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 ثبت نام ضروری  
 

  یم کھ ثبت نام ش  اطمینان حاصل کنھ تا ھمکاری مونھ    قد از شمو(Case manager)  شیممدیر دوسیھ 
   کامل شده. (Centrelink)و سنترلینک    (Medicare)مدیکر (Bank)  بانکه د 

  نیازمندی ھای   شیم. مدیر دوسیھ میدهادامھ  قد از شمو رهھفتھ ھای آینده ھمکاری   هد  شیم مدیر دوسیھ
 .  حل مونھ  هآنھا ر مھمترین اول   شمو قاطی  قد از و  سنجیده  یم رهو خانواده ش   وشم

 
.  مونید ھمکاری  قد ھمدیگھمدت  بلند و اھداف   عاجل ی حل نیازمندی ھای  ا بر شیم مدیر دوسیھ شمو و 

چھ کار باید   بدانین کھ  ھ کمک کن و شم  دهتا جور مونھ  بلده شیم گیری  قرار یک پالن   شیممدیر دوسیھ 
 .  کنین

 و ارتباطات اجتماعی.   کار، تحصیل،  خانھز، صحت، ضروری ترین زمینھ ھای پشتیبانی عبارتند ا
 

 خانھ 
 

،  د برطرف ش شیم ھای فوری صحی از شد و نی جور یم ش  (Centrelink)سنترلینک  پیسھھر زمان کھ  
  AMES خانھ یک کارمند   ده ه ر مودیر دوسیھ ش. متھ اقامت طوالنی مدت اس یافتن جای قدم اول 

 .  معرفی مونھ 
. این روند بخاطر  ونھ زمان طوالنی کمک م  بلدهمناسب و بھ صرفھ   خانھ پیدا کدن   هد  خانھ کارمند 

کمک   لدهبھترین راه را ب ند خانھ کارم  ولی ، ھپیچیده است در ملبورن  ۱۹ -د  یومحدودیت ھای فعلی کو 
 .  ونھ پیدا م ده شمو 

 
AMEP کالن سال ، مھاجران   انگلیسی  (پروگرام Adult Migrant English Program ( 

  کالن سالمھاجران  لدهپروگرام انگلیسی ب هد  ه ر و یادگیری زبان انگلیسی شم  بلدهمدیر دوسیھ  
(AMEP)    و سال  مربوط بھ سن  کتب ھای انگلیسی و بعدا در ممراکز زبان  هکودکان د . ونھنام م ثبت  

. این مراکز از کودکانی کھ زبان  یره ملبورن وجود د   ه. مراکز انگلیسی زیاد د موشن شان ثبت نام 
اگر چھ بخاطر محدودیت ھای فعلی نیاز بھ آموزش  . ونن م پشتبانی زیاد  هانگلیسی را یاد می گیر

 .  یده نشان م ھفتھ ھا و ماه ھای آینده هد  مکتب ھا رهخانگی است، نقشھ راه ملبورن بازگشت بھ 
 

  موش کھ بھ  ونھ م تالشآنھا   با خبر کنین. (Case manager)  خو ره ، مدیر دوسیھ اریناگر مشکلی د 
نحوه ارائھ خدمات   بلھ  ۱۹- محدودیت ھای کووید خواھشمندیم.  ه ر و . ما صبر و شکیبایی شمھکمک کن 

زیادی از   شماریاز  کوشش مونی در حال حاضر  و ، م ، و ھمانطور کھ می دانید میلھتأثیر   وم
 .   یمنیازمند پشتیبانی کنفامیلھای 
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