
من در کوئینزلند نیستم، از کجا می توانم کمک قانونی مھاجرت دریافت کنم 
 ?I’m not in Queensland, where can I get legal help

کمک در سایر ایاالت استرالیا 

مشوره قانونی در سایر ایالت ھای استرالیا در دسترس است. 

Refugee Legal (VIC) ( کمک قانونی بھ پناھندگان (ویکتوریا)) با شماره 0166 9413 03 از ساعت 9 صبح تا •
5 بعدازظھر از روز دوشنبھ تا جمعھ زنگ بزنید یا بھ: penaberelegal@refugeelegal.org.au ایمیل 

بفرستید.  

Asylum Seeker Resource Centre (ASRC) (مرکز منابع پناھجویان (ASRC)) در ویکتوریا با تلفون شماره •
2534 9252 (03) از روز دوشنبھ تا جمعھ، از ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظھر تماس بگیرید یا بھ 

afghanistantriage@asrc.org.au ایمیل بفرستید. 

RACS (NSW): مشوره تلفونی: از روز دوشنبھ تا جمعھ از ساعت 10 صبح تا 1 بعد از ظھر یا  از ساعت 2 تا 4 •
بعدازظھر از طریق شماره تلفون 7227 8355 (02) یا بھ admin@racs.org.au با ذکرنام و شماره تلفون خود 

ایمیل کنید و آنھا با شما تماس خواھند گرفت. 

IARC (NSW): با تلفون شماره 0700 8234 (02) تماس بگیرید •

Circle Green (WA): با تلفون شماره 3636 6148 (08) تماس بگیرید •

• hDps://rassa.org.au : RASSA (SA)

TRLS (TAS): با شماره تلفون 9473 6169 (03) تماس بگیرید یا بھ info@trls.org.au ایمیل بفرستید. •

  DHAفھرستی از ارائھ دھندگان کمک قانونی در ھر ایالت کھ تحت "بستھ حمایتی استقرار" دولت تأمین مالی می شوند در وبسایت
گذاشتھ خواھد شد.. 

کمک بھ مردم در افغانستان    

•    hDps://awaazaf.org/ آواز افغانستان

یک خط کمک بشردوستانھ است کھ افغان ھا (بیجاشدگان داخلی، عودت  کنندگان) و پناھندگان متاثر از درگیری ھا و بالیای طبیعی را 
با معلومات مربوط بھ کمک  ھا وصل می کند. 

با خط تلفون خاص آواز افغانستان از طریق زنگ زدن با شماره 410 تماس بگیرید. ھفت روز ھفتھ باز است. کارمندان زن و مرد 
در دسترس است. کارمندان بھ زبان دری، پشتو، اردو، انگلیسی و زبان ھای دیگرصحبت می کنند. 

https://rassa.org.au
https://awaazaf.org/


•hDps:// :(UNHCR) وبسایت کمک بھ افغانستان کمیشنری عالی سازمان ملل برای پناھندگان
                                                                    help.unhcr.org/afghanistan

صفحھ وب سایت «HELP» افغانستان مربوط بھ کمیشنری عالی سازمان ملل برای پناھندگان معلوماتی را برای افرادی کھ در 
جستجوی معلومات یا پشتیبانی در داخل افغانستان ھستند، ارائھ می دھد. 

https://help.unhcr.org/afghanistan
https://help.unhcr.org/afghanistan

