
 

 

 

 

زلیو تاس وین نکسم یژیتارتسا  
٢٠٢۵ نوج – ٢٠٢٣ یرونج  

 تاسوین رد ھک ناگدنھانپ یارب ناکسا جیاتن دوبھب زلیو تاسوین تموکح ناکسا یژیتارتسا فدھ 
 ایلارتسا و تلایا حطس رد دربھار نیلوا دوخ عون رد یژیتارتسا نیا .دشابیم دنیامنیم یگدنز زلیو
  .دیامنیم راک ھعماج و ناگدنھانپ یارب تدم هاتوک ھجیتن ۶ ندروآ تسدب تھج رد و هدوب

 

 یبسانم تامولعم و تامدخ ھب ناگدنھانپ یسرتسد
دنیامن هدافتسا نآ زا و هدومن کرد ارنآ دنناوتب ھک  

 مھس یارب ناگدنھانپ تیامحو اھ تصرف داجیا
یداصتقا ای/و یعامتجا یریگ  

 یعامتجا یاھ ھکبش و اھداھن یزاس گنھامھ
 یاریذپ لومش ھب ناکسا یاھ یراذگ نالپ رد

ھعماج نورد رد دارفا  

 تموکح ناکسا یاھ ھمانرب یبایزرا و یراذگ نالپ
یعقاو یاھ ھبرجت یانشور رد زلیو تاس وین  

 تاعالطا لیلحت و یروآ عمج یاھ ھسورپ دوبھب
 یاھ یراذگ نالپ ھیوقت و زلیو تاس وین تموکح

دھاوش یانبمرب ناکسا  

 یریگ میمصت رد زلیو تاس وین تموکح ذوفن ھیوقت
نآ جیاتن و یسیلاپ ،ناکسا فادھا دروم رد یلم یاھ  

 مامت ھکنیا و زلیو تاس وین رد نآ تدم زارد جیاتن و دوجوم قلغم یسانش تسیز متسیس ندش ھتفرگ رظن رد
.دیامنراک گنھامھ لکش ھب حوطس مامت رد یتلودریغ و یتلود یاھروتکس  

 مدق رد زلیو تاس وین ناکسا یژیتارتسا
 ھجوت قارحم رد ار یناگدنھانپ تسخن

 لاس ١٠ نایرجرد ھک دنھدیم رارق ناش
 تاس وین رد و ھتشادرارق ناش ناکسا لوا
.دنیامنیم یگدنز زلیو  

 تاس وین ناکسا یژیتارتسا روظنم ھب
 مامت لماش “اھ هدنھانپ” حالطصا ،زلیو
 هدنھانپ لثم قباوس ھک یاھنآ و اھ هدنھانپ
 وجھانپ ھک یاھنآ لومش ھب دشابیم دنراد اھ
 .دنتسھ

  .دھدیم لیکشت ار قفوم ناکسا ھک ھچنآ و دمانیم ناکسارفس زلیو تاس وین تموکح ھچنآ میظنت •

 اھ یریگ میمصت رد یعقاو تایبرجت یریگرظن رد •

 زلیو تاس وین تموکح رسارس رد تامدخ ھیارا و کیژیتارتسا یراذگ نالپ ،یراکمھ ندرک یمسر و ھیوقت •

 قفوم ناکسا جیاتن زا نانیمطا یارب زلیو تاس وین تموکح رسارس رد یزاس تیفرظ و یبایزرا ،رادماود دوبھب زا نانیمطا •

 ناگدنھانپ ییافوگش زا نانیمطا یارب رگید عماوج و اھروتکس تامدخ عیسو فیط یزاس میھس •

 ریثآت یارب یلحم یاھ تموکح ورگید یاھورملق و اھ تلایا ،لاردف تموکح اب کیژیتارتسا یاھ یراکمھ ھیوقت و داجیا •

 یلم یاھ یریگ میمصت رد یراذگ

: لماش زلیو تاس وین تموکح ناکسا یژیتارتسا  

 رد ار زلیو تاس وین تموکح ھک یبایزرا بوچراچ کی
 تھج تامولعم نتشاد رد و تفرشیپ یریگ هزادنا و تراظن

 ادیپ زلی و تاس وین رد ھک دیدج یاھ یدنمزاین ھب یھد باوج
.دیامن کمک ،دوشیم  

 تیوقت و ھمادا یگنوگچ هدنریگربرد ھک لمع نالپ کی
 یارجا و زلیو تاس وین تموکح طسوت دوجوم تاراکتبا
.دشاب هدش صخشم یاھالخ ھب یگدیسر یارب رتشیب تامادقا  

 یژیتارتسا کی زلیو تاس وین ناکسا یژیتارتسا
 و هدوب Multicultural NSW یارب تیولوا اب
 .تسا ندش قیبطت لاح رد NSW تموکح طسوت

  :روظنم ھب دیامنیم گنھامھ ار زلیو تاس وین تموکح دیدج و دوجوم یاھ شالت اھ یژیتارتسا نیا

 


