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اﻣداد اﺿطراری Covid-19
ﺻﻠﯾب ﺳرخ اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﺧدﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ اﺿطراری ﺑﮫ دارﻧدﮔﺎن وﯾزاﯾﯽ ﻣوﻗت ﻣﻘﯾم در آﺳﺗراﻟﯾﺎﯾﯽ ﻏرﺑﯽ ﮐﮫ
ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر وﯾروس ھﻣﮫ ﮔﯾر  COVID-19ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد ازاﯾﮫ ﻣﯽ دھد.
ﺻﻠﯾب ﺳرخ ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﻣن ﮐﻣﮏ ﮐﻧد؟
ﺻﻠﯾب ﺳرخ ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﺳﺗﮫ ھﺎی ﻏذاﯾﯽ و ﭘرداﺧت ﺗﻘدی ﯾﮏ ﺑﺎزه را ﺑرای رﻓﻊ ﻧﯾﺎزھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻣﺎ ﻓراھم
ﻧﻣﺎﯾد .در ﺻورت ﺿرورت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ در ﺷراﯾط ﺳﺧﺗﯽ ﺑﺎﺷﯾد ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺎ ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ و اداری
ﻣداوم را ﻧﯾز ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اراﯾﮫ ﻧﻣﺎﯾم.
آﯾﺎ واﺟد ﺷراﯾط اﯾن ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ھﺳﺗم؟
ﺷﻣﺎ واﺟد ﺷراﯾط ﺑرای اﻣداد اﺿطراری ﺻﻠﯾب ﺳرخ ﺧواھﯾد ﺑود اﮔر:
•

ﺷﻣﺎ ﺷﮭروﻧد اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﯾﺎ ﻣﻘﯾم داﺋم ﻧﯾﺳﺗﯾد

•

ﺷﻣﺎ ﻧﯾﺎز ﻓوری ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﺑرای ﻣواد ﻏذاﯾﯽ دارﯾد

•

ھﯾﭻ درآﻣد و ﭘس اﻧداز دﯾﮕری ﺑرای ﺗﺄﻣﯾن ﻧﯾﺎزھﺎی ﺧود ﻧدارﯾد

ﭼﮕوﻧﮫ درﺧواﺳت ﮐﻧم؟
ﺑرای درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ  ،ﺑﺎﯾد از طرﯾﻖ ﭘورﺗﺎل آﻧﻼﯾن ﯾﺎ ﺻﻔﺣﮫ زﻧده ﻣﺎ اﻗدام ﮐﻧﯾد:
www.redcross.org.au/emergencerelief
ﻗﺑل از ﺷروع درﺧواﺳت ﺧود ،ﻣﮭم اﺳت ﺗﺎ اﺳﻧﺎد ﮐﻣﮑﯽ ﺧود را ﺑرای اﯾن درﺧواﺳت ﺟﻣﻊ آوری و
ﺗﮭﯾﮫ ﻧﻣﺎﯾد .اﯾن اﺳﻧﺎد ﻋﺑﺎرﺗﻧد از:
ﺷواھد از وﺿﻌﯾت وﯾزا ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ﺷﻣﺎره ﭘﺎﺳﭘورت
ﯾﮏ ﺳﻧد ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﮫ ﻧﺎم ﺣﺳﺎب و  BSBو ﺷﻣﺎره ﺣﺳﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺷﻣﺎ را ﻧﺷﺎن دھد
اﮔر ﺑﻼﺗﮑﻠﯾف ھﺳﺗﯾد ﯾﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر وﯾزای ﻣﻌﺗﺑری ﻧدارﯾد  ،ھﻧوز ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد درﺧواﺳت دھﯾد و ﻣﺎ
ﺑرای ﮔﻔﺗﮕو درﺑﺎره ﺷراﯾط ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﺧواھﯾم ﮔرﻓت.
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ﭼرا اطﻼﻋﺎت ﺷﺧﺻﯽ ﻣن را ﻣﯽ ﺧواھﯾد؟
ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻣﺎ ﺑﮫ ﻧﯾﺎز ﺷﻣﺎ ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد ﻧﮫ ﺑﮫ وﺿﻌﯾت وﯾزا ﺷﻣﺎ .ﻣﺎ ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اطﻼﻋﺎت
ﺷﺧﺻﯽ ﺷﻣﺎ را ﻣﯽ ﺧواھﯾم .ﻣﺎ ﻓﻘط اﯾن اطﻼﻋﺎت را ﺑﺎ اﻓراد  ،ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ و ﯾﺎ دوﻟت در ﺻورت ﺷرﯾﮏ
ﻣﯾﺳﺎزﯾم ﮐﮫ ﺷﻣﺎ اﺟﺎزه ﺑدھﯾد و ﯾﺎ اﮔر ﻗﺎﻧون ﻣﺎ را ﻣﻠزم ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﭼﯽ ﺑﺎﯾد ﮐرد در ﺻورت ﮐﮫ ﺑﺎ درﺧواﺳﺗم ﮐﻣﮏ ﻻزم داﺷﺗم؟
ھر اراﺋﮫ دھﻧده ﺧدﻣﺎت ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺷﻣﺎ را ﺑﺎ روﻧد درﺧواﺳت آﻧﻼﯾن ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﮐﻧد.
ﮐﺎرﻣﻧدان و داوطﻠﺑﺎن ﺻﻠﯾب ﺳرخ ﻧﯾز ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ در دﺳﺗرس ھﺳﺗﻧد — ﻟطﻔﺎ از ﻣﺎ در اﯾﻧﺟﺎ
ﺑﺎزدﯾد ﮐﻧﯾد:
ﻣرﮐز ﭘﻧﺎھﺟوﯾﺎن در ﮐﻠﯾﺳﺎی Rivervale
) (1Thorogood Burswoodﺑﯾن ﺳﺎﻋت  2اﻻ  5ﺑﻌد از ظﮭر ھر ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ  ،ﯾﺎ
دﻓﺗر ﺻﻠﯾب ﺳرخ )(110 Goderich Street, East Perth
ﺑﯾن ﺳﺎﻋت  9ﺻﺑﺢ و  11ھر ﭘﻧﺟﺷﻧﺑﮫ.
ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑرای درﺧواﺳت ﮐﻣﮏ ﯾﮏ اﯾﻣﯾل ﺑﮫ  wamsphub@redcross.org.auارﺳﺎل
ﮐﻧﯾد.
ﺣﺗﻣﺎ ﺷﻣﺎره ﺗﻣﺎس ﺧود را در درﺧواﺳت ﺗﺎن اظﺎﻓﮫ ﻧﻣﺎﯾد ﺗﺎ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻣﻧدان ﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺗﻣﺎس ﺷوﻧد.
ﺑﻌد از ﺛﺑت درﺧواﺳﺗم ﭼﯽ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽ اﻓﺗد؟
ﯾﮏ ﻋﺿو ﺗﯾم ﺻﻠﯾب ﺳرخ از طرﯾﻖ ﺗﻠﻔن ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﺧواھد ﮔرﻓت ﺗﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﭼﮫ ﻧوع
ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ ﻧﯾﺎز دارﯾد.
ﭼﮫ ﻣدت طول ﻣﯽ ﮐﺷد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭘرداﺧت ﺧود را درﯾﺎﻓت ﮐﻧم؟
ﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺗﻌداد زﯾﺎدی درﺧواﺳت ھﺎ را درﯾﺎﻓت ﻣﯾﮑﻧﯾم و در ﺳرﯾﻊ ﺗرﯾن زﻣﺎن ﻣﻣﮑن اﯾن ھﺎ را
طﯽ ﻣراﺣل ﺧواھم ﮐرد.
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ درﺧواﺳت ﺧود را ﺛﺑت ﮐردﯾد  ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از طرﯾﻖ اﯾﻣﯾل
 wamsphub@redcross.org.auﺑﮫ ﻣﺎ اﯾﻣﯾل ﺑزﻧﯾد ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺧﻣﯾن ﭘرداﺧت را ﺑﭘرﺳﯾد.

