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 قانون برای شما 

ن برای مهاجران ساکن  کتابچه راهنمای قوانی 

الیای جنوب  
  استر

ن برای مهاجران جدید در جنوب  این راهنمای مخترصی در مورد قوانی 

الیا یم باشد.   استر

ن کلیدی به افراد غت  انگلییس زبان بوده و آنها  هدف این راهنما آموزش قوانی 

را با خدمات موجود برای کمک به کسابن که دچار مشکالت قانوبن یم شوند 

وری است  ن مشکالبر شود، ضن آشنا  یم کند. در صوربر که کیس دچار چنی 

 هر چه رسی    ع تر به یک مشاور قانوبن مراجعه کند. 

 
ر
آیا در مورد حقوق قانوبن خود سئوایل دارید یا در مورد یک مشکل حقوق

 برای مشاوره و اطالعات 
ر
نیاز به کمک دارید؟ به کمیسیون خدمات حقوق

رایگان مراجعه کنید. وکالی ما یم توانند تلفتن یا حضوری با وقت مالقات به 

جم  شما کمک کنند. این رسویس محرمانه بوده و آنها یم توانند ترتیب متر

 به شماره 
ر
شفایه را داده و هزینه آن را پرداخت کنند. با خط تلفن حقوق

ید. این رسویس از دوشنبه تا جمعه از ساعت  ۰۶۱۱ ۶۳۳ ۴۲۴ تماس بگت 

س یم باشد. اگر برای تماس با   ۴۳۶۱صبح تا  ۹ بعد از ظهر در دستر

جم شفایه نیاز دارید  به متر
ر
ابتدا با خدمات  ٬کمیسیون خدمات حقوق

ید و سپس  ۰۶۰ ۴۵۱( به شماره تلفن TISترجمه کتت  و شفایه ) تماس بگت 

 را درخواست کنید.  ۰۶۱۱ ۶۳۳ ۴۲۴شماره 

 



الیا  قانون در استر

  

 همه باید از قانون تبعیت کنند.  •

 

 اگر کیس قانون را زیر پا بگذارد، یا باید جریمه پرداخت کند یا به دادگاه برود.  •

 

س همه است.  •  اطالعات در مورد قانون به طور رایگان در دستر

 

 رایگان دریافت کنید •
ر
، کمک حقوق

ر
 .شما یم توانید از کمیسیون خدمات حقوق

 برای اطالعات بیشتر 

Legal Services Commission  

1300 366 424 

www.lsc.sa.gov.au 

Translating and Interpreting Service (TIS) 

131 450  



 
 

 رانندگ

 معتت  داشته باشید. اگر  •
 

الیای جنوب  شما یم بایست یک گواهینامه رانندگ
 در استر

 
برای رانندگ

الیای جنوب  شده اید، برای آگایه از اعتبار گواهینامه خود باید از 
 وارد استر

 
رسویس به تازگ

 کسب اطالع کنید.  (Service SA)ِاس ِای 

 

 کنید یا ماشیتن که ثبت نشده را کنار خیابان پارک   •
 

شما نباید با اتومبییل که ثبت نشده رانندگ

 کنید. 

همه باید کمربند ایمتن ببندند، حتر کودکان. کودکان نیاز به صندیل و کمربند ایمتن مخصوص  •

 به سن و اندازه کودک دارد. برای اطالعات 
 

دارند. نوع صندیل و کمربند ایمتن مورد نیاز بستگ

ید.  (Kidsafe SA)کیدِسیف ِاس ِای بیشتر با   تماس بگت 

 

•  ِ
ن وی کنید. مجازات زیر پا گذاشیر ید و از آنها پت   را یاد بگت 

 
ن رانندگ شما یم بایست تمام قوانی 

ن یم تواند شامل جریمه، زندان و لغو گواهینامه شود.   این قوانی 

 برای اطالعات بیشتر 

Legal Services Commission  

1300 366 424 

www.lsc.sa.gov.au 

Translating and Interpreting Service (TIS) 

131 450  

Service SA 

13 10 84 

Kidsafe SA 

8161 6318 

www.kidsafesa.com.au/road-safety 

http://www.kidsafesa.com.au/road-safety


 خرید اتومبیل دست دوم
 خرید از مراکز فروش اتومبیل دست دوم

 بخواهید که اتومبیل را بازریس کنند.  (RAA)از یک مکانیک یا نماینده   •
 

ن شود که اتومبیل مرسوقه و یا تحت هیچ گونه فرایند مایل  • فروشنده اتومبیل باید مطمی 

 دیگری نیست. 
 

 خرید مستقیم از فروشنده

 بخواهید که اتومبیل را بازریس کنند.  (RAA)از یک مکانیک یا نماینده  •
 

اگر اتومبییل تحت فرایند مایل باشد، گایه اوقات بانک یم تواند آن را تصاحب کند؛ حتر اگر  •

شما آن را پس از خرید، به نام خود ثبت کرده باشید. برای این که ببینید آیا اتومبیل شما هنوز 

 Personal Property Securitiesمرکز ثبت اموال شخیص تحت فرایند مایل است، با 

Register (PPSR)  ید. برای این کار شما به  777 007 1300به شماره تلفن تماس بگت 

نیاز خواهید داشت. این شماره را یم توانید در اوراق ثبت  (VIN)"شماره شناسابی خودرو" 

 (PPSR)خودرو و روی موتور اتومبیل بیابید. هزینه برریس توسط مرکز ثبت اموال شخیص 

 هزینه کیم است و فقط با کارت اعتباری قابل پرداخت است. 
 

ن  PPSRاز مرسوقه نبودن اتومبیل اطمینان حاصل کنید.  • یم تواند مرسوقه نبودن اتومبیل را نت 
 تایید کند. 

 برای اطالعات بیشتر 

Legal Services Commission  

1300 366 424 

www.lsc.sa.gov.au 

Translating and Interpreting Service (TIS) 

131 450  

RAA 

131 111 

Personal Property Securities Register 

1300 007 777 

www.ppsr.gov.au 



 
 

 تصادف های رانندگ

 برای اطالعات بیشتر 

Legal Services Commission  
1300 366 424 

www.lsc.sa.gov.au 

Translating and Interpreting Service (TIS) 
131 450  

Police 
و در مواقع غت  اضطراری با شماره            000در مواقع اضطراری با شماره 

 بگیرید.تماس 131444

 

در صورت وقوع تصادف، همه رانندگان باید توقف کنند و اگر کیس مجروح شده به او کمک   •

 کنند. 

 

کت بیمه.  •  رانندگان باید مشخصات خود را به یکدیگر ارائه کنند۳ نام، آدرس و رسر
 

دالر  3000در صوربر که کیس مجروح شده یا مجموع خسارت وارده به کلیه اتومبیلها بیش از  •

 است، یم بایست به پلیس گزارش کنید. 

 

"بیمه اجباری شخص ثالث" زمابن که شما هزینه ثبت اتومبیل را یم پردازید، شامل حال شما  •

یم شود. این بیمه به کیس که در یک تصادف مجروح شده غرامت یم پردازد ویل برای 

 خسارت وارده به اتومبیلها مبلغن پرداخت نیم کند. 

 

 بیمه های دیگری موجود هستند که شما یم توانید برای تعمت  اتومبیل از آنها استفاده کنید۳   •

  در صوربر که شما در تصادف مقرص باشید، "بیمه اموال شخص ثالث" خسارت وارده به

 اتومبیل شخص دیگر را پرداخت یم کند. 

  .بیمه کامل" هم خسارت وارده به اتومبیل شما و هم شخص دیگر را پرداخت یم کند" 



 خرید محصوالت و خدمات
اگر محصویل که شما خریده اید خراب یا نا امن است، کار نمیکند، یا ظاهرش با آنچه باید  •

 هستید. شما یم توانید آن را تعمت  کنید، تعویض کنید 
ر
باشد متفاوت است، شما دارای حقوق

ید. این امر حتر پس از به پایان رسیدن ضمانت هم ممکن است.   یا پول خود را پس بگت 

 

 همیشه رسید خرید را نگه دارید.  •
 

قبل از این که قراردادی را امضا کنید، از کیس بخواهید تا محتویات آنرا برایتان توضیح دهد   •

که درک کامیل از آن داشته باشید. این مساله به خصوص برای قراردادهای طوالبن مدت، 

 مانند تلفن همراه، اهمیت زیادی دارد. 

 

 در نزنید"  •
ً
ل شما، مانع از مراجعه  (Do Not Knock)یک برچسب "لطفا ن روی در متن

 فروشندگان به خانه شما خواهد بود. 

 برای اطالعات بیشتر 

Legal Services Commission  

1300 366 424 

www.lsc.sa.gov.au 

Translating and Interpreting Service (TIS) 

131 450  

Consumer Credit Law Centre SA 

8342 1800 

ن شهری) 220 886 1300  )تماس بی 



 پلیس
ن باید  • وی مردم از قانون است. پلیس خود نت  وظیفه پلیس محافظت از جامعه و نظارت بر پت 

وی کند.   از قانون پت 

 

سد.  •  به یک جرم، پلیس مجاز است از هر کیس سوال بتر
 

 هنگام رسیدگ
 

شما مجبور نیستید به هیچ یک از سواالت پلیس جواب دهید غت  از این که نام، آدرس و  •

 تاری    خ تولد خود را بگویید. 

 

، در صورت درخواست،  • ن  با وسیله نقلیه هستید، باید گواهینامه خود را نت 
 

اگر در حال رانندگ

 به پلیس نشان دهید. 

 

 دریافت کنید.  •
ر
 شما حق دارید قبل از پاسخ دادن به سایر سواالت پلیس مشاوره حقوق

 

اگر ترجیح یم دهید انگلییس صحبت نکنید حق دارید هنگام صحبت با پلیس درخواست  •

جم کنید.   متر

 برای اطالعات بیشتر 

Legal Services Commission  

1300 366 424 

www.lsc.sa.gov.au 

Translating and Interpreting Service (TIS) 
131 450  

Police 
و در مواقع غت  اضطراری با شماره   000در مواقع اضطراری با شماره 

ید. 131444  تماس بگت 



 
 

 خشونت خانوادگ
 دارد.  •

 
الیا قوانیتن برای حمایت افراد در برابر خشونت خانوادگ  استر

 

 ممکن است شکل های متنویع داشته باشد از قبیل بد رفتارِی جسیم،  •
 

خشونت خانوادگ

، کالیم، احسایس و اقتصادی.   جنیس، رویح و روابن
 

 یک جرم جدی  •
 

 کند. خشونت خانوادگ
 

 زندگ
 

هیچ کس نباید با ترس از خشونت خانوادگ

 برای پلیس و دادگاه است. 
 

پلیس و دادگاه یم توانند حکیم برای هر یک از اعضای خانواده صادر کنند که به آنها دستور  •

 را خاتمه دهند. این را "حکم مداخله" 
 

یم  (Intervention Order)دهد خشونت خانوادگ

 نامند. 
 

 اگر عضو خانواده به خشونت ادامه دهد، از نظر قانوبن دچار مشکل خواهد شد.  •
 

موجود  ٬خدمات ویژه رایگابن  برای کمک به افرادی که در خانه احساس امنیت نیم کنند  •

 .
 است؛ از جمله پناهگاههای زنان، خدمات مشاوره ای و مشاوره حقوقر

 برای اطالعات بیشتر 

Legal Services Commission  
1300 366 424 

www.lsc.sa.gov.au 

Translating and Interpreting Service (TIS) 
131 450  

Domestic Violence Gateway Helpline  
1800 800 098 

Women’s Legal Service 
1800 655 037 

Police 
و در مواقع غت  اضطراری با شماره   000در مواقع اضطراری با شماره 

ید.   131444  تماس بگت 

  



 اجاره
ایط قابل قبول نگهداری کند.  •  صاحب خانه ها باید ملک را در رسر
 
 در صوربر که ملک آسیب دیده باشد، مستاجر باید به صاحب خانه اطالع دهد.  •
 
مسئولیت پرداخت هزینه های تعمت  بر عهده صاحب خانه است مگر این که مستاجر باعث  •

 صدمه ملک شده باشد. 
 
، مرتب و منظم نگه دارد.  • ن  مستاجر باید اجاره پرداخت کند و ملک را تمت 
 
 برای اثباِت پرداخِت اجاره، رسید دریافت کنید.  •
 
 مستاجر نباید رس و صدای شدید تولید کند یا مزاحمتر برای همسایه ها ایجاد کند.  •
 
 کیس نیم تواند مستاجر را بدون حکم دادگاه وادار به تخلیه کند.  •

 برای اطالعات بیشتر 

Legal Services Commission  
1300 366 424 

www.lsc.sa.gov.au 

Translating and Interpreting Service (TIS) 
131 450  

RentRight SA 
1800 060 462 

 

 



 ازدواج
ن یک زن و یک مرد با حداقل سن  • الیا ازدواج بی 

 سال روی یم دهد.  18در استر

 

ایط خایص، اگر دادگاه اجازه دهد، افراد جوان  • ساله یم توانند ازدواج کنند.  17یا  16تحت رسر

ن اجازه ای از سوی دادگاه بسیار نادر است.   صدور چنی 

 

 سال برای ازدواج به خارج از کشور برده شوند.  18قانون اجازه نیم دهد که افراد زیر  •
 

 با هم ازدواج کنند.  •
ً
 با هم قانونا

 
الیا قانوبن وجود ندارد که افراد را ملزم کند برای زندگ  در استر

 

ازدواج کردن حق رابطه جنیس  با فردی که با او ازدواج کرده اند را نیم  ٬برای یک شوهر یا زن •

ن رابطه جنیس با کیس که آزادانه با این کار توافق نکند تجاوز محسوب یم شود،  دهد. داشیر

ن دو نفر که با هم ازدواج کرده اند.   حتر بی 

 برای اطالعات بیشتر 

Legal Services Commission  
1300 366 424 

www.lsc.sa.gov.au 

Translating and Interpreting Service (TIS) 
131 450  

 



 جدابی و طالق
د.مهم نیست چه کیس مقرص  • کیس که تمایل به ادامه ازدواج نداشته باشد یم تواند طالق بگت 

 است. 

طالق، پایان رسیم و قانوبن ازدواج است. برای این کار شما باید از دادگاه درخواست طالق   •

 کنید. 

ماه جدا از هم  12قبل از ارائه درخواست طالق به دادگاه، ابتدا شما بایست حداقل به مدت  •

 کنید. 
 

 زندگ

 کنند مادایم که فعالیت  •
 

یک زوج یم توانند در حایل که در یک خانه هستند، جدا از هم زندگ

 انجام نیم دهند، مثل با هم خوابیدن، با هم غذا خوردن، 
ً
کا های معمول یک ازدواج را مشتر

 . ن ون رفیر ک، یا با هم همراه بچه ها بت 
ن حسابهای بانگ مشتر  داشیر

ن خانواده وجود دارند. این  • ، قوانی  درباره حق نگهداری بچه ها و تقسیم اموال پس از جدابی

 مزدوج هستید یا نه قابل اعمال هستند. 
ً
ن این که شما قانونا ن بدون در نظر گرفیر  قوانی 

 مراجعه   •
ر
است به یک مشاور حقوق اگر شما به جدا شدن فکر یم کنید یا جدا شده اید، بهتر

کنید. وکیل یم تواند به شما کمک کند تا مسئولیت ها و حقوق قانوبن خود را درک کنید، و 

ایط اعمال قانون در مورد شما را برایتان توضیح دهد.   رسر

جدابی یا طالق ممکن است وضعیت مهاجرت شما را تحت تاثت  قرار دهد. شما باید در این  •

 مراجعه کنید. 
ر
 مورد به مشاور حقوق

 برای اطالعات بیشتر 

Legal Services Commission  

1300 366 424 

www.lsc.sa.gov.au 

Translating and Interpreting Service (TIS) 

131 450  

Family Law Courts 

1300 352 000 



 جدابی و کودکان
ی  • ن تغیت  ایط حتر پس از جدابی والدین نت  والدین هر دو مسئول کودک خود هستند. این رسر

 نیم کند. 

 

 در صوربر که خطری کودکان را تهدید نکند، آنها حق دارند هم پدر و هم مادرشان را ببینند.  •
 

 به نگهداری از کودکان  •
ً
کا  که جدا یم شوند راههابی پیدا یم کنند که بتوانند مشتر

اکتر والدیتن

 خود ادامه دهند. 

 

بریحن از والدیتن که از هم جدا یم شوند درباره نحوه نگهداری از کودک خود با هم به توافق  •

، وکیل خانواده یم تواند به شما کمک کند و مشاوره  ن توافقر نیم رسند. برای رسیدن به چنی 

 دهد. 
ر
 حقوق

 

د.  • ایط نگهداری کودکان تصمیم یم گت   در موارد حاد، دادگاه خانواده درباره رسر
 

 جابی است که والدین با حضور یک میانج  مستقل با هم مالقات یم    •
 

میانجیگری خانوادگ

ی کنند.   کنند تا بدون نیاز به مراجعه به دادگاه درباره وضعیت کودکان بحث و تصمیم گت 

 

برای کمک به نگهداری از کودکان، ممکن است یگ از والدین مجبور شود به دیگری "خریح    •

 کودک" پرداخت کند. 

 برای اطالعات بیشتر 

Legal Services Commission  
1300 366 424 

www.lsc.sa.gov.au 

Translating and Interpreting Service (TIS) 
131 450  

 



 مراقبت از کودکان
 والدین باید از کودکان مراقبت کنند و از آنها در برابر آسیب محافظت کنند.  •
 

والدین حق دارند به کودکان نحوه رفتار را بیاموزند. آنها حق ندارند برای تربیت کودکان به آنها  •

 صدمه بزنند. 

 

یم تواند برای حمایت از کودکابن که والدینشان از آنها مراقبت نیم   اداره حمایت از کودکان •

 کنند یا به آنها صدمه یم زنند، وارد عمل شود. 

 

مراکز خدمابر رایگابن هستند که یم توانند به والدین درباره مراقبت از کودکان توصیه و مشاوره  •

 خانواده ارائه کنند. 

 

افرادی که شغلشان کار با کودکان است اگر گمان کنند که کودگ در معرض آسیب قرار دارد  •

 گزارش کنند.  اداره حمایت از کودکانباید مراتب را به 

 برای اطالعات بیشتر 

Legal Services Commission  
1300 366 424 

www.lsc.sa.gov.au 

Translating and Interpreting Service (TIS) 
131 450  

Parent Helpline  
1300 364 100 

 اداره حمایت از کودکان 

 131478شماره تلفن گزارش سوء استفاده از کودکان 

 611 131 )حمایت در زمان بحران )بعد از ساعات اداری

Police 
تماس 131444و در مواقع غت  اضطراری با شماره   000در مواقع اضطراری با شماره 

ید.   بگت 



 تصمیمات دولتر 
د.  • ن صورت بگت   تصمیمات مقامات دولتر باید بر اساس قوانی 

 

•  
ر
شما حق دارید درباره تصمیمات دولتر ای که شما را تحت تاثت  قرار یم دهند مشاوره حقوق

ید و پرسش کنید.   بگت 
 

 گایه اوقات شما یم توانید درخواست تغیت  این تصمیم ها را داشته باشید.  •
 

ن یم توانید به  • ( دادرس ِاس ِایاگر باور دارید که یک تصمیم دولتر اشتباه است، شما همچنی 

Ombudsman SA ی کشوری( یا ( شکایت  Commonwealth Ombudsman( دادگستر

 کنید. 

 برای اطالعات بیشتر 

Legal Services Commission  
1300 366 424 

www.lsc.sa.gov.au 

Translating and Interpreting Service (TIS) 
131 450  

Commonwealth Ombudsman 
1300 362 072 

Ombudsman SA 
8226 8699  

( ن شهری 150 182 1800) )تماس بی    
 

http://www.lsc.sa.gov.au/organisation_details.php?organisation_id=906
http://www.lsc.sa.gov.au/organisation_details.php?organisation_id=907


ن شامل  • ن بسیاری وجود دارند که از حقوق شما در محیط کار دفاع یم کنند. این قوانی  قوانی 

 موارد زیر یم شوند۳ 

 سطح دستمزد 
 در محل کار 

 
 خسارت در صورت آسیب دیدگ

 رفتار منصفانه در محل کار 
 امنیت در محل کار 
  

 
 سوابق دستمزد، مالیابر و بازنشستگ

 

آنها یم توانند برای دفاع از حقوق شما در محل کار به شما  ٬اگر شما عضو اتحادیه ای باشید •

 مشاوره ارائه نموده و کمک کنند. 

 برای اطالعات بیشتر 

Legal Services Commission  
1300 366 424 

www.lsc.sa.gov.au 

Translating and Interpreting Service (TIS) 
131 450  

Working Women’s Centre SA 
1800 652 697 

Fair Work Ombudsman (pay and work rights) 
13 13 94 

www.fairwork.gov.au/languages 

 کار

file://///lsc.internal/Public/Shared/Advice/1.2%20Community%20Education%20and%20Training/1%20New%20Structure%20Outline/Migrant%20Education/MILE%20Projects/Law%20Foundation%20Grant%202014/Design%20&%20Content/Version%20Control/Version%20Update%20241114/www.fai


 جریمه
جریمه نویع مجازات در مواقغ است که شما به خاطر رسپیجر از قانون بایستر پول پرداخت   •

 کنید. 

 

واحد اعمال و اگر شما نیم توانید جریمه خود را به طور کامل در زمان مقرر پرداخت کنید، با  •

ید. اعاده جریمه   تماس بگت 

 

یم تواند ترتیت  دهد تا بتوانید بر اساس توان مایل خود جریمه را واحد اعمال و اعاده جریمه  •

 پرداخت کنید. 

 

به توافق نرسید، این واحد برای وادار نمودن شما به  واحد اعمال و اعاده جریمهاگر شما با  •

 دارای اختیار است.  ٬پرداخت جریمه

 

ید  •   اگر توان پرداخت ندارید درخواست کمک کنید.  –جریمه های خود را نادیده نگت 

 برای اطالعات بیشتر 

Legal Services Commission  
1300 366 424 

www.lsc.sa.gov.au 

Translating and Interpreting Service (TIS) 
131 450  

Fines Enforcement and Recovery Unit 
1800 659 538 



 نکات



الیای جنوب  
  منترسر شده با حمایت بنیاد قانون استر

الیا در کشور جدید من" بریحن از مطالب و تصاویر این منبع از  الیا "قانون چیست؟ قانون استر چاپ کمیسیون کمک های حقوقر استر

 اقتباس شده است. 

یه فقط یک  یه ممکن است به روز نباشند. اطالعات این نرسر تذکر مهم۳ قانون اغلب تغیت  یم کند و اطالعات موجود در این نرسر

راهنمای کیل است. این راهنما مشاوره حقوقر نیست. ما به افراد توصیه یم کنیم در مورد مشکالت حقوقر خود مشاوره اختصایص 

 دریافت کنند. 

اير 2015حقوق النرسر محفوظة لمفوضية الخدمات القانونية آذار/مارس  ی شباط/فت 
 .2022، تم تحديثها قن


