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رسخ  بی صل یامداد اضطرار   

دی درخواست خود را ارسال کن چگونه                      

ست؟یچ یامداد اضطرار   

ور   اسایس یازهایرفع ن  یکمک به مردم برا  یرا برا یمحدود تیرسخ حما ب یصل یاضطرار  امداد  کند  مانند غذا، دارو و مسکن ارائه یم یضر . 

   یموقت دارند، افراد ی زایکه و   یافراد یرا برا یو پرونده ا مال  یها تیاز حما تواند برخر   رسخ یم بیصل
 

نامشخص دارند، ارائه دهد  یزای و  تیکه وضع  یهستند و افراد  که به دنبال پناهندگ  

ا یارهایکه بر اساس مع  د،یارائه کن ت یدرخواست حما د یتوانیم د،یمواجه هست  با مشکالت مال اگر  شود یم اب  یقلمرو شما در زمان درخواست ارز  ا ی التیبودجه موجود در ا و بودن  ط یواجد رسر  

شما را برآورده نکند  یازهای ممکن است تمام ن میدان هستند، که ما یم ی محدود ی. آنها پرداخت هاستی ن  یدرآمد تیحما یامداد اضطرار  یها پرداخت   

وع فرم درخواست   قبل از رسر

   Emergency Relief Support website  شما یمتوانید  فهرست   از خدمات دی گر  و سایر   منابع موجود را  در این  لینک  پیدا   کنی د  

 چگونه درخواست شود 

       Red Cross Client Portal    .ا ین راهنما  دستورالعمل ها ی  گام به گام برای ارسال درخواست شما از طر یق  پورتال مراجعه کنندگان صلیب رسخ را ارائه یم دهد 

کرد   د یخواه لی همانطور که در شکل مشخص شده است، چهار مرحله را تکم   

 
 

 

  

1. Start your 
application

2. Tell us about 
yourself

3. Upload 
supporting 

documentation

4. Confirm and 
submit your 
application

https://www.redcross.org.au/migration/emergency-relief/
https://connect.redcross.org.au/en-US/SignIn?returnUrl=/application-submit?code=8181
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د ی: درخواست خود را شروع کن1مرحله   

 

 

 

  

A.  دیبرو   نکی ل  نیاز ا  رسخ  بیصل   تیبه وب سا   
 Red Cross Client Portal 
 

B. سرخ، با   بی در صل یحساب کاربر  ک ی  یبرا
دی برگه ثبت نام ثبت نام کن  یبر رو  کی کل  

 
با حداقل هشت   یرمز عبور  دی شما با توجه: 

که شامل اعداد، نمادها، حروف   دی کن  جادی کاراکتر ا
 کوچک و حروف بزرگ باشد 

C. ک یکرده و کل  اطالعات ارائه شده را برریس  
next  دیکن   

 

سرخ  بیصل یبانیپشت یاگر قباًل براتوجه: 
 یحساب کاربر کیو  دیدرخواست داده ا

و رمز  لیمیبا همان ا دیتوان یم د،یدار
دیعبور وارد شو   

 
ورود نادرست  یاگر چهار بار تالش برا

  24وجود داشته باشد، حساب به مدت 

ساعت   24ساعت قفل خواهد شد. پس از  

 میرمز عبور خود را دوباره تنظ  دیتوان یم
د یکن  

https://connect.redcross.org.au/en-US/SignIn?returnUrl=/application-submit?code=8181
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nsharifi
Text Box
مرحله 2: از خودتان برای ما بگویید.Aاطلاعات شخصی خود را در فرم وارد کنیدتوجه: اطمینان حاصل کنید که آدرس ایمیل صحیح را ارائه کرده اید، زیرا در صورت نیاز به اطلاعات اضافی، باید با شما تماس بگیریم.
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دیخود را ارائه ده ی زایو  اتی: جزئ3مرحله   

A. دی خود را در فرم وارد کن   یزای مشخصات و  
 

دی ست ی مطمئن ن خود  یزا ی و ت ی در مورد وضع اگر توجه:   
دی توان  ی شما م د ،ی معتبر ندار یزا ی در حال حاضر و ای   

دی کن  ی اسناد سفر را بارگذار ری سا  در عوض  
زا ی درخواست و  ای کارت  یمی مانند: پاسپورت، ا  –  

انجام داد 6توان در مرحله   یرا م نی ا  

 

B. د ی کن  دیی خانواده خود را تأ بی ترک  
 

C. د ی کن  کی دکمه افزودن شخص کل ی رو  
خانواده   یاز اعضا ک ی هر  ی برا زا ی و اتی جزئ  تا  
د ی برنامه گنجانده شده است را وارد کن  نی که در ا شما  

 

 

D.  خود   یتمام اطالعات را برا  یوقت  

د،ی تان اضافه کردخانواده   یو اعضا   

د ی برو ی به بخش بعد  
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د ییبگو  در مورد خودتان شت  یب و کیم د یدار  از ین تی چرا به حما  د یی: به ما بگو 4مرحله    

 

A.  د ی شما مناسب است عالمت بزن  ت ی وضع  یرا که برا   یا  نهی هر گز  

 
B.   و د ی مانده پاسخ ده به سواالت باق  

دی کن   کی کل   کون یآ یادامه رو  یبرا      
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د ی کن  یرا بارگذار  زا یو اسناد و  بانک  یها حسابصورت د،یبانک را وارد کن اتی: جزئ5مرحله   

A. : از جمله  د،ی خود را وارد کن  یمشخصات بانک  

ینام دارنده حساب بانک  
BSB 

 شماره حساب  

B. از یی هاتا نسخه  دی کن  ک ی آپلود کل ی رو   
یهاهمه حساب  یبرا یبانک یهاحساب صورت    

تان ارائه شود بزرگسال خانواده یبه همه اعضا  متعلق   

 

هفته  2کمتر از   دی با یبانک یهاحساب صورت  توجه:   

حساب  ی تراکنش هاماه  کی ارسال درخواست( و  خی )از تار   

دی با ی اصل ی ها لی هفته( باشددر صورت امکان، فا 4)    

آپلود شوند.  یبانک ی صورتحساب ها  یبرا   

قابل قبول هستند  یشات ها تنها در صورت  نی اسکر   

حساب )شماره حساب( و   اتی که نام، جزئ    

شما را به وضوح نشان دهند   یآدرس خانه فعل   

 

 

 

C.  دی کن  ک ی آپلود کل  یدوباره رو  
د،ی از مدارک سفر خود را ارائه ده یتا کپ    
 مانند: گذرنامه، 
 ImmiCard , زا ی درخواست و ای   
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D. د یکن  کی ادامه کل ی تمام اسناد، برا ی پس از اتمام بارگذار  
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د یو درخواست خود را ارسال کن  د ی: اظهارنامه را بخوان6مرحله   

A. د یکن   د ییو با زدن عالمت تأ  د یاظهارنامه را بخوان  

است ،  حیکه ارائه شده درست و صح  که اطالعات    

رسخ  بی ارسال درخواست خود به صل یبرا  

د یکن   کیارسال کل یرو  سپس  
 

 

 

 

 

 

 

 

: یگام بعد  

با شما تماس خواهد گرفت  شتریبه اطالعات ب ازیاست و در صورت ن حی کند که درخواست شما کامل و صح یم یسرخ بررس بیصل •  

کند تا به شما اطالع دهد  یارسال م یلیمیشما ا یسرخ برا بی صل د،یستین طیاگر واجد شرا •  

شده شما پرداخت کند  یمعرف  یبه حساب بانک  ما  یکند تا به شما اطالع دهد و مستق یارسال م یلیمیشما ا یسرخ برا بی صل د،یهست طیاگر واجد شرا •  




