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برنامه بازگشت با کمک

اطالعات بیشتری دریافت کنید
با ما تماس بگیرید تا در مورد شرایط تان صحبت 
کنید و ببینید چگونه می توانیم به شما کمک کنیم.  

  1300 09 HOME با ما به شماره 
)663 094 1300( تماس بگیرید یا به 

assistedreturns.com.au مراجعه کنید



برنامه بازگشت با کمک برای افراد غیرشهروند این گزینه 
را فراهم می کند که داوطلبانه استرالیا را ترک کنند. ما به 
نیازهای شما گوش می دهیم، به گزینه های شما احترام می 
گذاریم و اطالعات به روز در اختیار شما قرار می دهیم تا 

به برنامه های سفرتان کمک کنیم. 

مخارج شما تحت پوشش قرار می گیرند
چنانچه واجد شرایط باشید، مخارج سفر تأیید شده شما تحت 

پوشش این برنامه قرار می گیرد. 

تماس گرفتن با ما آسان است
برای کسب اطالعات بیشتر در مورد اینکه ما چگونه می 

 assistedreturns.com.au توانیم کمک کنیم، به 
  1300 09 HOME مراجعه کنید یا از طریق شماره 

)663 094 1300( با ما تماس بگیرید. 

ما چگونه می توانیم کمک کنیم 

چه افرادی واجد شرایط هستند 
پس از آنکه تصمیم گرفتید می خواهید استرالیا را ترک کنید، اداره امور 

کشور صالحیت شما را ارزیابی خواهد کرد. 

با ما صحبت کنید
ما می خواهیم وضعیت شما را درک کنیم. یک مدیر پرونده به شما 

اختصاص داده می شود که به شما گوش داده و گزینه هایی را به شما 
پیشنهاد خواهد داد که نیازهای شما را برآورده می کنند.

کارهای خود را منظم کنید
ما از طریق فراهم کردن اطالعات و چک لیست ها به شما جهت آمادگی 

برای بازگشت به وطن کمک می کنیم. 

آماده کردن مدارک
ما می توانیم به شما کمک کنیم فرم های سفر الزم را تکمیل کنید تا مدارک 

صحیح را برای سفر خود داشته باشید.

هماهنگ کردن سفر
ما سفر شما را از طریق رزرو کردن پروازهایتان، مسکن و هرگونه حمل و 

نقلی که ممکن است نیاز داشته باشید، هماهنگ خواهیم کرد.

ترک کردن استرالیا
در روز خروج از استرالیا، می توانید احساس آمادگی داشته باشید. 

رسیدن به وطن
هنگام رسیدن به وطن، ممکن است عزیزان تان برای استقبال از شما به 

فرودگاه بیایند یا ممکن است سفری دیگر را هماهنگ کرده باشید. اطالعات 
مرتبط در اختیار شما قرار داده شده اند تا بتوانید به صورت موفقیت آمیز 

برنامه های سفر خود را تکمیل کنید.

این خدمات از جانب اداره امور کشور فراهم می شوند. 


