
 

 

 

 

2025 نوج – 2023 یرونج  
 د ھک نتسا ییارجاھم ناکسا یاجیتن نودیک رتبوخ NSW تلود ناکسا یجیتارتسا فدھ

NSW هدش داجیا ایلارتسآ و تلایا یا د ھک ھتسا راب نیلوا یجیتارتسا مقر یا .ننوم یگدنز 
.ھتسا ھعماج و ارجاھم هدلب تدم-هاتوک یاجیتن شش نودروا تسدب یوس ھب یش فدھ و  

 بسانم تامولام و تامدخ ھب یسرتسد ارجاھم
نرگیب مھس و نمافوب ھک نشاب ھتشد  

 نوتفرگ مھس هدلب هر اکمک و اتصرف ارجاھم
نشاب ھتشد یداصتقا ای/و یعامتجا  

 د یعامتجا یاکبش و ناکم رب ینتبم یاکبش
 د مدرم زا لابقتسا لومش ھب ،ناکسا یزیرھمانرب

نشاب لماش ھعماج  

 NSW تلود ناکسا یبایزرا و یزیر ھمانرب
 ھشوم روج یگدنز یعقاو یابرجت طسوت

 ناکسا یزیر ھمانرب ھب کمک هدلب NSW تلود
 سسورپ و تامولام یروآ مج ،دھاوش رب ینتبم

هدیک رتبوخ هر یبایزرا  

 د هر یلم یریگ میمصت د کارتشا NSW تلود
هدیک رتدایز ناکسا یاجیتن و ،یسیلاپ ،افدھ هراب  

 دنمزاین ھک هر یتدم-زارد یاجیتن و هرید دوجو NSWد ھک هر یا هدیچیپ ناکسا متسیس وگا یجیتارتسا یا
.ھسانش یم تیمسر ھب ،ھتسا یش نودروا تسدب هدلب یتلودریغ و یتلود حوطس ھمھ یراکمھ  

 ھنوم نایب ھشوم ھتفگ قفوم ناکسا ھک یزیچ و ناکسا یارفس زا هر NSW تلود فدھ •

 ھنوم یزاساج یریگ میمصت د هر یگدنز یلمع ھبرجت یادص •

 NSW تلود رسارس د تامدخ ھئارا و کیجیتارتسا یزیر ھمانرب ،یگنھامھ ،یراکمھ ِنودیک یمسر و تیوقت •

 ناکسا قفوم یاجیتن زا ات ھنوم تباث هروخ نیقی NSW تلود رسارس د رادماود یزاس تیفرظ و یبایزرا ،ودیک رتبوخ زا •
 ھنک لصاح نانیمطا

 ارجاھم ییافوکش زا نانیمطا هدلب فلتخم عماوج و ارگیزاب زا یدایز عاونا نودید مھس •

 یراذگریثأت هدلب یلحم یاھ تلود و ،اورملق و اتلایا ھگید ،یزکرم تلود دق یلعف کیجیتارتسا یاتکراشم تیوقت و ودیک داجیا •
 .یلم یریگ میمصت یورب

:ھتسا انیزا یکی لماش NSW ناکسا یجیتارتسا ِیا  

 تفرشیپ ات ھنوم کمک NSW تلود ھب ھک یبایزرا بوچراچ
 ھتشد رایتخا د هر یتامولام و ھنک یریگ هزادنا و تراظن هر
ھنک یگدیسر NSW د ادیپون یازاین ھب ھنتیب ھک ھشاب  

 یاراکتبا مقر یچ NSW تلود ھیدیم ناشن ھک یراک نالپ
 یافاکش ھب یگدیسر هدلب و هدیشخب تیوقت و هدد ھمادا هر یلعف
ھنوم ارجا هر یفاضا یاراکتبا هدش ییاسانش  

 تیولوا کی NSW ناکسا یجیتارتسا
 Multicultural NSW هدلب یکیجیتارتسا
 .ھشوم ارجا NSW تلود طسوت و ھتسا

:ھنوم یاجکی ریز یافدھ هدلب هر NSW تلود هزات و یلعف یاشالت یجیتارتسا یا  

 )NSW( زلیو تواس وین ناکسا یجیتارتسا
 

 یش ھجوت NSW ناکسا یجیتارتسا
 نیب د ھک ھتسا ییارجاھم وزا ھلبً اساسا
 د و ھتسا وخ ناکسا رفس لاس 10 ھنلوا

NSW ننوم یگدنز. 

 ،NSW ناکسا یجیتارتسا فدھ هدلب
 یارفن مامت لماش »ارجاھم« حالطصا
 یترجاھم-مقر و یترجاھم ھقباس ھک ھتسا
 لابند ھک ییاسک لومش ھب ،نرید یرو
 .نتسا یگدنھانپ


