
Red Cross Emergency Relief الطوارئ  حاالت  في االغاثة  

األحمر  للصليب التابعة   

How to submit your application 

 

 

What is emergency relief? الطواريء؟  حاالت  في  اإلغاثة  هي  ما    

Red Cross Emergency Relief provides limited support to help people meet essential basic needs like food, medicine, and housin g.  في  اإلغاثة  تقدم  
والسكن  والدواء  كالغذاء  األساسية  االحتياجات  تلبية  على  الناس  لمساعدة  محدودا   دعما   األحمر  للصليب  التالعة  الطوارئ  حاالت  . 

Red Cross can provide some financial and casework support for people on temporary visas, people seeking asylum, and people with uncertain visa 

status. تأشيرة بوضع  الذين واألشخاص اللجوء،  لبووطا ،  مؤقتة تأشيرات على للحاصلين االجتماعية  الحالة ودعم المالي  الدعم  بعض  تقديم األحمر للصليب يمكن  

مؤكدة غير . 

An application for support can be made if you are experiencing financial hardship, which will be assessed against the eligibility criteria of any 

funding available in your State or Territory at the time you apply. سيتم والتي  مالية،  ضائقة  من  تعاني كنت إذا الدعم على للحصول  طلب تقديم يمكن  

تقديمك وقت عند إقليمك  أو واليتك  في متاح تمويل ألي األهلية  لمعايير وفقا   تقييمها . 

Emergency Relief payments are not income support. They are limited payments, which we understand may not meet all needs that you have. 
احتياجاتك  جميع  تلبي  ال  قد  أنها  نفهم  ونحن  محدودة،  مدفوعات  إنها  .للدخل  دعما  ليست  الطوارئ  حاالت  في  اإلغاثة  مدفوعات  . 

Before Starting Your Application طلبك  بدء  قبل    

You can find a list of additional supports and other resources available on the  Emergency Relief Support website.  يمكنك  العثور  على  قائمة  بالدعم 

 .اإلضافي  والموارد  األخرى  المتاحة  على  الموقع  االلكتر وني  للدعم  لإلغاثة  فيي  حاالت  الطوارئ 

How to Apply التقديم  كيفية    

This document provides step-by-step instructions for submitting your application via the Red Cross Client Portal. You will complete four steps, as 

outlined in Figure 1. 1 الشكل  في  موضح هو كما خطوات، أربع ستكمل  .األحمر الصليب عمالء  بوابة عبر طلبك  لتقديم  بخطوة خطوة إرشادات المستند هذا يوفر . 

https://www.redcross.org.au/migration/emergency-relief/
https://www.redcross.org.au/migration/emergency-relief/
https://connect.redcross.org.au/en-US/SignIn?returnUrl=/application-submit?code=8181
https://connect.redcross.org.au/en-US/SignIn?returnUrl=/application-submit?code=8181
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Step 1- طلبك  ابدأ  :1 الخطوة  
  

 A. Visit the Red Cross Client Portal  أ  .قم  بزيارة 
 بوابة  عمالء  الصليب  األحمر 

 

B. Register for an account with 

Red Cross, by clicking on the 

Register tab 

Note: You will need to create a 

password that is at least eight 

characters long that includes 

numbers, symbols, lower case, 

and capital letters. 

C. Review the information provided and click next 

فوق وانقر المقدمة المعلومات راجع .ج   "next " 

Note: If you have already 

applied for Red Cross support 

and have an existing account 

you can sign-in with the same 

email and password. 

If there are four incorrect sign-in 

attempts the account will be 

locked for 24 hours. You will be 

able to re-set your password 

after 24 hours. 
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كلمة إنشاء إلى ستحتاج :مالحظة  

أشكال ثمانية من تتكون مرور  

موزا ًور أرقاما ً تتضمن األقل على  

كبيرة وأحرف صغيرة وحروفا ً . 

على للحصول سّجل .ب   

خالل من األحمر، الصليب مع حساب  

التبويب عالمة على النقر  Register 

قد كنًت إذا :مالحظة  

بطلب بالفعل تقدمت  

من دعم على للحصول  

وكان األحمًر الصليب  

معهم  حساب لديك ، 

الدخول تسجيل فيمكنك  

البريد نفس باستخدام  

المرور وكلمة اإللكتروني . 

غير محاوالت بأربع قمت إذا  

الدخول لتسجيل صحيحة ، 

24 لمدة الحساب قفل فسيتم  

إعادة من ستتمكن .ساعة  

الخاصة المرور كلمة ينتعًي  

ساعة 24 بعد بك . 

https://connect.redcross.org.au/en-US/SignIn?returnUrl=/application-submit?code=8181


 

 

Step 2: Tell us about yourself نفسك عن أخبرنا :الثانية لخطوة   

A. Enter your personal 

information into the form 

معلوماتك  أدخل  .أ   

النموذج  في  الشخصية   

Note: Ensure you provide 

the correct email address, 

as we will need to contact 

you if we require 

additional information. 

مم مممم :مممممم  

ممممم ممممم  

 مممممم

 مممممممممم

ممم ممممممم  

ممم مممممم  

ممم مم ممممممم  

ممم مممممم  

مممممم ممممممم . 
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تقديم من تأكد :مالحظة  

اإللكتروني بريدال عنوان  

سنحتاج حيث الصحيح،  

إذا بك االتصال إلى  

معلومات إلى احتجنا  

 .إضافية



Step 3: Provide your visa details 

تأشيرتك  تفاصيل  قّدم  :3 الخطوة    
A. Enter your visa details into 
the form في تأشيرتك  بيانات  أدخل .أ  
 النموذج 

 

Note: Don’t worry if you are usure 

of your visa status or do not have a 

current visa document, you can 

upload other travel documents 

instead, such as: passport, 

ImmiCard or visa application – this 

can be done in Step 6 

B. Confirm your family 
composition ِّد  .ب  فرد  كم  من  أك   

عائلتك  تتألف   

  

C. Click on the Add Person 
button to enter visa details for 
anyone in your family that is 
included in this application  انقر  .ج  

إلدخال "شخص إضافة " الزر  فوق   
في شخص  ألي  التأشيرة  تفاصيل   
الطلب  هذا  في  تضمينه تم  عائلتك   

 

D. When you finish adding all the 

Information for yourself and your 

family members, scroll down to the 

next section 

 

 

لم إذا تقلق ال :مالحظة  

حالة من متأكدا ً تكن  

لديك يكن لم أو تأشيرتك  

حالي تأشيرة مستند ، 

مستندات تحميل  فيمكنك  

ذلك من بدال ً أخرى سفر ، 

أو السفر جواز :مثل  

 أو ImmiCard بطاقة

يمكن - التأشيرة طلب  

6 الخطوة في بذلك القيام  



المعلومات جميع إضافة من االنتهاء عند .د   

الجزء إلى ألسفل بالتمرير قم عائلتك، وأفراد بك الخاصًة  

التالي
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Step 4: عن المعلومات من ومزيد الدعم إلى تحتاج لماذا أخبرنا :4 الخطوة  
 نفسك 

 
 

A. Tick any options that apply to your  
situation تنطبق التي  الخيارات على  عالمة ضع .أ  

حالتك  على  

 

B. Answer the remaining questions and  

click Next to proceed  األسئلة عن  أجب  .ب  

فوق  وانقر المتبقية  "Next"  للمتابعة 
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Step 5:  وقم بتحميل كشوف الحسابات البنكية ووثائق السفربنك: أدخل تفاصيل ال5الخطوة ،  

A. Enter your bank details, including:   أ. 
ذلك  في  بما  ،  بك  الخاصة  البنك  تفاصيل  أدخل  : 

• Account name •    الحساب  إسم  

• BSB number •   رقم  BSB 

• Account number•   الحساب  رقم  

 

B. Click Upload to provide copies 
of bank statements for all accounts held 
by all adult members of your familyب. 
كشوف من نسخ لتوفير Upload انقر  

التي الحسابات لجميع البنك  حسابات  
البالغين عائلتك  أفراد جميع  يمتلكها  

 

Note: Bank statements must be less 

than 2-weeks old (from the date the 

application is submitted) and cover 

one month (4-weeks) worth of 

transactions. Where possible, original 

files should be uploaded for bank 

statements. Screenshots are only 

acceptable if they clearly show your 

name, account details (BSB and 

account number) and your current 

home address. 

C. Click Upload again to provide copies Of 

your travel documents, such as: 

passport, ImmiCard or visa 

application فوق انقر .ج  Upload أخرى  مرة  

مثل  ،  السفر مستندات من نسخ لتقديم : 

بطاقة  أو السفر جواز  ImmiCard  طلب أو  

 .التأشيرة

أن يجب :مالحظة  

كشوف تكون  

أقل البنك حسابات  

من) أسبوعين من  

الطلب تقديم تاريخ ) 

شهرا ً وتغطي  

(أسابيع 4) واحدا ً  

حيثما .المعامالت من  

تحميل يجب أمكن،  

األصلية الملفات  

حسابات لكشوف  

الشاشة لقطات .البنك  

كانت إذا فقط مقبولة،  

اسمك بوضوح تُظهر  

حسابك وتفاصيل   

BSB)  ورقًم 

وعنوان  (الحساًب  

الحالي منزلك . 



D. When you finish uploading all the documents, click Next to proceed عند .د  
فوق انقر ، المستندات كافة تحميل من  االنتهاء  " Next"  للمتابعة 

 

Page | 6 



Step 6: طلبك  وقّدِّم  اإلقرار  اقرأ :6 الخطوة   
 

A. Read the declaration and confirm 

that the information you have 

provided is true and correct by 

Ticking the box, then click Submit 

to send your application to Red 

Cross• األحمر الصليب سيتحقق  

ويتصلون وصحيح، مكتمل  طلبك أن من  

من مزيد إلى الحاجة حالة في  بك  

 .المعلومات

  

What’s next? ذلك؟  بعد ماذا  
• Red Cross will check that your application is complete and correct, and contact you if any further information is needed.  

المعلومات  من  مزيد  إلى  الحاجة  حالة  في  بك  ويتصلون  وصحيح،  مكتمل  طلبك  أن  من  األحمر  الصليب  سيتحقق  . 

 

• If you are not eligible, Red Cross will send you an email to let you know. • إلكترونية  رسالة األحمر الصليب لك سل ير فسوف  مؤهال ، تكن لم  إذا  
بذلك  إلعالمك  

• If you are eligible, Red Cross will send you an email to let you know and make a payment directly into your nominated bank account. • 
مباشرة الدفع وإجراء إلعالمك إلكترونية رسالة األحمر الصليب لك يرسل فسوف ، مؤهال   كنت إذا    

المحدد البنكي  حسابك في     • . 
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