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 !در بازسازی به جوامع که در آتش سوزی ها متاثر شده کمک کنید

 

را در حمایت از جوامع کشاورزی و زراعتی  بلیز اید شما را دعوت می کنند تا    کاماو گروه هزاره شمامه اسوسی ایشن انجمن 

 استرالیا برای بازسازى پس از آتش سوزی ها کمک کنید. 

  

 بلیز اید چیست و چی کاری را انجام می دهد؟ 

بلیز اید یک سازمان مستقل و داوطلب مى باشد که پس از بالیای طبیعی مانند آتش سوزی و سیل، با خانواده ها و افراد که در  

 ترالیا زندگی می کنند همکاری می کند. روستاهاى اس

داوطلبان در کنار خانواده های روستایی به بازسازی حصار یا نرده ها )فینس ها( و سایر ساختارهای که آسیب دیده و یا تخریب  

 شده اند، کمک می کنند. 

 د. خانواده های را که بلیز اید کمک می کند از کار، پشتیبانی و كمك داوطلبان سپاسگزار هستن 

 

 کی ها بلیز اید را تاسیس کردند؟ 

  ۲۰۰۹بلیز اید را دو دهقان و کشاورزان از ویکتوریا بنام کیوین و روندا بتلر بعد از آتش سوزی های بلیک ستردی در سال 

 تاسیس کردند. 

 

 چه کسی بودجه بلیز اید را تامین می کند؟ 

 فیصد خیریه استرالیایی هست.  ۱۰۰بلیز اید یک موسسه 

 امال به کمکهای مالی متکی است و هیچ بودجه متسقیمی از دولت دریافت نمی کند. بلیز اید ک

   اهدا کنندگان برای کمکهای مالی شان رسید برای کسر مالیات دریافت می کنند.  

 

 بلیز اید در کجا کار می کند؟ 

وریا ، تسمانیا ، کونزلند ، وسترن  بلیز اید در حال حاضر دهقانان و کشاورزان را در ایالت های مثل نیوساوت ولز ، ویکت 

استرالیا و ساوت استرالیا کمک می کند. اگر در آینده در منطقه ای سی تی و نوردن تاریتوری احتیاج پیدا کنند نیز آماده دستیابی  

 و کمک هستند. 

  

 چطور شما می توانید نیز کمک کنید؟ 

 به کمک و یاد گرفتن این کار باشید. شما نیاز به تجربه حصار سازى یا فنسینگ ندارید. فقط مایل 

شما می توانید برای یک یا دو روز یا یک هفته یا بیشتر به حیث داوطلب کار کنید. بعضی ها چندین ماه ها به حیث داوطلب با  

 بلیز اید کار می کنند. 
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ایستادن فنس ها باید پاک  لطفا توجه داشته باشید که همه کار فنسینگ یا حصار سازى کار سنگین نیست. قبل از بازسازی و 

 کاری شود. برای فنس های جدید باید سیم ها را از طریق سوراخ های موجود در پست ها عبور داد.  

 باشند.  ۸۵الی  ۱۲داوطلبان می توانند بین سنین 

 مگس ها و پشه ها نیز در اطراف خواهند بود، بنابراین حتما دافع حشرات برای خود بیاورید. 

  

 با بلیز اید چگونه است؟  یک روز معمولی 

صبح یک جلسه بنام جلسه صبح)مورنینگ    ۷.۳۰در کمپ که در شما آنجا خواهید بود، بعد از صرف صبحانه در حدود ساعت 

 مستر( برگزار می شود. 

در جلسه صبح با یک سرپرست تیم که می داند چگونه فنس بسازد می پیوندید. شخصی که سرپرستی کمپ را بدوش دارد از  

 شما استقبال کرده و همراه تان  

 

 گفتگوی ایمنی را اجرا می کند. بعد از آن شما همراه سرپرست تیم خود برای کار و کمک روان می شوید.

تشویق می کنند تا برای رسیدن به محل کار از یک موتر استفاده کنند. اگر می خواهید با موتر خود   بلیز اید تیم های داوطلبان را 

 به محل کار بیایید، لطفا با سرپرست تیم تماس گرفته و شرایط سرک های که به محل کار می رود را بررسی کنید. 

اری کرده و دوباره فنس ها را می سازید ویا  در طول روز شما همزمان با صاحب خانه که در آتش سوزی سوخته را پاك ک

 جایگزین می کنید و سپس به خیمه یا کمپ رفته همراه دیگر داوطلبان گفتگو و آرام می کنید. 

در روزهای که درجه حرارت باال است، تیم ها معموالً کار را زودتر شروع و زودتر تمام می کنند تا از گرمای شدید روز  

 جلوگیری شود. 

 

 یگر برای کمک راه های د

اگر قادر به انجام کارهای فنسینگ نیستید، اغلب کارهای دیگری هم وجود دارند که می توانید در خود کمپ انجام دهید مثل  

 آشپزی و تمیزکاری. 

  اگر مایل به مشارکت هستید و می خواهید از راه های دیگر کمک کنید لطفا با انجمن هزاره شمامه اسوسی ایشن و یا مستقیما با

 بلیز اید در تماس شوید.  

برخی دیگر کمکهاى که شما می توانید انجام دهید عبارت اند از اهدا مواد غذایی، مواد ساختمانی، ابزارها، کوپن های سوخت،  

 و یا می توانید در حمل و نقل اسباب و ابزار کاری از یكجا به حاى دیگر کمک کنید. 

 

 چگونه می توانم شروع به کار کنم؟

انجمن هزاره شمامه اسوسی ایشن و یا هم بلیز اید در تماس شوید و به آنها اطالع دهید که درکدام اوقات برای کار  لطفا با 

 داوطلب در دسترس هستید.
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 تیم های فنسینگ در طول هفته از روز دو شنبه تا یکشنبه یعنى همه روزه به شمول تعطیالت عمومی وجود دارد. 

تایم یا همه روزه از صبح تا شام به حیث داوطلب کار می کنید، بلیز اید شما را تشویق می کند تا   اگر شما همراه بلیز اید فول 

 یک یا دو روز را در طول هفته تعطیل کنید. 

  

 بلیز اید چه چیزی را برای داوطلبان فراهم می کند؟ 

 محل برای کاروان و خیمه ها   -

 دستشویی و آب گرم برای حمام  -

 غذا  -

 حافظتى شخصی تجهیزات م -

 بیمه و یا همان انشورینس  -

 

 چه کسی مواد فنسینگ را تهیه می کند؟ 

دهقانان و کشاورزان معموال مواد فنسینگ را تهیه می کنند. بلیز اید استفاده مجدد از سیم قدیمی، پست ها و وغیره را به حد  

  امکان انجام می دهد.  

 که اهدا شده و براساس نیاز توزیع شده را دریافت کرده استفاده می کنند. بعضی اوقات، دهقانان و کشاورزان مواد فنسینگ را 

 اگر کشاورزان و دهقانان توانایی خرید مواد فنسینگ را نداشته باشند، بلیز اید مواد فنسینگ اهدا شده را می تواند استفاده کند. 

  

 سنتر لینک و فیر ورک 

بلیز اید همراه سنترلینک راجستر است. تغیرات در پالیسی داوطلبان برای الزامات شغلی سنترلینک به وجود آمده که دیگر  

 سال نیستند. لطفا با سنتر لینک در تماس شده و در این مورد با آنها صحبت کنید. ۵۵محدود به داوطلبان باالی 

 

سانی در برابر بالیای طبیعی هست. بنابراین افراد که به کار مشغول هستند ممکن  بلیز اید یک سازمان ثبت شده در زمینه امداد ر

روز را از کار تعطیلی گرفته و با بلیز اید به حیث داوطلب کار نمایند و معاش خود   ۵است نظر به فواید فیر ورک بتوانند مدت 

 را دریافت كنند. 

  

 بیمه )انشورینس( آمبوالنس 

د که قبل از رفتن به کمپنى بیمه بلیز اید بیمه )انشورنس( آمبوالنس داشته باشند. بلیز اید از بیمه  به داوطلبان توصیه می شو

داوطلبانه )نه ورک کوور( برای حوادث که رخ می دهد برخوردار است. اما در صورت نیاز به آمبوالنس برای کدام حادثه ی  

 ید. که تحت پوشش بیمه نیست، ممکن است هزاران دالر پرداخت کن 
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 بیمه )انشورنس( 

 که برای بلیز اید کار می کنند تحت پوشش بیمه داوطلبانه بلیز اید قرار می گیرند. ۸۵الی  ۱۲داوطلبان بین سنین 

لطفا توجه داشته باشید که داوطلبان که خارج از برنامه بلیز اید برای صاحبان امالک کار می کنند تحت پوشش بیمه داوطلبانه  

می گیرند. شما باید برای خود تان بیمه داشته باشید و یا هم مطمین شوید که تحت پوشش بیمه صاحب امالک  بلیز اید قرار ن 

 هستید.

   

 اگر می خواهید کمک کنید لطفا با ما در تماس باشید 

 اکرم یوسفی 

 امه اسوسی ایشنانجمن هزاره شم - رئیس

  0422 858 971 
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