
 

 

 

ALERT 
 
The Office of Fair Trading is investigating a person that has been approaching non-English 
speaking people. This person approaches people with little knowledge of English to sign 
them up for “free” in Government funded Certificate 3 Courses in Childcare, Aged Care and 
Warehouse Courses even if they cannot read or write in English and cannot complete the 
required registration forms for enrolment in such courses. 
 
This person asks the applicants for copies of their identification documents such as 
Medicare Card, Centrelink Concession Card or Drivers’ Licence and may even complete the 
registration form with or without the applicants’ signature. This person does not explain that 
the classes are being taught in English and that such people are likely not to be able to 
complete the course because of this. 
 
It is not explained that once people have applied for these courses, they will then no 
longer be able to do any other Certificate 3 Course funded by the Government. 
 
This person seems to be solely concerned with making money for themselves and obtains 
this money by taking the applicants’ identification documents and once the paper work is 
completed. These actions breach the Australian Consumer Law requirements that have 
been put into place to protect those who are eligible to access a Government funded 
Certificate 3 Course. 
 
Please be aware of this and seek advice before signing up for these courses. 
 
A large number of people were signed up in 2014 for courses and they are now realising 
that the Government funding which they were eligible to access has already been used 
even though they didn’t attend nor completed the courses. 
 
If this has happened to you or someone you know, please contact the inspector for Office of 
Fair Trading. An interpreter will be made available for you so you are able to tell your story. 
 
Below are the contact details of the officer: 
 
Belinda Thompson 
Assistant Principal Compliance and Enforcement Officer 
Major Investigations 
Office of Fair Trading 
Telephone: 07 3008 5974 
Email: belinda.thompson@justice.qld.gov.au 
 
https://www.facebook.com/fairtradingqld  

 
 
 
 



 

   

 

 

Dari ALERT دری 

        یهیهیهیههشدار هشدار هشدار هشدار 
ىس =ريا7گل9 مردمان به 7زد که خشص کدام در خصوص مر حتق-قاىتوامرصوف است در ا) Office of Fair Trading( م�صفانهجتارت بطور دفرت

 داری7گه"در دولىت پ9سه? )Certificate 3( T٣ورسهای رستیف-کت  NرایراLگان"  به" GٓI Jا را مريودش ا7گل9لسان  ? داDش مكی از ز?ن

خواندن تواhىي حىت اگر GٓIا  ،مناید hم نوgىس ) Warehouse( "انبارداری"و Da" (Aged Care)ساالن 7گهداری" ،(Childcare) "الطفا

  کنند.  ریyانه xرا  Tورسهاچ�ني اLن  در نوgىس Nرای hم الزمه درخواسpىتم ورو فاكمْال  نتوانند ?شpند و نداشpتهش ا7گل9به و نوشنت 
  

اماكن حىت و او  منایده می مطالب یوریالgس�س در را از ق�یل اكرت مدLکر، اكرت ختف-فی سpنرتلینک �  انشpناساىي م~قاضی اسpنادکپ}ی اLن خشص 

تدرgس  ا7گل9شلسان ه aسها ب اینکه خصوصدر توضی�اىت  کدامهیچ. اLن خشص مناید�مكیل  ان? � بدون امضاء م~قاضیhم نوgىس را  فوروم دارد

   ?شpند. Tورسها را داشpته �مكیل Tردن Iٓن  تواhىيچ�ني مردماىن که  ی�ٓیدبنظر من  yاطر به اLن ومنیدهد ارائه م9شوند 
  

    TورسهایTورسهایTورسهایTورسهای    دLگردLگردLگردLگراز از از از     فادهفادهفادهفادهسpتسpتسpتسpتاااا    اماكناماكناماكناماكن    GٓIاGٓIاGٓIاGٓIا�س ازIٓن �س ازIٓن �س ازIٓن �س ازIٓن ، ، ، ،  دادند دادند دادند دادنددرخواسpىتدرخواسpىتدرخواسpىتدرخواسpىت    TورسهاTورسهاTورسهاTورسهاLن Lن Lن Lن اااادر در در در     نوgىسنوgىسنوgىسنوgىس    Nرای hمNرای hمNرای hمNرای hمن ن ن ن اااامردممردممردممردممن9شود که زمانیکه من9شود که زمانیکه من9شود که زمانیکه من9شود که زمانیکه     ارائهارائهارائهارائه    اىتاىتاىتاىتتوضی�توضی�توضی�توضی�    کدامکدامکدامکدامهیچهیچهیچهیچ

        .  .  .  .  داشتداشتداشتداشت    خنواهندخنواهندخنواهندخنواهندرا را را را     Jمني شدهJمني شدهJمني شدهJمني شده    پ9سه دولىتپ9سه دولىتپ9سه دولىتپ9سه دولىت    ????که که که که     ٣٣٣٣رستیف-کت رستیف-کت رستیف-کت رستیف-کت 
  

 �مكیل شدن �س از وم~قاضیان  شpناساىي   اسpناد گرفنتاو ?  و م-باشد Nرای خودش جورTردن پ9سه فکر که رصف به �ٓیدبه نظر م- نفراLن 

 "اسرتالیا گانمرصف کنند از حفاظت قانون "شکىن هس��د درNراNرقانون اعامل  اLن. �اصل می مناید را پ9سهاLن  ، hم نوgىساداری  رو ام

(Australian Consumer Law)   که J تفادهوا§د رشایط  افراد و حقوق از حقوضع شدهpورسهای از اسT  دولىت پ9سه?  ٣رستیف-کت 

  . حمافظت مناید
  

  .مشورت Nگريید Tورسهادر اLن چ�ني  hم نوgىس?شpید و پ9ش از  مورد هوشpیارلطفًا دراLن 
  

GٓIا  از پ9سه دولىت که Nرای مرصف که �ال م~و§ه شده اند ث°ت hم شده بودند وTورسها چ�ني  اLندر  ٢٠١٤در سال  اناز مردم »سpیاریتعداد 

   7کردند. � �مكیل اشرتاک نداش��دTورسها Iٓن  دراینکه GٓIا  ? وجود ،Jمني شده بود اسpتفاده شده است
  

  (Office of Fair Trading)  م�صفانهبطورجتارت  دفرت? ?زرس منوده  اتفاق اف~اده، لطف Iٓشpنا�ن Jن خشىص از کدام اگر اLن Nرای شام �

 J شام بتوانید داسpتانتان را Nگوئید.  شد خواهد ·یهNرای شام  نرجام�اس Nگريید. Lک مت

  است: زLر»رشح  مربوطه جزئیات Iٓمرگرفنت Nرای متاس 

        

        Belinda Thompson 

Assistant Principal Compliance and Enforcement 

Officer 

Major Investigations 

Office of Fair Trading 

T: 07 3008 5974 

Email: belinda.thompson@justice.qld.gov.au 

https://www.facebook.com/fairtradingqld 

        yامن بلیندا Jم«سونyامن بلیندا Jم«سونyامن بلیندا Jم«سونyامن بلیندا Jم«سون
        پريوی و به اجرا گذاریپريوی و به اجرا گذاریپريوی و به اجرا گذاریپريوی و به اجرا گذاری    اصىلاصىلاصىلاصىلمعاون مامورمعاون مامورمعاون مامورمعاون مامور

        اعظماعظماعظماعظم    حتق-قاتحتق-قاتحتق-قاتحتق-قاتخبش رسpیدگی و خبش رسpیدگی و خبش رسpیدگی و خبش رسpیدگی و 
        م�صفانهم�صفانهم�صفانهم�صفانهبطوربطوربطوربطورجتارت جتارت جتارت جتارت     دفرتدفرتدفرتدفرت

            ٠٧٣٠٠٨٥٩٧٤٠٧٣٠٠٨٥٩٧٤٠٧٣٠٠٨٥٩٧٤٠٧٣٠٠٨٥٩٧٤ن: ن: ن: ن: ووووففففییییتل تل تل تل 

 belinda.thompson@justice.qld.gov.au: اميیلاميیلاميیلاميیل

        https://www.facebook.com/fairtradingqld 



 

Persian/Farsi ALERT فارسی 
 

  هشدار
  

با  مردم غيرانگليسی زبان سراغ  جريان استعالم درباره شخصی ميباشد کهدر) Office of Fair Trading( هتجارت منصفاناره دا

) Certificate 3(  ٣مقطع  گواهی یدولت بودجه با دوره های آموزشیرايگان" به "دانش کم انگليسی ميرود تا آنها را برای ثبت نام 

حتی  ،جذب نمايد) Warehouse( "انبارداری"و  (Aged Care)  "ازسالمندان پرستاری" ، (Childcare) "ان از کودک پرستاری"در 

وره های چنين داين  اگر آنها قادر به خواندن و نوشتن زبان انگليسی نباشند و نتوانند فرم نام نويسی مورد نياز برای ثبت نام در

 را تکميل کنند. آموزشی 

  

 را از قبيل کارت مديکر، کارت تخفيفی سنترلينک يا گواهينامه رانندگی انمتقاضي مدارک شناسايی نسخه تصويریاين شخص 

السها به ک در باره اينکه. اين شخص تکميل کند انبا يا بدون امضاء متقاضيممکن است فرم نام نويسی را حتی مطالبه می کند و او 

ن آن دوره قادر به تکميل کردچنين مردمانی که  به اين دليل بنظر نميرسدوهيچگونه توضيحی نميدهد زبان انگليسی تدريس ميشوند 

   آموزشی باشند. 

  

آنها پس ازآن کردند،  درخواستين دوره های آموزشی ادربرای ثبت نام  مردمهيچ توضيحی داده نميشود که زمانيکه 

  .  نخواهند بود تامين شده یدولت با بودجهکه  ٣دوره های آموزشی گواهی مقطع  سايرهيچيک از  گذراندنديگر قادربه 

  

متعاقب  ومتقاضيان  شناسايی   مدارک اتخاذاو با  و ميباشد برای خودش پول درآوردن فکر اين شخص به نظر ميرسد که صرفاً به

 گان"مصرف کنند حمايت ازاستراليايی  قانون "اين اعمال . بدست ميآورد اين پول را نام نويسی،اداری  امور تکميل شدن

(Australian Consumer Law)   دوره های چنين  ازبهره مندی برای دسترسی و که به منظور محافظت از حق افراد واجد شرايط

  وضع شده را نقض می کنند.  یدولت با بودجه ٣آموزشی گواهی مقطع 

  

  .بگيريدلطفاً در اين باره آگاه باشيد و پيش از ثبت نام کردن در اين چنين دوره های آموزشی راهنمايی و مشاوره 

  

از بودجه دولتی که  آنها دريافته اند که حالآموزشی ثبت نام شده بودند و در چنين دوره های ٢٠١٤تعداد زيادی از مردم در سال 

  دوره های آموزشی. ل نکردن آنو تکمي شرکت نکردنعلی رغم  ،ی و بهره مندی آنها تامين شده بود استفاده شدهسبرای دستر

  

  

  



 (Office of Fair Trading)  تجارت منصفانهاره دا، لطفاً با بازرس آشنايان شما رخ داده شخصی از اگر اين مسئله برای شما يا

 تا شما بتوانيد داستانتان را بگوئيد.  بودتماس بگيريد. يک مترجم برای شما مهيا خواهد 

  بشرح زيراست: تماس جهت مربوطهجزئيات مامور

  

  
Belinda Thompson 

Assistant Principal Compliance and Enforcement 

Officer 

Major Investigations 

Office of Fair Trading 

T: 07 3008 5974 

Email: belinda.thompson@justice.qld.gov.au 

https://www.facebook.com/fairtradingqld 

  خانم بليندا تامپسون
  معاون مامورارشد پيروی و به اجرا گذاری

  رسيدگی و استعالمات اعظمبخش 
  تجارت منصفانهاره دا

   ٠٧٣٠٠٨٥٩٧٤تلفن: 
 belinda.thompson@justice.qld.gov.au: ايميل

https://www.facebook.com/fairtradingqld 


