کار  ACNCچیست؟
:ACNC
■‘موسسات خیریه’ را (با استفاده از مفهوم حقوقی موسسه خیریه – نه برای
مفاد و با هدف خیریه ،که به نفع عوام باشد ( ،نه شخصی) ثبت مینماید
■کمک می کند تا موسسات خیریه با دادن اطالعات ،راهنمایی ،مشاوره و
حمایت های دیگر تعهدات خود را درک نمایند.
■حفظ مجانی جستجوگر انالین و راجستر تمام موسسات خیریه در استرالیا
■در حال توسعه یک چار چوب گزارش “گزارش یک بار ،استفاده بسیار”
برای کاهش کاغذ پرانی برای موسسات خیریه ،همکاری با کامنولت و
دولت های ایالتی و منطقوی و سازمان ها
■بررسی بر شکایت در مورد موسسات خیریه ،بطور مثال ،نگرانی ها در
مورد ادعای تقلب و یا سوء اداره نادرست و خطیر.

اطالعات و کمک بیشتر
راه های را که شما می توانید اطالعات بیشتر در مورد  ACNCو چگونه ما
می توانیم با موسسه خیریه شما کار کنیم وجود دارد:
■از ویب سایت  ACNCدر  acnc.gov.auدیدن کنید
■با شماره تلیفون ( 13 ACNC )13 22 62تماس بگیرید
■ به  advice@acnc.gov.auایمیل کنید
■به خدمات مشوره و رهنمایی بنویسیدACNC, GPO Box 5108 ،
 ،Melbourne VIC 3001یا
■به شماره  1300 232 569فکس بفرستید.
برای بدست اوردن ایمیل از طریق ویب سایت ما و یا دنبال کردن ما در فیس
بوک و توییتر با ما ثبت نام کنید.
رسانه های اجتماعی:

کدام کار را  ACNCانجام نمیدهد؟
ادارات بدون مفاد را که خیریه نباشند  ACNCتنظیم نمیکند .همچنین،
اگر نگرانیهای در مورد موسسات خیریه که تحت مسئولیت ما نیستند
ابراز شود .بطور مثال ،ما به صورت کلی اختالفات داخلی در یک
موسسه خیریه را تحقیق نمی کنیم ،به جز در موارد جدی که در آن
ممکن است اعتماد عمومی و اعتماد مردم را تهدید کند.

فیس بوک
acnc.gov.au

یوتیوب
acncvideos

تویتر
acnc_gov_au

خدمات ترجمانی و خدمات رلی:
 - TTYرا زنگ بزنید 13 36 77و بعد خواستار  13 22 62شوید -
صحبت کنید و بشنوید – و یا به شماره 1300 555 727زنگ بزنید و بعد
خواستار  13 22 62شوید.

 – TISبه شماره  13 14 50به تس زنگ بزنید و خواستار
یک ترجمان شوید که به  13 22 62زنگ بزند

آیا شما اداره بدون مفاد
را اداره میکنید؟
ممکن است این یک موسسه خیریه راجستر شده باشد

اطالعات بیشتر و کمک

acnc.gov.au

موسسات خیریه راجستر شده چه باید انجام دهند؟

حفظ شرایط واجد برای ثبت نام

جزئیات را بررسی کنید

شما باید مطمئن شوید که موسسه خیریه تان مستحق راجستر بودن با ACNC
است با:

اول ،بررسی کنید که  ACNCآدرس فعلی تماس با ایمیل موسسه
خیریه تان را دارد که از ان برای ارسال مدارک رسمی استفاده شود،
در صورت نداشتن  ،شما ما را مطلع سازید.
راپور ارائه گزارش اطالعاتی ساالنه
کمیسیون موسسات خیریه و نه برای مفاد استرالیا ( )ACNCتنظیم کننده
مستقل موسسات خیریه استرالیا میباشد .اکثر نه برای مفاد ( )NFPsموسسات
خیریه نیستند ،اما موسسه شما میتواند که خیریه باشد ،آنهم در صورتیکه با
 ACNCراجستر باشد.

اداره بدون مفاد شما ممکن است با  ACNCراجستر باشد حتی اگر
شما آنرا به عنوان یک موسسه خیریه فکر نکنید .آیا قبل از اغاز
کار تخفیف مالیاتی موسسه خیریه را از  ACNCبه تاریخ  3دسامبر
 2012دریافت کردید؟ اگر چنین است ،اداره شما توسط دفترمالیات
استرالیا ( )ATOبه عنوان یک موسسه خیریه به رسمیت شناخته
(تائید) شده است و به طور عادی با ما راجستر شده است.

آیا اداره بدون مفاد شما یک موسسه خیریه راجستر شده
میباشد؟

اداره بدون مفاد خود را با نام یا شماره تجارتی استرالیا
( )ABNدر راجستر  ACNCجستجو کنید در
acnc.gov.au/findacharity

اگر اداره بدون مفاد شما در فهرست  ACNCظاهر شود ،در انصورت یک
“موسسه خیریه راجستر شده است” .در صورت نبودن درین لست با ما تماس
بگیرید.
اگر راجستر نشده است ،تصمیم بگیرید که آیا شما می توانید برای ثبت ان
درخواست کنید .مزایای مثل (تخفیف مالیاتی کامنولت برای موسسه خیریه)
در ثبت ان وجود دارد ،و داوطلبانه است.

موسسات خیریه ثبت شده باید همه ساله گزارش اطالعاتی ساالنه را
در ظرف شش ماه بعد از پایان دوره گزارش خود به  ACNCارسال
دارند.
دوره گزارش موسسه خیریه خود را بررسی کنید تا بدانید به کدام
زمان انرا باید ارسال کنید .اگر دوره گزارش از  1جوالی تا 30
جون را محتوی نباشد شما نیاز دارید به ما اطالع دهید.
گزارش اطالعاتی ساالنه از موسسه خیریه شما میپرسد که موسسه
شما در سال مالی گذشته چه کارها را انجام داده است ،چگونه کار
شان به جامعه کمک کرده ،و هم در مورد معلومات مالی میپرسد.
اندازه اطالعات شما مربوط میشود به حجم موسسه خیریه شما.
دانستن ثبت نام ACNC
ثبت نام  ACNCیک پایگاه مجانی جستجوگرعمومی آنالین از همه
موسسات خیریه ثبت شده با  ACNCمیباشد .اگر موسسه خیریه تان
در لست ثبت موجود باشد ،مردم (از جمله اعانه دادگان و رضاکاران)
می توانند معلومات عمومی را مانند هدف خیریه ان ،کی از ان نفع
میبرد و در کجا کار میکند در مورد موسسه خیریه تان بدست آورند.
راجستر یا لست  ACNCشامل معلوماتی است که موسسات خیریه
در گزارش اطالعاتی ساالنه اطالع داده اند .وهم مدارک دیگر از
قبیل اسناد مدیرت و راپور های ساالنه فراهم شده ،شامل این لست
میباشند .شما می توانید تقاضا نمائید که برخی از اطالعات موسسه
خیریه تانرا به دسترس دیگران قرار ندهند.

■باقی ماندن نه برای مفاد
■داشتن هدف خیریه به نفع عامه
■یک هدف خیریه به نفع همگان داشته باشد
■معیار های اداره را بر اورده نمودن ،و
■در فعالیت های جنایی و تروریستی دخیل نبودن.
اطالعات بیشتر در مورد تعهدات مداوم موسسات خیریه
راجستر شده را در  ،acnc.gov.auتحت
“ ”Manage my charityمالحظه کنید.

تعهدات با ادارات دیگر
موسسات خیریه ممکن است تعهداتی با ادارات و سازمانهای دیگر داشته
باشد ،مانند قوانین ادارات ایالتی و حوضه ها برای سازمانهاACNC .
برای ساده ساختن و موثریت گزارش ها کار میکنند تا بتواند از اندازه
کاغذ پرانی بکاهد ،بطور مثال ،با پذیرش برخی از گزارش ها که به
ادارات دیگر ارسال شده باشد.

اطالعات بیشتر در مورد کار ما در باره “کاهش کاغذ
پرانی”  ACNCرا در  acnc.gov.auمالحظه نمائید.

 ACNCرا از تغییرات در موسسه خیریه تان اطالع بدهید

اقدام تنظیم کننده ACNC

 ACNCرا از تغییرات در موسسه خیریه تان اطالع دهید

 ACNCدرک می کند که اکثر مردم سهیم در موسسات خیریه صادق بوده و
برای انجام درست کار و اقدام با تاکید بر آموزش و حمایت آغاز می شود.

در حالیکه موسسه خیریه ثبت باشد ،شما باید  ACNCرا از تغییر
جزئیات مهم (مانند نام و یا نام آنانیکه انرا مدیریت میکند) به موقع
و زمان ان اطالع دهید .شما می توانید جزئیات موسسه خیریه خود
را در پورتال خیریه  ACNCآنالین در charity.acnc.gov.au
تصحیح کنید.

زمانیکه ،بطور مثال ،شواهد از سوء اداره ،اختالس جدی و یا نقض جدی از
قانون  ACNCوجود داشته باشد ،ما با سرعت و قاطعانه عمل خواهیم کرد.

