتر خدمات مردمی حقوقی/قانونی را پیدا کنید.

کمک  استرالیا  مالیات  اداره  با  تعامل  و  پول  تدبیر  در  شما  به  بخواهید  و  بدهید  پول  مالیاتی  نماینده  یا  و  حسابدار  یک  به  توانید  می 
دارد:  شما  برای  مناسب  حسابدار  یا  و  مالیاتی  نماینده  انتخاب  چگونگی  پیرامون  هایی  رهنمود   MoneySmart تارنمای   نماید.  

www.moneysmart.gov.au/life-events-and-you/life-events/choosing-an-accountant

این برگه اطالع رسانی را Anna Dooland, Diversitat بازنگری نموده است

پیشنهاد عنوان: برگه اطالع رسانی یک، بهداشت زنان غرب 2016: درک ادارات استخدامی و مالی دولت استرالیا،  اداره بهداشت زنان غرب، ملبورن

با این برگه اطالع رسانی گزارش تحقیقاتی ارتقاء مشارکت اقتصادی و برابری 
زنان پناهنده و مهاجر )اداره بهداشت زنان غرب، 2016( ضمیمه شده است.  
گزارش تحقیقاتی کامل ، یک خالصه با زبان انگلیسی روان از یافته های این تحقیق 
و برگه اطالع رسانی دیگری  که برای کمک به زنان جامعه برای درک چگونگی 
 ombudsman services خدمات )دادآور( هم در تارنمای ذیل موجود است: 

www.whwest.org.au/health-promotion/wellbeing/
economicparticipation
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