
 گرامی   /عزیز مشتری
 

 بھ استرالیا خوش آمدید  , AMESسالم از 
 

 ثبت نام ضروری 
 

  (Bank) حاصل کند کھ ثبت نام شما در بانک تا اطمینان می کند با شما ھمکاری(Case manager) ن  مدیر دوسیھ تا
 کامل شده است.  (Centrelink)و سنترلینک  (Medicare)مدیکر

ھای شما و خانواده   تان در ھفتھ ھای آینده ھمکاری با شما را ادامھ خواھد داد. مدیر دوسیھ تان نیازمندی مدیر دوسیھ
 شما را ارزیابی می کند و ھمراه شما اول ضروری ترین آنھا را برطرف می کند. 

 
مدیر دوسیھ تان و شما برای حل نیازمندی ھای فوری و اھداف بلند مدت با ھم ھمکاری خواھید کرد. مدیر دوسیھ تان  

 ھ شما کمک کند کھ بدانید چھ کاری باید انجام دھید.  گیری برای شما ایجاد می کند تا بقرار /برنامھ استقرار /یک پالن 
 ز، صحت، مسکن، تحصیل، اشتغال و ارتباطات اجتماعی. پشتیبانی عبارتند ا /ضروری ترین زمینھ ھای حمایت 

 
 مسکن 

 
و نیازمندی ھای فوری صحی تان برطرف   هشما درست شد (Centrelink)ھر زمان کھ پرداخت ھای سنترلینک 

 ارجاع می دھد.   AMESدیر دوسیھ شما را بھ یک کارمند مسکن افتن محل اقامت طوالنی مدت است. مود، اولویت یش
مسکن مناسب و بھ صرفھ برای زمان طوالنی کمک می کند. این روند بخاطر محدودیت ھای کارمند مسکن در یافتن 

 پیچیده است، اما کارمند مسکن بھترین راه را برای کمک بھ شما پیدا می کند. در ملبورن  ۱۹ -د یوفعلی کو
 

AMEP مھاجران بزرگسال (پروگرام انگلیسی  ،Adult Migrant English Program ( 
ثبت نام می  (AMEP)انگلیسی برای مھاجران بزرگسال  مدیر دوسیھ برای یادگیری زبان انگلیسی شما را در پروگرام

انگلیسی و بعدا در مدارس مربوط بھ سن شان ثبت نام خواھند شد. مراکز انگلیسی زیادی کودکان در مراکز زبان کند. 
اطر اگر چھ بخدر ملبورن وجود دارد. این مراکز از کودکانی کھ زبان انگلیسی را یاد می گیرند زیاد حمایت می کنند. 

محدودیت ھای فعلی نیاز بھ آموزش خانگی است، نقشھ راه ملبورن بازگشت بھ مدارس در ھفتھ ھا و ماه ھای آینده را  
 نشان می دھد.  

 
را مطلع کنید، آنھا تالش می کنند کھ بھ شما کمک کنند. ما  (Case manager)اگر مشکلی دارید، مدیر دوسیھ تان 
بر نحوه ارائھ خدمات ما تأثیر می گذارد، و ھمانطور  ۱۹-محدودیت ھای کووید. صبر و شکیبایی شما را خواھشمندیم

 ، ما در حال حاضر تالش داریم از تعدادی زیادی از خانواده ھای نیازمند پشتیبانی کنیم.  کھ می دانید
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