
برای کسب اطالعات بیشتر:
auspost.com.au/letters

به اداره پست محل تان مراجعه کنید.

با 677 519 1300 تماس بگیرید.

 اگر این مطالب را به زبان دیگری می خواهید، لطفا از 
auspost.com.au/letters بازدید کنید.

 تغییرات در ارسال نامه ها 
با تمبرهای تخفیف دار

 از 4 ژانویه 2016 دو سرعت برای ارسال نامه در 
استرالیا با تمبر تخفیف دار وجود خواهد داشت.

 جدول زمانی پرایوریتی
زمانهای تحویل از روز بعد از پست کردن اعمال می شود.

 همان ایالت برای تحویل پست شده است
)روزهای کاری(

 ایاالت دیگر 
)روزهای کاری(

-1در داخل مناطق شهری شهرهای مرکزی

-1در داخل همان شهر یا شهرک

2-بین مناطق شهری شهرهای مرکزی

بین مناطق شهری شهرهای مرکزی و مناطق 
23روستایی

24بین مناطق روستایی

چند تا تمبر تخفیف دار؟حد اکثر اندازهچه چیزی می فرستید؟

 نامه بزرگ
تا 125 گرم

260 x 360 x 20 2 تمبر

 نامه بزرگ 
تا 250 گرم

260 x 360 x 20 3 تمبر

 نامه بزرگ 
تا 500 گرم

260 x 360 x 20 5 تمبر

برای سرعت پرایوریتی، یک برچسب پرایوریتی به کنار تمبر تخفیف دار خود بزنید.

اطالعات در مورد نامه بزرگتر

نامه ها با سرعت عادی تا 2 روز کاری بیشتر طول می کشند

میلی متر

میلی متر

میلی متر



چگونه نامه تان را بفرستید

تا 2 روز کاری دیرتر از پست 
پرایوریتی

زمانهای تحویل از روز بعد از پست کردن 
اعمال می شود و بسته به مقصد متفاوت 

است.

1 تا 4 روز کاری

زمانهای تحویل از روز بعد از پست کردن 
اعمال می شود و بسته به مقصد متفاوت 

است.

معرفی تغییرات

از 4 ژانویه 2016 دو سرعت برای ارسال نامه در استرالیا با تمبر 
تخفیف دار وجود خواهد داشت – پرایوریتی و عادی.

سواالت رایج

سوال: آیا هزینه یک تمبر تخفیف دار تغییر می کند؟

 جواب: هیچ تغییری در هزینه یک تمبر تخفیف دار وجود ندارد 
         و قیمت آن 0.60 دالر باقی می ماند. 

 سوال: نامه های دارای یک تمبر تخفیف دار با چه سرعتی 
        فرستاده می شوند؟

 جواب: نامه های دارای فقط تمبر تخفیف دار با سرعت عادی 
         فرستاده می شوند. 

 سوال: چگونه می توانم یک نامه کوچک را با سرعت 
        پرایوریتی با تمبر تخفیف دار ارسال کنم؟

جواب: برچسب پرایوریتی را کنار تمبر تخفیف دار بزنید.

سوال: هزینه یک برچسب پرایوریتی چقدر است؟

 جواب: مشروط به فرآیندهای نظارتی^، یک برچسب پرایوریتی 
          0.50 دالر هزینه خواهد داشت. شما می توانید برچسب 

          های پرایوریتی را از 14 دسامبر سال 2015 در هر 
 auspost.com.au/shop اداره پست یا در          
         خریداری کرده و از 4 ژانویه 2016 استفاده کنید.

 سوال: چگونه می توانم یک نامه بزرگ را با سرعت پرایوریتی 
        با استفاده از تمبر تخفیف دار ارسال کنم؟

 جواب: از تعداد تمبر تخفیف دار مورد نیاز استفاده کنید و پس 
          از آن یک برچسب پرایوریتی را در کنار تمبرها بزنید. 

         برای اطالعات بیشتر به پشت صفحه نگاه کنید

سوال: آیا تغییری در پست اکسپرس وجود دارد؟

پاسخ: خیر، هیچ تغییری در پست اکسپرس وجود ندارد.

1.  مثل معمول از تمبر تخفیف دار برای 
پست استفاده کنید.

1.  مثل معمول از تمبر تخفیف دار برای 
پست استفاده کنید.

2.  برچسب پرایوریتی را کنار تمبر 
تخفیف دار بزنید. مشروط به 

فرآیندهای نظارتی^، یک برچسب 
پرایوریتی 0.50 دالر هزینه خواهد 

داشت.

2.  آن را در یک صندوق پستی قرمز 
در کنار خیابان یا در باجه ای در 

دفتر پست تحویل دهید.

3.  آن را در یک صندوق پستی قرمز در 
کنار خیابان یا در باجه ای در دفتر 

پست تحویل دهید.

عادیپست پرایوریتی

^ شامل فرایندهای ACCC و اعالنات وزارتی می باشد.

)لطفا برای جدول زمانی پرایوریتی به پشت صفحه نگاه کنید.(


