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معلومات أساسية
هذه المعلومات موجهة لألشخاص الذين يتقدمون بطلبات الحصول على تأشيرة لإلقامة في أستراليا ،إما بشكل دائم أو على أساس
مؤقت .وهي تقدم لمحة عامة عن أستراليا ،وتاريخها ،وأسلوب الحياة فيها والقيم التي تجمعنا.
عند التقدم للحصول على تأشيرات محددة ،يجب على المتقدمين الذين تبلغ أعمارهم  18عاما ً فأكثر التوقيع على بيان القيم األسترالية
بما يؤكد على أنهم سيحترمون القيم األسترالية ويمتثلون لقوانين أستراليا.
وتشمل القيم األسترالية ما يلي:


احترام القيمة المتساوية للفرد وكرامته وحريته



حرية التعبير



حرية العقيدة الدينية والحكومة العلمانية



حرية التجمع



دعم الديمقراطية البرلمانية وسيادة القانون



المساواة في ظل القانون



المساواة بين الرجل والمرأة



تكافؤ الفرص



المسالمة/المهادنة



روح المساواة التي تشتمل على التسامح واالحترام المتبادل والتعاطف مع المحتاجين.

قد يت ّم التعبير عن هذه القيم بطرق مختلفة من قبل أشخاص مختلفين مع الحفاظ على نفس المعنى .فهي ليست قاصرة على أستراليا ،بل
تحظى بموافقة المجتمع األوسع وتمثل أساس المجتمع األسترالي وثقافته.
يتم تضمين إقرار القيم مع معظم نماذج طلبات التأشيرة ،إما على شكل سؤال أو كجزء من اإلقرار.
قبل التوقيع على سؤال بيان القيم في نموذج الطلب ،يجب على جميع المتقدمين للحصول على التأشيرات المشروطة والدائمة وعدد
قليل من التأشيرات المؤقتة قراءة المعلومات الخاصة بالقيم التي تقدمها الحكومة األسترالية ،أو أن يتم شرحها لهم .صممت المعلومات
أدناه لمساعدة طالبي التأشيرات على فهم القيم األسترالية قبل التوقيع على إقرار القيم في طلب التأشيرة الخاص بهم.

إقرار القيم األسترالية
يجب على جميع المتقدمين للحصول على التأشيرات المشروطة والدائمة وعدد قليل من التأشيرات المؤقتة قراءة المواد التي تقدمها
الحكومة األسترالية عن الحياة في أستراليا ،أو أن يتم شرحها لهم .كما يطلب من المتقدمين أيضا ً فهم المطلوب منهم إذا تقدموا في
وقت الحق بطلب الحصول على الجنسية األسترالية .يتم تضمين هذا اإلقرار في نماذج طلبات التأشيرة المتأثرة ويحتاج جميع
المتقدمين البالغين من العمر  18عاما ً فأكثر إلى التوقيع على اإلقرار.
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إقرار القيم األسترالية لطالبي التأشيرات المشروطة والدائمة
يجب أن توقع هذا اإلقرار إذا كنت تبلغ من العمر  18عاما ً أو أكثر.

أؤكد أنني قد قرأت ،أو قد شُرحت لي ،المعلومات المقدمة من قبل الحكومة األسترالية حول المجتمع والقيم األسترالية.
وأنني أفهم ّ
أن:





المجتمع األسترالي يقدّر احترام حرية وكرامة الفرد ،وحرية العقيدة ،وااللتزام بسيادة القانون ،والديمقراطية البرلمانية،
والمساواة بين الرجل والمرأة ،وروح المساواة التي تشمل االحترام المتبادل والتسامح واإلنصاف والتعاطف مع المحتاج
والسعي لتحقيق الصالح العام
المجتمع األسترالي يقدّر تكافؤ الفرص بين األفراد ،بغض النظر عن األصول أو الديانة أو الخلفية العرقية
اللغة اإلنجليزية ،باعتبارها اللغة القومية ،هي أحد عناصر التوحيد الهامة للمجتمع األسترالي.

وأتعهد باحترام هذه القيم الخاصة بالمجتمع األسترالي خالل وجودي في أستراليا واالمتثال لقوانين أستراليا.

أفهم أنني إذا سعيت للحصول على الجنسية األسترالية ّ
فإن:



الجنسية األسترالية هي هوية مشتركة ورابط مشترك يوحد جميع األستراليين مع احترام تنوعهم.
الجنسية األسترالية تتضمن حقوق ومسؤوليات متبادلة .وتشمل مسؤوليات الجنسية األسترالية االمتثال للقوانين األسترالية ،بما
في ذلك تلك المتعلقة بالتصويت في االنتخابات أو الخدمة في هيئة المحلفين.

ي المؤهالت القانونية ألصبح مواطناً أسترالياً وتمت الموافقة على طلبي ،فأنا أفهم أنه سيكون علي أن أتعهد بالوالء
إذا توفرت ف ّ
ألستراليا وشعبها.
فيما يتعلق بتقديم الطلبات عن طريق اإلنترنت ،سيطلب من طالب التأشيرة الرئيسي اختيار زر الختيار "نعم" أو "ال" بالنسبة إلقرار
القيم .إذا كان الطلب يضم ُمعالين يبلغون من العمر  18عاما ً فأكثر ،ستكون هناك فقرة إضافية في اإلقرار تنص على:

أبلغني جميع األشخاص المدرجة أسماؤهم في هذا الطلب ،والذين يبلغون من العمر  18عاماً أو أكثر ،بأنهم قد قاموا بقراءة المعلومات
المقدمة من قبل الحكومة األسترالية حول المجتمع والقيم األسترالية  ،أو تم شرحها لهم ،وأنهم يوافقون على اإلقرار أعاله.
وفي تلك الظروف يقدم مقدم الطلب اإلقرار باألصالة عن نفسه ونيابة عن ذويه.

إقرار القيم األسترالية لطالبي التأشيرات المؤقتة
يجب على المتقدمين للحصول على تأشيرات مؤقتة متأثرة التوقيع أيضا ً على إقرار القيم األسترالية .ويتم تضمين اإلقرار الخاص بهم
في قسم اإلقرارات العامة في الطلب ،وبالتالي ّ
فإن التوقيع على النموذج يعني أيضا ً التوقيع على اإلقرار .وال يكون مطلوبا ً من هؤالء
المتقدمين قراءة هذه المعلومات ،ولكن يمكنهم القيام بذلك إذا رغبوا.
يتم تضمين إقرار القيم األسترالية التالي في معظم نماذج طلبات التأشيرة المؤقتة:

سأحترم القيم األسترالية على النحو الوارد في هذا النموذج خالل وجودي في أستراليا وسأمتثل لقوانين أستراليا.
بالنسبة للمتقدمين بطلبات عبر اإلنترنت ،يختلف اإلقرار قليالً:

سأحترم القيم األسترالية كما هي واردة في بداية هذا الطلب خالل وجودي في أستراليا وسأمتثل لقوانين أستراليا.
فيما يتعلق بطلبات اإلنترنت حيث يوجد ُمعالين تتراوح أعمارهم بين  18عاما ً فأكثر ،هناك فقرة إضافية في اإلقرار تنص على ما
يلي:

أبلغني جميع األشخاص اآلخرين المدرجة أسماؤهم في هذا الطلب والذين يبلغون من العمر  18عاماً فأكثر بأنهم موافقون أيضاً على
هذا المتطلب.
سيطلب من مقدمي الطلبات اختيار زر لإلشارة إما "نعم" أو "ال" على إقرار القيم باألصالة عن نفسهم وبالنيابة عن أي ُمعالين (إن
انطبق ذلك).
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القيم والمبادئ األسترالية
لمزيد من المعلومات حول موضوعات محددة ،اذهب إلى المواقع اإللكترونية ذات الصلة وغيرها من المصادر المذكورة.
بينما تشترك العديد من الدول األخرى إلى حد ما في هذه القيم والمبادئ ،إال أنه قد ت ّم تكييفها على الوضع الفريد ألستراليا ،كما ت ّم
تشكيلها وتحديثها من خالل استيطان الماليين من األشخاص من جميع أنحاء العالم في أستراليا .وعلى الرغم من أنّه باإلمكان التعبير
عنها بأشكال مختلفة من قبل أشخاص مختلفين ،إال ّ
أن معناها يبقى هو نفسه.
أول من سكن أستراليا هم السكان األصليين من األبوريجينال وسكان جزر مضيق توريس ،والذين تعد ثقافتهم وتقاليدهم الفريدة من بين
األقدم في العالم .كان المهاجرين األول في معظمهم من بريطانيا وأيرلندا ،وكان لهذا التراث األنجلو -كيلتي أثر هام ومستمر على
تاريخ أستراليا وثقافتها وتقاليدها السياسية .وأدت موجات الهجرة الالحقة إلى وصول األفراد من أفريقيا وآسيا واألمريكيتين وأوروبا،
الذين قدموا جميعا ً مساهمات فريدة خاصة بهم إلى أستراليا وإلى أسلوب الحياة فيها.
ال يسعى إقرار القيم والمبادئ المشتركة هذا إلى جعل الجميع متماثلين ولهم نفس المعتقدات .الهدف هو مساعدة السكان الجدد على فهم
القيم األساسية التي ساعدت في خلق مجتمع مستقر ،إال أنّه في الوقت نفسه ،ديناميكي ومتماسك ويتميّز بالتنوع.
يتمتع األفراد في أستراليا بالكثير من الحريات .ولكن لالستفادة من تلك الحريات ،يكون مطلوبا ً من الجميع االمتثال للقوانين
األسترالية ،والتي وضعتها الحكومات المنتخبة ديمقراطيا ً للحفاظ على مجتمع منظم وحر وآمن.

الحريات األساسية
يحق لجميع األستراليين التمتع بعدد من الحريات األساسية (ضمن حدود القانون) ،بما في ذلك التحدث بحرية وصراحة ،واالنضمام
إلى الجمع يات ،وعقد االجتماعات ،والعبادة وفق الديانة التي يختارونها ،والتنقل في جميع أنحاء أستراليا من دون قيود.

احترام القيمة المتساوية للفرد وكرامته وحريته
يتمتع جميع األستراليين بالحرية والمساواة ،ويتوقع منهم أن يعاملوا بعضهم البعض بكرامة واحترام .يرفض األستراليون استخدام
العنف أو التخويف أو اإلذالل كسبل لتسوية النزاعات في مجتمعنا.
وتحظر القوانين الخاصة ب الكومنولث التمييز على أساس العرق أو الجنس أو اإلعاقة أو العمر في عدد من مجاالت الحياة العامة وفقا ً

لقانون التمييز العنصري لعام  ،1975وقانون التمييز على أساس الجنس لعام  ،1984وقانون التمييز على أساس اإلعاقة لعام
 ،1992وقانون التمييز على أساس العمر لعام  .2004لجنة حقوق اإلنسان األسترالية هي المسؤولة عن التعامل مع الشكاوى المقدمة
بموجب هذه القوانين.
انظر :لجنة حقوق اإلنسان األسترالية )(Australian Human Rights Commission

حرية التعبير
يتمتع جميع األستراليين بالحرية ،في حدود القانون ،لقول أو كتابة آرائهم حول الحكومات األسترالية أو حول أي موضوع أو قضية
اجتماعية طالما انهم ال يشكلون خطرا ً على اآلخرين ،وال يقومون بادعاءات كاذبة أو يمثلون عقبة أمام حرية اآلخرين في التعبير.
واألمر نفسه ينطبق على الصحف األسترالية ،واإلذاعة والتلفزيون ،وأشكال اإلعالم األخرى .فاألستراليون لديهم الحرية في االحتجاج
على تصرفات الحكومة وفي القيام بحمالت لتغيير القوانين.
تسمح حرية التعبير لألفراد في التعبير عن أنفسهم ومناقشة األفكار .هناك قوانين لحماية سمعة األفراد ضد المعلومات الكاذبة أو
األكاذيب .كما توجد قوانين أيضا ً ضد التحريض على الكراهية ضد اآلخرين بسبب ثقافاتهم أو أصولهم العرقية أو خلفياتهم.

حرية الديانة والحكومة العلمانية
جميع األستراليون لديهم الحرية في اتباع أي ديانة يختارونها ،طالما ال تؤدي ممارسة شعائرها إلى خرق أي من القوانين األسترالية.
كما لدى األستراليون أيضا ً الحرية في عدم اتباع أي ديانة .التعصب الديني غير مقبول في المجتمع األسترالي.
أستراليا لديها حكومة علمانية – ال توجد ديانة رسمية أو ديانة للدولة .وتعامل الحكومات جميع المواطنين على أنهم متساوين بغض
النظر عن الديانة.
القوانين الدينية ليس لها أي وضع قانوني في أستراليا وال تنطبق سوى تلك القوانين التي يسنها البرلمان ،على سبيل المثال ،في مسائل
الطالق .وتعد بعض الممارسات الدينية أو الثقافية ،مثل الجمع بين زوجتين (الزواج من أكثر من شخص واحد في نفس الوقت) ضد
القانون في أستراليا.
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حرية التجمع
مع مراعاة أحكام القانون ،لدى األستراليون الحرية في التجمع معا ً واالحتجاج ضد الحكومة أو أي منظمة أخرى طالما ّ
أن االحتجاج
سلمي وال يؤدي إلى اإلضرار بأي ممتلكات أو إصابة أي أشخاص .وتشتمل حرية التجمع على الحرية في االنضمام أو عدم االنضمام
إلى أي منظمة أو جماعة ،شريطة أن تكون قانونية .تشمل مثل تلك المنظمات والجماعات األحزاب السياسية والنقابات العمالية
والجماعات االجتماعية.

دعم الديمقراطية البرلمانية وسيادة القانون
أستراليا دولة برلمانية ديمقراطية ،مما يعني ّ
أن المواطن األسترالي يشارك في كيفية حكم البالد وكيفية تمثيل المجتمع األسترالي.
سن القوانين أو تفويض سلطة ّ
الحكومات مسؤولة أمام جميع األستراليين .البرلمانات المنتخبة هي الهيئات الوحيدة القادرة على ّ
لسن
القوانين في أستراليا.
يجب على الجميع في أستراليا االمتثال للقوانين التي تسنها الحكومات .وبنفس القدر ،يحمي القانون جميع األستراليين بشكل متسا ٍو.
وهذا يعني ّ
أن ال أحد معفي أو "فوق القانون" ،حتى الذين يشغلون المناصب في السلطة ،مثل السياسيين أو أفراد الشرطة.

المساواة في ظل القانون
جميع األستراليون متساوون أمام القانون .وهذا يعني أنه ال ينبغي أن يعامل أي أحد بشكل مختلف عن أي شخص آخر بسبب العرق أو
اإلثنية أو الموطن األصلي ،أو بسبب العمر أو الجنس أو الحالة االجتماعية أو اإلعاقة أو بسبب المعتقدات السياسية أو الدينية .ويجب
على الوكاالت الحكومية والمحاكم المستقلة معاملة الجميع بالعدل واإلنصاف.
وتعني المعاملة على قدم المساواة أن يكون الحصول على وظيفة أو الترقي في العمل على أساس مهارات الفرد وقدراته وخبراته
وليس على أساس خلفيته الثقافية أو معتقداته السياسية .وهذا يعني أيضا ً أنه ال يجوز رفض تقديم الخدمة لألفراد في المتاجر أو الفنادق
أو غيرها من أماكن الخدمة بسبب العرق أو اللون أو الديانة أو الجنس أو الحالة االجتماعية.

المساواة بين الرجل والمرأة
الرجال والنساء متساوون في الحقوق في أستراليا .فالوظائف والمهن مفتوحة للنساء والرجاء بشكل متساو .ويمكن للرجال والنساء
الخدمة في الجيش كما يمكنهم شغل المناصب الحكومية على حد سواء.

تكافؤ الفرص وروح المساواة
يقدّر األستراليون المساواة في الفرص والتي غالبا ً ما تسمى "الفرصة العادلة" .وهذا يعني أن ما يحققه الفرد في الحياة يجب أن يكون
نتاج مواهبه وعمله وجهده وليس منشأه أو المحاباة التي يحظى بها.
بأن الجميع متماثلين أو ّ
يتمتع األستراليون بروح المساواة التي تنطوي على االحترام المتبادل والتسامح واإلنصاف .وهذا ال يعني ّ
أن
الجميع لديهم ثروات أو ممتلكات متساوية .فالهدف هو ضمان عدم وجود فوارق طبقية رسمية في المجتمع األسترالي.

المسالمة/المهادنة
يفخر األستراليون بمجتمعهم السلمي .وهم يعتقدون ّ
بأن التغيير يجب أن يحدث من خالل المناقشة واإلقناع السلمي والعملية
الديمقراطية .وهم يرفضون العنف كوسيلة لتغيير آراء األفراد أو القانون.
باإلضافة إلى تلك القيم ،يسعى األستراليون أيضا ً إلى تحقيق الصالح العام ويشعرون بالتعاطف مع المحتاجين .هناك روح مجتمعية
قوية في أستراليا ،ويسعى األستراليون إلى تعزيز وتحسين المجتمع الذي يعيشون فيه.
يساهم العديد من األستراليين في المجتمع في حياتهم اليومية .وقد يظهر ذلك من خالل اهتمامهم بالبيئة وتقديم يد المساعدة والعمل
سويا ً في أوقات الشدة للسعي لتحقيق الصالح العام.
أستراليا لديها تقليد قوي من "الزمالة" ،حيث يساعد األفراد اآلخرين طوعاً ،وخاصة من يواجهون المصاعب .والرفيق هو غالبا ً ما
يكون صديقاً ،ولكن يمكن كذلك أن يكون الزوج أو الشريك أو األخ أو األخت أو االبنة أو االبن .كما يمكن أن يكون الرفيق شخصا ً
غريبا ً تماماً .وهناك كذلك تقليد قوي يتمثل في خدمة المجتمع والعمل التطوعي.
قام األستراليون بترويج القيم ال مذكورة أعاله ومناقشتها على مدى سنوات عديدة .وقد ساعدت تلك القيم أستراليا على استقبال الماليين
من مجموعات عرقية وتقاليد ثقافية عديدة ودمجهم فيها بنجاح.
التنوع الثقافي في أستراليا هو مصدر قوة ،األمر الذي يجعل منها مجتما ً ديناميكياً .ويتمتع جميع األستراليون بالحق في التعبير عن
ثقافاتهم ومعتقداتهم في إطار القوانين األسترالية.
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ولكن في الوقت نفسه فجميع األستراليين مطالبين بااللتزام المطلق تجاه أستراليا – قوانينها وقيمها وشعبها.

القيم المشتركة
على الرغم من ّ
أن المهاجرين في أستراليا جاءوا من خلفيات ثقافية ودينية متعددة ،إال أنهم استقروا بنجاح في أستراليا واندمجوا في
المجتمع األوسع .وفي المقابل ،ت ّم إثراء أستراليا بالمشاركات التي قدموها اجتماعيا ً وثقافيا ً واقتصادياً.
إحدى السمات الهامة للمجتمع األسترالي اليوم ليست في التنوع الثقافي لشعبه فقط ،ولكن أيضا ً في مدى اتحادهم في التزامهم الغالب
تجاه أستراليا.
ً
ً
فاألستراليون يضعون اختالفاتهم الفردية جانبا لمصلحة العيش معا كجيران.
ويتمتع جميع األستراليون في إطار القوانين األسترالية بالحق في التعبير عن ثقافاتهم ومعتقداتهم وفي المشاركة بحرية في الحياة الوطنية
األسترالية .وفي الوقت نفسه ،يتوقع من الجميع التمسك بالمبادئ والقيم المشتركة ،كما وردت في المقدمة ،التي تدعم أسلوب الحياة في
أستراليا.

المجتمع األسترالي اليوم
إحدى السمات المميزة للمجتمع األسترالي اليوم هي التنوع الثقافي لشعبه ومدى اتحاده في التزامه الغالب تجاه أستراليا.
بأن الجميع متماثلين أو ّ
ومن السمات األخرى التي يُعرف بها هي طبيعة المساواة في المجتمع األسترالي .وهذا ال يعني ّ
بأن الجميع
لديهم ثروات أو ممتلكات متساوية .ولكن يعني ذلك أنه مع العمل الجاد وااللتزام ،يمكن أيضا ً لمن ال يملكون اتصاالت رفيعة المستوى
أو رعاة من ذوي النفوذ تحقيق النجاح.
في إطار قوانين أستراليا ،يملك جميع األستراليون القدرة على التعبير عن ثقافاتهم ومعتقداتهم والمشاركة بحرية في الحياة الوطنية في
أستراليا .وتتمسك أستراليا بشدة باإليمان بأنّه ال يجب أن يعاني أحد من الحرمان على أساس بلد مولدهم أو التراث الثقافي أو اللغة أو
الجنس أو المعتقد الديني.
ومن أجل الحفاظ على مجتمع مستقر ومسالم ومزدهر ،يتوقع من جميع األستراليين من كافة الخلفيات التمسك بالمبادئ والقيم
المشتركة التي تمثل األساس الذي يقوم عليه المجتمع األسترالي.

القوانين والعادات االجتماعية
يخضع السلوك المجتمعي في أستراليا إلى مزيج من القوانين الرسمية والعادات االجتماعية غير الرسمية.
ويجب على جميع األفراد في أستراليا االمتثال لقوانين البالد أو مواجهة احتمال المالحقة الجنائية والمدنية .كما يتوقع من األفراد أيضا ً
بصفة عامة مراعاة العادات االجتماعية األسترالية ،واألعراف والممارسات على الرغم من أنها ليست عادة ملزمة قانوناً.
تقوم برلمانات الكومنولث والواليات واإلقليمين األسترالية ّ
بسن القوانين األسترالية .وتتمثل مهمة الشرطة في الحفاظ على األمن
ً
والنظام في المجتمع وتقديم من يعتقدون بخرقهم للقانون للمحاكمة .كما يمكن لألفراد في المجتمعات المحلية واألحياء أيضا مساعدة
بعضهم البعض في حال وجود مشاكل وإبالغ قسم الشرطة المحلي بأي شيء غير عادي أو يدعو للريبة.
لدى أستراليا قوة شرطة وطنية تسمى الشرطة االتحادية األسترالية ،وهي التي تحقق في الجرائم ضد القوانين االتحادية بما يشمل
االتجار في المخدرات والهجرة غير المشروعة والجرائم ضد األمن القومي والجرائم ضد البيئة .وجميع واليات أستراليا واإلقليم
الشمالي لديها قوات شرطة خاصة بها ،والتي تتعامل مع الجرائم في إطار قوانين الوالية أو اإلقليم .تتولى الشرطة االتحادية األسترالية
عمل الشرطة في إقليم العاصمة األسترالية.
وعلى الرغم من أنه بإمكان ضباط الشرطة إلقاء القبض على األفراد واإلدالء بالشهادة أمام المحكمة ،إال أنهم ال يتخذون القرار النهائي
حول ما إذا كان األفراد مذنبون بارتكاب الجرائم أم ال .فهذا أمر تقرره المحاكم.
تتمتع الشرطة والمجتمع بعالقات جيدة في أستراليا .يمكنك اإلبالغ عن الجرائم وطلب المساعدة من الشرطة .وإذا ت ّم استجوابك من
قبل الشرطة ،احتفظ بالهدوء وكن مهذبا ً ومتعاوناً.

متطلبات الشخصية
يتوقع المجتمع األسترالي امتثال جميع حاملي التأشيرات للقوانين األسترالية واالستمرار في تلبية متطلبات الشخصية الواردة في
التأشيرة الخاصة بهم .في حال ت ّم االعتقاد ّ
بأن األشخاص الذين لديهم إدانات جنائية لديهم أيضا ً عالقات مع الخارجين عن القانون ،مثل
عصابات الدراجات البخارية الخارجة عن القانون أو الجماعات اإلرهابية أو من يمثلون خطرا ً على المجتمع األسترالي أو على أحد
أفراد المجتمع األسترالي ،من الممكن أن يت ّم إلغاء التأشيرة الخاصة بهم .ويمكن أن يتم إلغاء التأشيرة التي حصل عليها أي شخص
يهدد أو يمكن أن يهدد صحة المجتمع األسترالي أو أمانه أو حسن النظام فيه.
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ويمكن احتجاز الشخص الذي ألغيت تأشيرته وترحيله من أستراليا .كما يمكن استبعادهم ،في كثير من الحاالت ،بصورة دائمة من
العودة إلى أستراليا.

الحقوق في مكان العمل في أستراليا
يتمتع األفراد العاملون في أستراليا ،سواء الذي يحملون تأشيرة رعاية أو بدون رعاية ،بالحقوق والحماية في العمل .وال يمكن
الحرمان من تلك الحقوق عن طريق العقود.
يحدد القانون األسترالي الحد األدنى لألجور وشروط مكان العمل.
يقدم الموقع اإللكتروني المخصص لحاملي التأشيرات والمهاجرين لدى مكتب محقق شكاوى العمل العادل األسترالي معلومات حول ما
تحتاج إلى معرفته قبل بدء العمل باإلضافة إلى األجور وترتيبات العطالت واستحقاقات الموظفين.
انظر :حاملي التأشيرات والمهاجرين )(Visa holders & migrants
يمكن أن يقدم مكتب محقق شكاوى العمل العادل لك المزيد من المعلومات والنصائح حول حقوقك والتزاماتك في مكان العمل ،ولديه
معلومات حول مكان العمل مترجمة إلى لغات مختلفة.
انظر :مكتب محقق شكاوى العمل العادل )(Fair Work Ombudsman

مزيد من المعلومات
المسائل المتعلقة باالستيطان:
تتوفر المعلومات في الموقع اإللكتروني لوزارة الخدمات االجتماعية )(Department of Social Services (DSS
).website
يتوفر كت ّيب البدء في حياة جديدة في أستراليا ) (Beginning a Life in Australiaأيضا ً على الموقع اإللكتروني لوزارة
الخدمات االجتماعية (متوفر باللغة اإلنجليزية و 37لغة أخرى)
بالنسبة لمعظم المتقد مين للحصول على تأشيرة مؤقتة ،يتم تضمين إقرار القيم في قسم اإلقرارات العامة في نموذج الطلب الخاص بهم.
ويُطلب من المتواجدين خارج أستراليا في الوقت الحالي والذين يتقدمون بطلب للحصول على تأشيرة إنسانية التوقيع على إقرار القيم
خالل المقابلة .وال يتوقع أن يكون هؤالء المتقدمين قد قرأوا المعلومات الواردة في الروابط أعاله ،حيث سيتم شرح المحتويات لهم
أثناء المقابلة .وتقدّر هذه العملية المختلفة الظروف الصعبة التي كثيرا ً ما يواجهها المتقدمين بطلب الحصول على التأشيرات اإلنسانية
خارج أستراليا.
إذا تمت الموافقة على طلبك في إطار برنامج الهجرة اإلنساني من الخارج ) ،(offshore Humanitarian Programmeأنت
مدعو لحضور برنامج التعريف الثقافي األسترالي )) (Australian Cultural Orientation Programme (AUSCOقبل
السفر إلى أستراليا .يقدم البرنامج معلومات حول السفر إلى أستراليا واالستيطان بها ،ويت ّم إجراؤه في عدة أماكن مختلفة في آسيا
وأفريقيا والشرق األوسط.
هناك عدد قليل من التأشيرات التي ال تتطلب االعتراف بإقرار القيم األسترالية .وتشمل هذه التأشيرات التالية ،على سبيل المثال ال
الحصر:


تأشيرات الزيارة



دخول مواطنو نيوزيلندا أستراليا بتأشير الفئة الخاصة بما في ذلك حاملو تأشيرة المقيمين العائدين أو المتقدمون للحصول
عليها.
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