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መቅድም 
በአውስትራሊያ ውስጥ ህይወት ስለመጀመር ትንሽ መጽሀፍ (Beginning a Life in Australia (BaLIA)) የቀረበው በ 

Department of Social Services (DSS) እንደሆነና የዚህ ህትመትም መስመር/online ላይ በድህረገፅ 

www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-services/beginning-a-life-in-australia ላይ ቀርቧል 

ይህ ትንሽ መጽሀፍ በብዙ የድህረገፅ መገናኛዎች ስለሚገኝ በኮምፑውተር ወይም ሌላ መሳሪያ ላይ ከፍተው ማየት አለብዎት። 

ከጽሁፉ በታች ያለውን ሰማያዊ ከተጫኑት ወደ ጽሁፉ ያለበት ቦታ ወይም መገናኛው ይወስድዎታል። እንዲሁም የታተመውን 

BaLIA ጽሁፍ ከተጠቀሙ የድህረገጹ ሙሉ አድራሻ ቀርቧል። 

አስተርጓሚ ከፈለጉ፤ ለትርጉምና አስተርጓሚ አገልግሎት (TIS National) በስልክ 131 450 መደወል። እንዲሁም ለበለጠ 

መረጃ በምእራፍ 3, እንግሊዝኛ ቋንቋ የሚለውን ማየት። የBaLIA ትርጉም በእኛ ድህረገፅ www.dss.gov.au/our-

responsibilities/settlement-services/beginning-a-life-in-australia ላይ ቀርቧል 

በትንሽ መጽሀፉ ውስጥ በሚከተሉት አርእስቶች ላይ መረጃ ያቀርባል: 

1. ከደረሱ በኋላ ወዲያውኑ ምን እንደሚደረግ  

2. እርዳታ ማግኘት 

3. እንግሊዝኛ ቋንቋ  

4. ትምህርትና ስልጠና 

5. ሥራና ሰራተኛ 

6. የአውስትራሊያ ህግ  

7. የመኖሪያ ቤት 

8. ትራንስፖርት/መጓጓዣ 

9. ጤና ጥበቃና ደህንነት 

10. የርስዎ ቤተሰብ  

11. ገንዘብ 

12. ህዝባዊ ተሳትፎ  

በአውስትራሊያ ውስጥ ህይወት ስለመጀመር ትንሽ መጽሀፍ ላይ እርምት ወይም አስተያየት ለመስጠት በኢንተርኔት መስመር 

አስተያየት መስጫ መጠይቅን/online feedback form በድህረገፅ www.dss.gov.au/contact/feedback-

compliments-complaints-and-enquiries ላይ በማውጣት መሙላት ይቻላል።  

 

  

http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-services/beginning-a-life-in-australia
https://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-services/beginning-a-life-in-australia
https://www.dss.gov.au/contact/feedback-compliments-complaints-and-enquiries
https://www.dss.gov.au/contact/feedback-compliments-complaints-and-enquiries
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መግቢያ 
 

ወደ አውስትራሊያ እንኳን ደህና መጡ። 

ይህ ትንሽ መጽሀፍ የሚያገለግለው ወደ አውስትራሊያ በቋሚነት እና በጊዜያዊነት ለመምጣት የሚያስቡትና እዚህ የደርሱ 

መጤዎችን በሙሉ ይሆናል። ለድጋፍ ሰጪዎችም ይህ ጽሀፍ ጠቀሜታ ሊኖረው ይችላል። ስደተኞችና በሰብአዊነት የሚገቡት ደግሞ 

ለእነሱ በተለየ የተዘጋጀውን መረጃ ከDepartment of Immigration and Border Protection (DIBP) እና 

Department of Social Services (DSS) መመልከት ይኖርባቸዋል። 

መንግሥትና የማህበረሰብ ድርጅቶች ለአውስትራሊያ ነዋሪዎች ብዙ ዓይነት አገልግሎቶችን ያቀርባሉ። በዚህ ትንሽ መጽሀፍ ውስጥ 

ስለሚቀርቡት አገልግሎቶችና ድጋፎች መመሪያ በመስጠት እንዲሁም ለምክር የት መሄድ እንደሚችሉ ይገልጻል። 

አንዳንድ የቋሚ መኖሪያ ያላቸው መጤዎች እና በአብዛኛው የጊዜያዊ መኖሪያ ቪዛ የያዙ ግለሰቦች በዚህ ትንሽ መጽሀፍ ውስጥ 

የተገለጹትን አገልግሎቶች በሙሉ ለማግኘት ላይፈቀድላቸው ይችላል ወይም ለአገልግሎቶቹ መክፈል ይኖርባቸው ይሆናል።  

እባክዎትን ይህንን ትንሽ መጽሀፍ በጥንቃቄ ያንቡት። በአውስትራሊያ ውስጥ አዲስ ህይወት ሲጀምሩ ይህን በማንበብ 

ይጠቅምዎታል። የወጣውን ጽሁፍ መጠቀም ያለብዎት በድህረገጽ ‘Settle in Australia’ ደህረገፅ 

www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-services/beginning-a-life-in-australia ላይ መሆን 

አለበት። 

ምእራፍ 1-2 ስምምነት መሰረት በአውስትራሊያ ውስጥ እንደገቡ ለመጀመሪያ ሳምንታት ጠቃሚ የሆኑ ነገሮች ያተኩራሉ። ምእራፍ 

3-5 በስኬታማ ሁኔታ ለመስፈር አስፈላጊ የሆኑ ነገሮች እንዴት እርዳታ ማግኘት እንደሚችሉ ያካትታሉ- - እንግሊዝኛ ቋንቋ፣ 

ትምህርትና ሥራ። 

በአውስትራሊያ ውስጥ አዲስ ህይወት ሲጀምሩ ያጋጠመዎት ጉዳዮች በትውልድ አገርዎ ካጋጠምዎት የተለዩ ናቸው። ይሁን እንጂ 

ከመምጣትዎ በፊት ሌሎቹ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ወደ አውስትራሊያ የገቡ ሰዎች እንዳደረጉት፣ እርስዎንም በተሳካ ሁኔታ 

እንዲላመዱና በአውስትራሊያ ማህበረሰብ ውስጥ ጠቃሚ ኣባል እንዲሆኑ የሚረዱ ብዙ አገልግሎቶች ኣሉ። 

  

http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-services/beginning-a-life-in-australia
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-services/beginning-a-life-in-australia
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1 ከደረሱ በኋላ ወዲያውኑ ምንድነው የሚደረገው 

በዚህ ክፍል ውስጥ  
ይህ ምእራፍ የወጣው አውስትራሊያ ውስጥ እንደገቡ በተቻለ መጠን ወዲያውኑ መደረግ ስላለብዎት አንዳንድ ጠቃሚ ነገሮች 

ያመለክታል። ሁሉም ነገሮች ለርስዎ ያስፈልጋሉ ማለት አይደለም፤ ነገር ግን እነዚህን ግምት ውስጥ ማስገባት አለብዎት። 

• ምን ማወቅ ይኖርብዎታል 

• ለመገበሪያ ፋይል ቁጥር ማመልከት  

• ከMedicare ጋር መመዝገብ 

• Centrelink መገናኘት 

• የHealth Undertaking Service መገናኘት 

• ለእንግሊዝኛ ቋንቋ ክፍለ ትምህርቶች መመዝገብ 

• የእርስዎን ልጅ/ልጆች ትምህርት ቤት ማስመዝገብ 

• የመንጃ ፈቃድ ማመልከት  

• የባንክ ሂሳብ መክፈት 

• የቤተሰብ ሀኪም ማግኘት 

• ቁልፍ መገናኛ መረብ/ሰንሰለት 

• መደረግ ስላለባቸው ነገሮች ዝርዝር ማመሳከሪያ 

ሰነዶችን ለማስተርጎም ወይም አስተርጓሚ ከፈለጉ፤ በምእራፍ 3, እንግሊዝኛ ቋንቋ የሚለውን ይመልከቱ:: 

ምን ማወቅ ይኖርብዎታል  

የአውስትራሊያ መንግሥት 

አውስትራሊያ ሶስት የደረጃ ያለው የመንግሥት አስተዳደር አላት– የኮመንዌልዝ (ወይም ፈዴራል), የአስተዳደር ግዛት ወይም 

ተሪቶርይ፤ እና የአካባቢ – እነዚህም ለነዋሪዎችና ለማይግራንት መጤዎች አገልግሎቶችን ያቀርባሉ። 

የአስተዳደር ግዛቶች (ኒው ሳውዝ ዌልዝ/New South Wales (NSW)፤ ኵዊንስላንድ/Queensland (Qld)፤ ሳውዝ 

አውስትራሊያ/South Australia (SA)፤ ታዝማኒያ/Tasmania (Tas.)፤ ቪክቶሪያ/Victoria (Vic.) እና ዌስተርን 

አውስትራሊያ/Western Australia (WA)) እንዲሁም የኖርዘርን ተሪቶርይ/Northern Territory (NT) ሲሆኑ በብዙ 

የአካባቢ መንግሥታት እና በአካባቢ ምክር ቤቶች የተከፋፈሉ ናቸው። በካንበራ/Canberra የአውስትራሊያ ርእሰ ከተማ 

ተርፕቶርይ/Australian Capital Territory (ACT) መንግሥት ለአካባቢ ምክር ቤቶች ኣገልግሎቶችን የሚያቀርብ ሲሆን 

በክልል መንግስታት በኩል የሚሰጡት ብዙ ኣግልግሎቶችንም ያቀርባል። 

መንግሥት በአውስትራሊያ ውስጥ እንዴት እንደሚሠራ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት የሚከተለውን ድህረገፅ ይመልከቱ 

www.australia.gov.au/about-government  

ቴለፎን –ስልኮች ስለመደወል 
በአውስትራሊያ ውስጥ የቴለፎን ጥሪዎች ለማድረግ የቋሚ ስልክ መስመር (ወይም በቤት ስልክ መስመር)፤ በሚከፈልበት ስልክ 

ወይም ሞባይል ስልኮች በመጠቀም መደወል ይቻላል። በሚከተለው ስልክ ቁጥሮች እንደዚህ ሊጀምሩ ይችላሉ፤ 

• 13/1300 (በአካባቢ ሂሳብ)  

• 1800 (ነጻ ጥሪ) 

• 04 (ሞባይል) ወይም  

• 02, 03, 07, 08 (በአካባቢ ወይም በቀረበ የጂኦግራፊካል ኮድ) መለያ ቁጥር ይሆናል። 

http://www.australia.gov.au/about-government
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በተመሳሳይ የአካባቢ ኮድ ላይ ሆነው ሲደውሉ የአካባቢን ኮድ ማስገባት አያስፈልግም። ከአንድ ሞባይ ወደ ሌላ ሞባይል ጥሪ 

የአካባቢ ኮዶችን ማስገባት አያስፈልግም።  

የጥሪ ክፍያዎች እንደ የሚደውሉበት ስልክ ዓይነት ዋጋው ይለያያል፤ የሚጠቀሙት ተለፎን ኩባንያ እና በመረጡት የጥሪ እቅድ 

ፕላን መሰረት ዋጋው የተለያየ ይሆናል። ስለ ክፍያ ዋጋ እርግጠኛ ካልሆኑ ከርስዎ የተለፎን ኩባንያ ጋር ማጣራትና ማረጋገጥ 

አለብዎት። 

በኣውስትራሊያ ውስጥ ወደ 13/1300 ወይም 1800 ቁጥሮች ለመደወል የሚያስከፍለው ዋጋ በሚመለከት ተጨማሪ መረጃ 

ለማግኘት የሚከተለውን ድህረገጽ ይመልከቱ www.acma.gov.au/Citizen/Consumer-info/All-about-

numbers/Special-numbers/charges-for-calls-to-13-1300-and-1800-numbers-i-acma  

በቁጥር 13, 1300 ወይም 1800 የማይጀምር ስልክ ለመደወል ከፈለጉ: 

• በአውስትራሊያ ውስጥ ሆነው የሚደውሉ ከሆነ የአካባቢውን ኮድ መጠቀምና ከዚያም ስልክ ቁጥሩን ማስገባት ነው። 

ለምሳሌ፡ ከመልበርን ሆነው ወደ ሲድኒ ለመደወል በመጀመሪያ የአካባቢ ኮድ 02 (ለሲድኒ/ Sydney) መጫን 

በመቀጠል እንዳለብዎና ከዚያም ቁጥሩን ማስገባት ይኖርብዎታል። 

• ከአውስትራሊያ ውጭ ሆነው የሚደውሉ ከሆነ: 

o የቤት ስልክ ሲጠቀሙ የዓለም አቀፍ መደወያ ኮድ ለሚደውሉበት አገሪር የተሰጠን ኮድ በማስገባት፤ 

የአውስትራሊያን መነሻ ቁጥር 61 በማስከተል ከዚያም 0 ሳይጨምር የአካባቢውን ኮድ በማስገባት ከዚያም 

በቁጥሩ መደወል።  

o ሞባይል ሲጠቀሙ፤ +61 በመደወል የአካባቢ ኮድን 0 ሳይጨምር በማስከተል ከዚያም ቁጥሩን በማስገባት 

መደወል።  

o በአውስትራሊያ ሞባይል ሆኖ ለመደወል ለዓለም አቀፍ የጥሪ መለያ ቁጥር ያስፈልግ እንደሆነ ከአካባቢ 

አገልግሎት አቅራቢዎ ጋር በማጣራት፤ ከዚያም +61 በመደወል የአካባቢ የጥሪ መለያ ቁጥር 0 ሳይጨምር 

የሚፈልጉትን ስልክ ቁጥር መደወል።  

አውስትራሊያ ሆነው በዓለም አቀፍ ቁጥር ጥሪ ለማድረግ ከፈለጉ፤ የአውስትራሊያን ዓለም አቀፍ የጥሪ መለያ ቁጥር – 0011 

ይጠቀሙ። 

የቴሌፎን ስልክ ማውጫዎች 
በኣውስትራሊያ ሁለት ዋና ዋና የስልክ ማውጫዎች ኣሉ።አንደኛው የ Yellow Pages የንግድ ሥራ ቁጥሮች ዝርዝር የያዘ ማለት 

እንደ ሱቆችና በአገልግሎት ወይም ውጤት የተመሰረተ ነጋዴዎች ሲሆን። ሌላው የ White Pages የንግድ ሥራዎችና 

የነዋሪዎችን ቁጥር በስማቸው የያዘ ነው። እንዲሁም White Pages የመንግሥት ክፍል ዝርዝር መረጃ ያለው ይህም የአካባቢ፣ 

አስተዳደር ግዛት ወይም ተሪቶርይ እንዲሁም የአውስትራሊያ መንግሥታዊ ድርጅቶችን መረጃ ያጠቃልላል። እነዚህም በዚህ ትንሽ 

መጽሀፍ ውስጥ በሁሉም ላይ ተጠቅሰዋል። 

እነዚህ የስልክ ማውጫ መፃህፍት በነጻ ለእያንዳንዱ መኖሪያ ቤት በየዓመቱ ይታደላሉ። እንዲሁም በፖስታ ቤቶች እና በቤተ 

መጻህፍት ይገኛሉ። መስመር ላይ የYellow Pages በኢነርኔት ለማውጣት ሲችሉ በድህረገፅ 

www.yellowpages.com.au እና የWhite Pages በድህረገፅ www.whitepages.com.au ላይ ማውጣት ወይም 

ለእርዳታ ዳይረክቶርይ/Directory Assistance ብስልክ 1223 (በነጻ) መደወል።  

የጊዜ ሰዓት ቀጠናዎች  
በአውስትራሊያ ውስጥ ሶስት የጊዜ ቀጠናዎች አሉ - Australian Eastern Standard Time/የአውስትራሊያ ምስራቃዊ 

መደበኛ ሰዓት (AEST ወይም EST), Australian Central Standard Time/የአውስትራሊያ ማእከላዊ መደበኛ ሰዓት 

(ACST) እና Australian Western Standard Time/የአውስትራሊያ ምዕራባዊ መደበኛ ሰዓት (AWST) ናቸው። 

http://www.acma.gov.au/Citizen/Consumer-info/All-about-numbers/Special-numbers/charges-for-calls-to-13-1300-and-1800-numbers-i-acma
http://www.yellowpages.com.au/
http://www.whitepages.com.au/


 

 
በስልክ 131 450 መደወል 

15 

የቀን የብርሃን ግዜ መቆጠብ በአንዳንድ የአስተዳደር ግዛቶች ከጥቅምት/October እስከ ሚያዚያ/ April ተግባራዊ ይሆናል – 

ለበለጠ መረጃ በድህረገጽ www.australia.gov.au/about-australia/facts-and-figures/time-zones-and-

daylight-saving ገብቶ ማየት።  

በርስ-መገልገል  
ብዙ ድርጅቶች አማራጭ ሁኔታዎች ስላላቸው፤ ችግሮችን ለመፍታት ወይም የአገልግሎቶች ምዝገባ ለማድረግ ወደ ቢሯቸው መሄድ 

አያስፈልግዎትም። እነዚህም በራስ-ለመገልገል የስልክና የኢንተርኔት አካውንት አማራጮች ያካትታሉ። 

የርስዎን አብዛኛው የ Centrelink, Medicare እና Child Support ሥራዎች ለማካሄድ በሚከተለው የራስ-መገልገያ በኩል 

መጠቀም ይችላሉ:  

• myGov በድህረገፅ www.my.gov.au  

• የ Express Plus ሞባይል apps በድህረገፅ www.humanservices.gov.au/expressplus 

• በስልክ 136 240 በራስ-መገልገያ ወይም 

• ይህንን ድህረገጽ ይጎብኙ https://humanservices.gov.au/selfservice 

ለመገበሪያ ፋይል ቁጥር ማመልከት 
የአውስትራሊያ ሰራተኞች ከሚያገኙት ገቢ ላይ ለመንግሥት ግብር ይከፍላሉ። በአውስትራሊያ ውስጥ ገቢ ለማግኘት የመገበሪያ 

ፋይል ቁጥር (TFN) ያስፈልግዎታል። 

TFN ልዩ የሆነ ቁጥር ሲሆን መንግሥት ግብርንና ሌሎችን የመንግሥት መርሃ ግብሮችን ለማስተዳደር ሲባል ለግለሰቦችና ለንግድ 

ሥራዎች የሚሰጠው ቁጥር ነው። ከግብር የሚሰበሰበው ገንዘብ ለመንገድ፤ ለትምህርት ቤቶች እና ሆስፒታሎች ለመሳሰሉ 

የመንግሥት መርሃ ግብሮችና አገልግሎቶች ለማስፈፀም ይውላል። 

ገቢ ማለት የሥራ ደመወዝ፣ ከመንግሥት የሚገኝ ክፊያ እና ከመዋእለ ነዋይ የሚገኝ ገንዘብ እንዲሁም ከቁጠባ የሚገኝ ወለድን 

ያጠቃልላል። 

ለመገበሪያ ፋይል ቁጥር ለማግኘት እንዴት ማመልከት ይቻላል 
ወደ አውስትራሊያ ለመኖር መጥተው ከሆነ ወይም በአውስትራሊያ ውስጥ ለመሥራት የሚፈቅድልዎ የጊዜያዊ መኖሪያ ቪዛ 

ካለዎት፤ TFN ለማግኘት ማመልከት ይችላሉ:: ይህም ወደ Australian Taxation Office (ATO) ድህረ ገፅ በመሄድ፤ ለ 

ATO ስልክ በመደወል ወይም ወደ አንዳንድ የ ATO አገልግሎት ማእከላት በአካል በመሄድ ማመልከት ይቻላል። TFN 

ለማግኘት ፈጣኑ ዘዴ በኢንተርኔት መስመር/online www.ato.gov.au/tfn ድህረገጽ ላይ ነው- የርስዎ ፓስፖርት እና 

የአውስትራሊያ አድራሻ ያስፈልግዎታል። 

እንግሊዝኛ በደንብ የማይናገሩ ከሆነ ለትርጉምና አስተርጓሚ አገልግሎት (TIS National) በስልክ 131 450 ያነጋግሩ።  

 Australian Taxation Office   ለማነጋገር ዝርዝር  

ስልክ 132 861 

ወደ ቢሮ ለመጎብኘት  www.ato.gov.au/visitus 

ከእንግሊዝኛ ባሻገር በሌላ ቋንቋ መረጃ ለማግኘት www.ato.gov.au/General/Other-languages  

ATO ድህረገፅ www.ato.gov.au 

 

ለበለጠ መረጃ ምእራፍ 11, ገንዘብ የሚለውን ማየት። 

http://www.australia.gov.au/about-australia/facts-and-figures/time-zones-and-daylight-saving
http://www.my.gov.au/
http://www.humanservices.gov.au/expressplus
https://humanservices.gov.au/selfservice
https://humanservices.gov.au/selfservice
http://www.ato.gov.au/tfn
http://www.ato.gov.au/visitus
http://www.ato.gov.au/General/Other-languages/
http://www.ato.gov.au/
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ከMedicare ጋር መመዝገብ 
Medicare የአውስትራሊያ ብሄራዊ የጤና ጥበቃ ሥርዓት ሲሆን ይህም ለአውስትራሊያኖችና የቋሚ መኖሪያ ፈቃድ ላላቸው 

ሰዎች በነጻ ወይም በሚካካስ (በቅናሽ) የሚሰጥ የጤና ጥበቃ አገልግሎት ይቀርብላቸዋል ነው። እንዲሁም ጊዚያዊ ፈቃድ ላላቸው 

ለአንዳንድ ማይግራንት/መጤዎች የMedicare አገልግሎቶች ሊፈቀድላቸው ይችል ይሆናል። 

Medicare የሚፈቀድልዎ ከሆነ ለጤና ጥበቃ አገልግሎቶችና ፕሮግራሞች ወዲያውኑ ይቀርብልዎታል። ይህም ነጻ የመንግሥት 

ሆስፒታል ህክምና፣ ከሆስፒታል ውጭ ለሚደረግ ህክምና ያወጡቱን ወጪ ማገዝና የቅናሽ የመድሃኒት ዋጋ ያጠቃልላል። 

ስለ Medicare አገልግሎቶች መረጃ ለማግኘት www.humanservices.gov.au/medicare ድህረገፅ ይመልከቱ ወይም 

በአካባቢዎ የሚገኘውን Medicare አገልግሎት ማእከል ይጎብኙ።  

ለMedicare እንዴት መመዝገብ ይቻላል 

በMedicare ለመመዝገብ የርስዎን ፖስፖርትና ሌላ የጉዞ ሰነዶች ይዘው ወደ Medicare አገልግሎት ማእከል ይሂዱ። 

የሚፈለገውን ካሟሉ ጊዜያዊ የMedicare ካርድ ቁጥር ይሰጥዎታል:: የርስዎን Medicare ካርድ በፖስታ ተደርጎ ሶስት 

ሳምንታት ባልበለጠ ጊዜ ይደርስዎታል። የመኖሪያ ወይም አድራሻ ወይም የፖስታ መላኪያ አድራሻ ሲቀይሩ ከሆነ ለ Medicare 

ማሳወቅ አለብዎ። 

ለድንገተኛ ህክምና የመንግሥት ሆስፒታሎች በቀን ለ24 ሰዓታት ኣገልግሎት ይሰጣሉ። 

Medicare  ለማነጋገር ዝርዝሮች  

Medicare ድህረገፅ  www.humanservices.gov.au/medicare  

ለ ማይግራንት/መጤዎች፣ ስደተኞችና ጎብኝዎች መረጃ www.humanservices.gov.au/multicultural 

እንግሊዝኛ ባሻገር ሌላ ቋንቋ መረጃ www.humanservices.gov.au/yourlanguage  

ስልክ 132 011 

የአገልግሎት ማእከላችንን ይጎብኙ   http://humanservices.gov.au/findus 

 

ብዙ የግል ጤና ጥበቃ ዋስትና የገንዘብ እርዳታ እንዳሉና ብዙ የግል የጤና ዋስትና ሰጪዎቸ ያሉ ሲሆን በMedicare ላልተካተቱ 

አገልግሎቶች ዋስትና አቅርቦት ለምሳሌ፡ አብዛኛው ለጥርስ እንክብካቤ፤ አብዛኛው ለዓይንና ለአምቡላንስ መጓጓዣ በብዙዎች 

አስተዳደር ግዛትና ተሪቶርይ የአገልግሎት ዋስትና ያቀርባሉ። 

ለበለጠ መረጃ በምእራፍ 9, ጤና እና ደህንነት የሚለውን ይመልከቱ።  

Centrelink መገናኘት 
የDepartment of Human Services የማሕበራዊ ዋስትና ክፍያዎችን እና አገልግሎቶችን በCentrelink በኩል ያቀርባል። 

በቅርቡ ለመጡ የቋሚ መኖሪያ ፈቃድ ላላቸው ነዋሪዎች ሥራ እንዲፈልጉ፤ የሥልጠና ትምህርት እንዲያገኙ እንዲሁም ያላቸው 

የውጭ አገር ሙያ ችሎታ ተቀባይነት እንዲያገኝ በሚደረገው ሂደት ላይ Centrelink ይረዳል። የማሕበራዊ ዋስትና ክፍያ 

ሰለሚፈቀድልዎ ለማጣራት Centrelink’ን ያነጋግሩ። ክፍያዎችን ከማግኘትዎ በፊት እንደ ያዙት የቪዛ ዓይነት ክፍያ ከመቀበልዎ 

በፊት ጊዜ ሊያስጠብቅ ይችላል።  

  

http://www.humanservices.gov.au/medicare
http://www.humanservices.gov.au/medicare
http://www.humanservices.gov.au/multicultural
http://www.humanservices.gov.au/yourlanguage
http://humanservices.gov.au/findus
http://humanservices.gov.au/findus
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ክፍያ ለማግኘት የሚፈቀድልዎ ከሆነ፤ ለCentrelink ካነጋገሩበት ቀን ጀምሮ ክፍያዎች ሊሰጡ ይችላሉ። ስለዚህ አውስትራሊያ 

ከደረሱበት ቀን ጀምሮ ክፍያ ለማግኘት እርስዎ ወይም እርስዎን የሚወክል — ለምሳሌ፡ የርስዎ Humanitarian Settlement 

Services (HSS) አቅራቢ ወይም ደጋፊ—በደረሱበት ቀን ለCentrelink ማነጋገር እንዳለበትና በ14 ቀናት ውስጥ የይገባኛል 

ጥያቄ ማቅረብ አለበት። 

በሰብአዊነት ለገቡት ከማሕበራዊ ዋስትና ክፍያዎች በተጨማሪ የCrisis Payment ክፍያ ሊፈቀድላቸው ይችላል። በሰብአዊነት 

ፕሮግራም መሰረት መጥተው ከሆነ ማድረግ ያለብዎት: 

• አውስትራሊያ እንደገቡ በሰባት ቀናት ውስጥ ጥያቄ ማቅረብ ወይም፣  

• እንደገቡ በሰባት ቀናት ውስጥ ማመልከት እንደፈለጉ ለCentrelink ማነጋገርና ከዚህ በኋላ በ14 ቀናት ውስጥ ጥያቄ 

ማቅረብ።  

ልጆች ካለዎት በመንግሥት- የገንዘብ እርዳታ የሚሰጥ ህጻናት ለማሳደግ የሚወጡ ክፍያዎች ሊፈቀድልዎ ይችላል 

(በድህረገጽ www.humanservices.gov.au/ftb ላይ ማየት) ወይም ለህጻን እንክብካቤ ክፍያ (በድህረገጽ 

www.humanservices.gov.au/childcare ላይ ማየት)። 

Centrelink  ለማነጋገር ዝርዝሮች 

Centrelink ድህረገፅ www.humanservices.gov.au/centrelink 

ለማይግራንስ/መጤዎች፣ ስደተኞችና ጎብኝዎች 
መረጃ www.humanservices.gov.au/multicultural  

እንግሊዝኛ ባሻገር ሌላ ቋንቋ መረጃ www.humanservices.gov.au/yourlanguage  

በራስ-መገልገያ  136 240 

ሥራ ፈላጊ 132 850 

አካለ ጉዳተኛ ለሆኑ ሰዎችና ተንከባካቢዎች 132 717 

በእድሜ ለገፉ አውስትራሊያኖች 132 300 

ተማሪዎችና ሰልጣኞች 132 490 

በመስመር ላይ ለአካውንት ድጋፍ  132 307 

ለቅሬታዎችና አስተያየት 1800 132 468 

ለአውስትራሊያ የሙያ ስልጠና/አፕረንቲስሽፕስ  133 633 

ለቤተሰቦች 136 150 

ከእንግሊዝኛ ባሻገር በሌላ ቋንቋዎች  131 202  

የአገልግሎት ማእከልን መጎብኘት  http://humanservices.gov.au/findus  

ለሌላ የ Centrelink ስልክ ቁጥሮች www.humanservices.gov.au 

 

ምእራፍ 5, ሥራና ሰራተኛ እና ምእራፍ 10, የርስዎ ቤተሰብ የሚለውን ማየት 

http://www.humanservices.gov.au/ftb
http://www.humanservices.gov.au/childcare
http://www.humanservices.gov.au/centrelink
http://www.humanservices.gov.au/multicultural
http://www.humanservices.gov.au/multicultural
http://www.humanservices.gov.au/yourlanguage
http://humanservices.gov.au/findus
http://humanservices.gov.au/findus
http://www.humanservices.gov.au/
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የHealth Undertaking Service ማነጋገር 
በ Department of Immigration and Border Protection በሚጠየቁበት ጊዜ ለ Health Undertaking (Form 

815) ፈርመው ከሆነ ከደረሱበት ቀን ጀምሮ በ 28 ቀናት ውስጥ ዝርዝር አድራሻዎን ለHealth Undertaking Service 

እንደሚያሳውቁ ተስማምተዋል። ለበለጠ መረጃ በድህረ ገፅ www.bupamvs.com.au/faqs ላይ ገብቶ ማየት። 

የ Health Undertaking አገልግሎት አቅራቢ ለሆነው Bupa Medical Visa Services (BUPA) በ28 ቀናት ውስጥ 

ለመመዝገብና ለርስዎ ቀጠሮ ለማስያዝ ማነጋገር አለብዎት። በስልክ 1300 794 919 (ከሰኞ እስከ ዓርብ ከጥዋቱ 8.00 am 

እስከ ምሽት 6.00 pm EST) ሰዓት ባለው ጊዜ መደወል ወይም በኢሜል፡ hus@bupamvs.com.au ማግኘት ይችላሉ:: 

በአቅራቢያዎ ወደ በሚገኘው Health Authority Clinic ስምዎ ይላክና ቀጠሮ ያነጋግርዎታል።  

በሰብአዊነት ቪዛ ከመጡ ለርስዎ Humanitarian Settlement Services በአቅራቢ የ Health Undertaking ፈርመው 

እንደመጡ መናግር። ለ BUPA ጋር ለመገናኘት እንዲችሉ ይረዱዎታል።  

ለእንግሊዝኛ ቋንቋ ትምህርት ክፍሎች መመዝገብ  
በጥሩ ሁኔታ ለመስፈርና ለመላመድ በእንግሊዝኛ መነጋገሩ ጠቃሚ ነው። እንግሊዝኛ ቋንቋ መናገር ካልቻሉ፤ በተቻለ ፍጥነት 

መማር እንዳለብዎት በኣፅንኦት ይበረታታሉ። 

አዲስ ለመጡ፣ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ኮርሶች በAdult Migrant English Program (AMEP) በኩል ይቀርባል። እስከ 510 

ሰዓታት’ የሚሆን ነጻ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ትምህርት ለማግኘት ሊፈቀድልዎ ይችላል። ተለዋዋጭ የሆነ ትምህርት ጊዜያት እና የህጻን 

እንክብካቤ መስጫ በAMEP በኩል ስለሚቀርብ ምንም እንኳን ሥራ፣ የቤተሰብ ሃላፊነት ወይም ሌላ የሚፈጸም ጉዳይ 

ቢኖርብዎትም እንግሊዝኛ መማር እንደሚችሉ ነው።  

ምእራፍ 3, የእንግሊዝኛ ቋንቋ የሚለውን ማየት 

የርስዎን ልጅ/ልጆች በትምህርት ቤት ውስጥ ማስመዝገብ 
የርስዎን ልጅ ወይም ልጆች በተቻለ ፍጥነት ውስጥ በትምህርት ቤት ማስመዝገብ አለብዎት። የመመዝገቢያ ቅጾችን ለማግኘት፣

የርስዎ ልጆች ሊገቡበት የፈለጉትን ትምህርት ቤት ያነጋግሩ።  

የርስዎን የጉዞ ሰነድ እና መዝገብ ማሳየት አለብዎ። ህጻናት ወደ ትምህርት ቤት ለመሄድ አስፈላጊ የሆኑትን የበሽታ መከላከያ 

ክትባቶችን መውሰድ አለባቸው። ቀደም ሲል ሲማሩ ከነበሩብት ቦታ፣ ማንኛውንም የት/ቤት ሰነድና ምስክር ወረቀቶች ማምጣት።  

በአውስትራሊያ ውስጥ ህጻናት በአምስት ዓመት እድሜያቸው ትምህርት ቤት ይጀምሩና እስከ 10ኛ ክፍል/ Year 10 ድረስ 

የመማር ግዴታ ኣለባቸው። 10ኛ ክፍል/ Year 10 ያጠናቀቁ ወጣቶች የሙሉ ቀን ትምህርት፤ ስልጠና ወይም ሥራ ወይንም 

እነዚህን በማቀላቀል (ቢያንስ በሳምንት 25 ሰዓታት) ዕድሜያቸው 17 ዓመት እስኪሞላቸው ድረስ ተሳትፎ ማድረግ አለባቸው። 

እንግሊዝኛ መማር ለሚፈልጉ ህጻናት ጠለቅ ያለ የእንግሊዝኛ ቋንቋ እርዳታ ይሰጣቸዋል። 

ምእራፍ 4, ትምህርትና ስልጠና የሚለውን ማየት 

የመንጃ ፈቃድ ማመልከት 
በአውስትራሊያ ውስጥ መኪና ለመንዳት የመንጃ ፈቃድ መያዝ አለብዎ እንዲሁም ተሽከርካሪዎቹ መመዝገብ አለባቸው። ያለ መንጃ 

ፈቃድ ወይም ያልተመዘገበ ተሽከርካሪ ከነዱ ቅጣት ሊደርስብዎት እንዲሁም የመንጃ ፈቃድዎ ሊታገድ ይችላል። የመንጃ ፈቃድና 

የመኪና ምዝገባ በአስተዳደር ግዛት እና በተሪቶርይ መንግሥታት በኩል ይሰጣል። 

የቋሚ መኖሪያ ፈቃድ ካለዎትና ከሌላ አገር ያመጡት ወቅታዊ የመንጃ ፈቃድ በእንግሊዝኛ የተፃፈ ወይም ወደ እንግሊዘኛ በሥርዓቱ 

የተተረጎመ ከሆነ በአብዛኛው የክልል ኣስተዳደር ውስጥ እዚህ ከገቡበት ጊዜ ጀምሮ ለመጀመሪያዎቹ ሶስት ወራት ያህል በያዙት 

መንጃ ፈቃደ መንዳት ይፈቀዳል። ስነዶችን ስለማስተርጎም በተመለከተ በምእራፍ 3, የእንግሊዝኛ ቋንቋ የሚለውን መረጃ 

ይመልከቱ። 

http://www.bupamvs.com.au/faqs
mailto:hus@bupamvs.com.au
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ከዚህ የመጀመሪያ የጊዜ ገደብ በኋላ ለመንዳት ከፈለጉ ተገቢ የሆነ የአውስትራሊያ መንጃ ፈቃድ ማግኘት ይኖርብዎታል። የእውቀት 

መመዘኛ ፈተና ተግባራዊ የአነዳድ መመዘኛ ፈተና እና የዓይን ምርመራ ማለፍ አለብዎ። በአውስትራሊያ ጥብቅ የሆኑ የትራፊክ እና 

ጠጥቶ የመንዳት ህጎች ስላሉ እነዚህን መከተልና ማክበር አለብዎ።  

ሁልጊዜ በርስዎ የአስተዳደር ወይም ተሪቶርይ ግዛት ካለው ባለሥልጣን ጋር ማጣራት አለብዎ። 

አስተዳደር 
ግዛት ወይም 
ተሪቶርይ 

የመንጃ ፈቃድና የሞተር ተሽከርካሪ ምዝገባ 
ድርጅት 

ስልክ ድህረገፅ 

ACT Road Transport Authority 02 6207 7000 www.rego.act.gov.au 

NSW Roads and Maritime Services 13 2213 www.rms.nsw.gov.au 

NT Department of Transport 1300 654 628 https://nt.gov.au/driving 

Qld 
Department of Transport and 
Main Roads 

13 2380 http://www.tmr.qld.gov.au/ 

SA Transport 13 1084 www.transport.sa.gov.au 

Tas. Transport Tasmania 1300 851 225 www.transport.tas.gov.au 

Vic. VicRoads 13 1171 www.vicroads.vic.gov.au 

WA Department of Transport 13 1156 www.transport.wa.gov.au/index.asp 

 

የመንጃ ፈቃድ ለማግኘት ተብሎ ለመንግሥት ሀላፊዎች ስጦታ ወይም ጉቦ መስጠት ህገ-ወጥ ነው። 

በምእራፍ 8, ትራንስፖርት/መጓጓዣ የሚለውን ማየት።  

የባንክ አካውንት/ሂሳብ መክፈት 
በአውስትራሊያ ውስጥ ሰዎች ገንዘባቸውን የሚያስቀምጡት በባንክ፣ በህንጻ ማሕበረሰብ ወይም በብድር ማህበር ውስጥ ነው። 

አብዛኛው ገቢ ማለት የወር ደመወዝና ክፍያ እንዲሁም የመንግሥት አበሎችን ጨምሮ የሚከፈሉት በቀጥታ በርስዎ ስም ባለ 

አካውንት ሂሳብ ነው። አውስትራሊያውያን ገንዘብ ከሂሳባቸው ለማውጣትና ለመግዣ ግዢ ለመፈፀም የባንክ ካርዶችን ይጠቀማሉ። 

ከተቻለ ወደ አውስትራሊያ እንደ መጡ በስድስት ሳምንታት ውስጥ በባንክ፣ በህንጻ ማሕበረሰብ ወይም በብድር ማህበር ውስጥ 

የባንክ ሂሳብ ይክፈቱ፤ ብዙ ጊዜ የርስዎ ፓስፖርት እንደ መታወቂያ ያገለግላል። ከስድስት ሳምንታት በኋላ ተጨማሪ መታወቂያ 

ያስፈልግዎታል። እርስዎን የሚገልጽ ብዙ ሰነዶች ከሌለዎት ይህ ኣስቸጋሪ ሊሆን ይችላል። በሚገኘው ወለድ ላይ ከፍተኛ የግብር 

መጠን ለማስወገድ የርስዎም መገበሪያ ፋይል ቁጥር (TFN) ለባንኩ መስጠት። 

ምእራፍ 11, ገንዘብ የሚለውን ማየት። 

ለቤተሰብ የሚሆን ሀኪም ማግኘት  
የቤተሰብ ሀኪም፣ ቤተሰብዎንና እና የቤተሰብዎን የጤና ፍላጎት ለማወቅ የሚችል ሲሆን የጤና ጉዳይ በተመለከተ በመጀመሪያ 

የሚገናኙት ከዚህ ሓኪም ጋር ይሆናል። እነዚህ ሀኪሞች General Practitioners ወይም GPs በሚል ስም ይጠራሉ። 

በቤታቸው ለሚኖሩ ሰዎች፣ የጠቅላላ ሕክምና እና ረዥም ጊዜ ለሚቆዩ በሽታዎች የሕክምና እርዳታ ያደርጋሉ። 

በአንዳንድ አገሮች ሀኪምን ለማየት ወደ ሆስፒታል መሄድ አስፈላጊ ላይሆን ይችላል፤ የአውስትራሊያ GPs ግን ብዙጊዜ የሚሰሩት 

በቢሮዎች (የቀዶ ጥገና ሀኪሞች/surgeries) ወይም በመንደር ውስጥ ባሉ ክሊኒኮች ነው። ሰዎች ብዙጊዜ ሰዎች ሀኪምን 

http://www.rego.act.gov.au/
http://www.rms.nsw.gov.au/
https://nt.gov.au/driving
http://www.tmr.qld.gov.au/
http://www.tmr.qld.gov.au/
http://www.transport.sa.gov.au/
http://www.transport.tas.gov.au/
http://www.vicroads.vic.gov.au/
http://www.transport.wa.gov.au/index.asp
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የሚያዩት በሚኖሩበት መንደር ያለውን ነው። ሀኪሞች በሚያቀርቡት አገልግሎት ደስተኛ ወይም ርካታ ካላገኙ ሀኪሞችን መቀየር 

ይችላሉ።  

ምእራፍ 9, ጤና እና ደህንነት የሚለውን ማየት። 

ቁልፍ መገናኛዎች 

ማውጫ ድህረገፅ 

TIS National ድህረገፅ  www.tisnational.gov.au 

ለድንገተኛ ችግር መረጃ  www.triplezero.gov.au 

ለመንግሥት መረጃና አገልግሎቶች www.australia.gov.au 

የአውስትራሊያ ታሪክ፣ ባህል፣ ማሕበርሰብና ዋጋ ልምድ  
www.border.gov.au/Trav/Life/Aust/Life-in-Australia-
book 

መደረግ ስላለባቸው ነገሮች ዝርዝር ማመሳከሪያ 
 በአውስትራሊያ ውስጥ ህይወት ስለመጀመር የሚለውን አንብቤዋለሁ 

 የግብር መለያ/ፋይል ቁጥር (TFN) አመልክቻለሁ/ ይህ እኔን አይመለከትም 

 በMedicare ተመዝግቤያለሁ/ ይህ እኔን አይመለከትም 

 Centrelink አነጋግሬአለሁ/ ይህ እኔን አይመለከትም 

 የHealth Undertaking Service አነጋግሬአለሁ/ ይህ እኔን አይመለከትም 

 የእንግሊዝኛ ቋንቋ ክፍለ ትምህርት ተመዝግቤአለሁ/ ይህ እኔን አይመለከትም 

 ልጄን/ልጆቼን በትምህርት ቤት አስመዝግቤአለሁ/ ይህ እኔን አይመለከትም 

 ለመንጃ ፈቃድ ማመልከቻ አስገብቻለሁ/ ይህ እኔን አይመለከትም 

 የባንክ አካውንት/ሂሳብ ከፍቻለሁ 

 የቤተሰብ ሀኪም አግኝቻለሁ  

  

http://www.tisnational.gov.au/
http://www.triplezero.gov.au/
http://www.australia.gov.au/
http://www.border.gov.au/Trav/Life/Aust/Life-in-Australia-book
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2 እርዳታ ማግኘት 

በዚህ ክፍል ውስጥ 
• የድንገተኛ ኣደጋ አገልግሎቶች 

• ለሰፈራ እርዳታ 

• በኪሳራ ችግር ጊዜ እርዳታ 

የድንገተኛ ኣደጋ አገልግሎቶች  
በድንገተኛ ችግር ጊዜ በስልክ 000 ለ: 

• ፖሊስ  

• አምቡላንስ 

• እሳት ማጥፊያ ብርጌድ መደወል  

ድንገተኛ አደጋዎች፤ የተፈጥሮ (እንደ የጫካ እሳት፣ ጎርፍ፣ ማእበል ወይም የመሬት መንቀጥቀጥ) ወይም ተፈጥሯዊ ያልሆነ (እንደ 

የኬሚካል ችግር፣ የትራፊክ አደጋዎች ወይም የከፍተኛ ወንጀል ድርጊቶች) የመሳሰሉት በማንኛውም ማህበረሰብ ውስጥ ያለምንም 

ማስጠንቀቂያ ሊከሰቱ ይችላሉ። የሆነ ሰው በአስቸኳይ እርዳታ ከፈለገ በ 000 መደወል አለብዎ። 

በአውስትራሊያ ውስጥ ወደ 000 (በሶስት ዜሮ) ለመደወል ያለክፍያ በነጻ እንደሆና በማንኛውም ስልክ ላይ ሆነው መደወል 

ይችላሉ። ስምዎን ለመናገር፤ የት እንዳሉና የሚፈልጉትን የአገልግሎት ዓይነት ለመናገር ዝግጁ ይሁኑ። 

እንግሊዝኛ መናገር የማይችሉ ከሆነ መጀመሪያ ምን ዓይነት አገልግሎት እንደሚፈልጉ ለአስተናጋጅ/ኦፐሪተሩ– “Police”, 

“Ambulance” ወይም “Fire” የሚል ቃል መናገር– ከዚያም የርስዎን ቋንቋ ይናገሩ። ከአስተርጓሚ ጋር እንዲገናኙ ስልኩን 

አይዝጉት። ከፖሊስ፣ አምቡላንስ ወይም የእሳት ማጥፊያ ብርጌድ ጋር ለመነጋገር አስተርጓሚ ይረዳዎታል። 

በቤት ስልክ የሚጠቀሙ ከሆነ፣ የድንገተኛ ኣደጋ አገልግሎቱ እርስዎ በስልክ እያነጋገሩ እያለ ያሉበትን ቦታ ማግኘት ስለሚችል 

ስልኩን አይዝጉት። 

የስማርት/smartphone ስልክ የሚጠቀሙ ከሆነ፣ Emergency+ በነጻ ከGoogle Store በድህረገፅ 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.threesixtyentertainment.nesn በመጫን 

Attorney General's Department በድህረገፅ 

http://www.triplezero.gov.au/Pages/EmergencySmartphoneApp.aspx 

ይህ እርስዎ የሚገኙበትን ቦታ በማወቅ የድንገተኛ ኣደጋ አገልግሎቶች ለማቅረብ ይረዳል። 

ስለ 000 (የሶስት ዜሮ) አገልግሎት (ከእንግሊዝኛ ባሻገር በሌላ ቋንቋ ያካተተ) የበለጠ መረጃ ለማግኘት በድህረ ገፅ 

www.triplezero.gov.au ላይ ማየት። 

ፖሊስ 
ድንገተኛ ኣደጋ ጊዜ የፖሊስ እርዳታ ማግኘት ሲያስፈልግ፤ በስልክ 000 በመደወልና “Police” ብሎ መጠየቅ። ያስተውሉ፤ 

እንግሊዝኛ ባይናገሩም ስልኩን አይዝጉት – የርስዎን ቋንቋ መናገር ከዚያም ከአስተርጓሚ ጋር ይገናኛሉ። 

አስቸኳይ ላልሆኑ ጉዳዮች፣ በስልክ 13 1444 መደወል ወይም በWhite Pages ላይ ‘የፖሊስ ጣቢያዎች’ በሚል ርዕስ ስር 

ከተዘረዘሩት ውስጥ በኣቅራቢያዎ የሚገኘው ፖሊስ ጣቢያ መሄድ። የፖሊስ አገልግሎት ያለክፍያ ነጻ ነው። 

የፖሊስ ዓላማ የሕዝብ ህይወትና ንብረት መጠበቅ፤ ወንጀልን መከላከልና መቆጣጠር እንደዚሁም ሰላምን መንከባከብ ነው። 

በቤተሰብ ውስጥ ሁከት ካለ ወይም ኣሳሳቢ የድብደባ፣ የወሲብ ወይም የስነልቦና በደል ካለ ፖሊስ በቤተሰብ ጉዳይ ውስጥ ጣልቃ 

ሊገባ ይችላል። ፖሊስ ከጦር ሰራዊት ጋር ምንም ግንኙነት የላቸውም። ፖሊስ በፖለቲካ ላይ ተሳትፎ የማድረግ ሚና የለውም።  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.threesixtyentertainment.nesn
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.threesixtyentertainment.nesn
http://www.triplezero.gov.au/Pages/EmergencySmartphoneApp.aspx
http://www.triplezero.gov.au/Pages/EmergencySmartphoneApp.aspx
http://www.triplezero.gov.au/
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ለበለጠ መረጃ: 

ክልል የፖሊስ አገልግሎት ድህረገጽ 

ACT ACT Policing www.police.act.gov.au 

NSW New South Wales Police Force www.police.nsw.gov.au 

NT Northern Territory Police  www.pfes.nt.gov.au/police.aspx 

Qld Queensland Police www.police.qld.gov.au 

SA South Australia Police www.sapolice.sa.gov.au 

Tas. Tasmania Police  www.police.tas.gov.au 

Vic. Victoria Police  www.police.vic.gov.au 

WA Western Australia Police www.police.wa.gov.au 

አገር አቀፍ Australian Federal Police  www.afp.gov.au 

አምቡላንስ 
በድንገተኛ ችግር ጊዜ ኣስቸኳይ የህክምና እርዳታ የሚያስፈልግ ከሆነ ማለትም በ000 መደወልና “Ambulance” ብሎ 

መጠየቅ። አምቡላንስ በድንገተኛ አደጋ ጊዜ ወደ ሆስፒታል በቶሎ ያጓጉዛል እንደዚሁም አስቸኳይ የህክምና እርዳታ ይሰጣል። 

አስተውሉ፤ እንግሊዝኛ የማይናገሩ ከሆነ ስልኩን ኣይዝጉት– የርስዎን ቋንቋ በመጥራት ከአስተርጓሚ ጋይ ይገናኛሉ። 

አምቡላንስ ለመጠቀም ሊያስከፍልዎት የሚችል ሲሆን ይህም የሚወሰነው የት እንደሚኖሩ፣ ምን ያህል ርቀት በአምቡላንስ 

እንደተጓዙ፤ ያለዎት የህመም ሁኔታ እና ለቅናሽ ዋጋ ፈቃድ መኖርና አለመኖር መሰረት በማድረግ ነው። Medicare የአምቡላንስ 

ወጪዎችን ኣይሸፍንም፤ ነገር ግን አንዳንድ የግል የጤና ዋስትና ሰጪዎች እና የአምቡላንስ አባላት ኣይከፍሉም (በምእራፍ 9, 

ጤና እና ደህንነት የሚለውን ማየት)። 

ድንገተኛ ላልሆነ የጤና ጉዳዮች ምእራፍ 9, ጤና እና ደህንነት የሚለውን ማየት። 

ለበለጠ መረጃ: 

አስተዳደር ግዛት 
ወይም ተሪቶርይ 

የአምቡላንስ አገልግሎት ድህረገፅ 

ACT ACT Ambulance Service www.ambulance.act.gov.au 

NSW Ambulance Service of NSW www.ambulance.nsw.gov.au 

NT St John Ambulance Australia www.stjohn.org.au 

Qld Queensland Ambulance Service www.ambulance.qld.gov.au 

SA SA Ambulance Services www.saambulance.com.au 

Tas. Tasmanian Ambulance Service www.dhhs.tas.gov.au 

Vic. Ambulance Victoria www.ambulance.vic.gov.au 

WA St John Ambulance Australia www.stjohn.org.au 

http://www.police.act.gov.au/
http://www.police.nsw.gov.au/
http://www.pfes.nt.gov.au/police.aspx
http://www.police.qld.gov.au/
http://www.sapolice.sa.gov.au/
http://www.police.tas.gov.au/
http://www.police.vic.gov.au/
http://www.police.wa.gov.au/
http://www.afp.gov.au/
http://www.ambulance.act.gov.au/
http://www.ambulance.nsw.gov.au/
http://www.stjohn.org.au/
http://www.ambulance.qld.gov.au/
http://www.saambulance.com.au/
http://www.dhhs.tas.gov.au/
http://www.ambulance.vic.gov.au/
http://www.stjohn.org.au/
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የእሳት አደጋ ብርጌድ 
በድንገተኛ አደጋ ላይ እሳት አስጊ በሆነበት ጊዜ ማለት እንደ ቤት ቃጠሎ ወይም የጋዝ ማፍሰስ፤ በስልክ 000 በመደወልና “Fire 

brigade” ብሎ መጠየቅ። አስተውሉ፤ እንግሊዝኛ የማይናገሩ ከሆነ ስልኩን ኣይዝጉት– የርስዎን ቋንቋ በመጥራት ከአስተርጓሚ 

ጋይ ይገናኛሉ። 

የእሳት ብርጌድ እሳትን ያጠፋል፤ በሚቃጠል ህንጻ ላይ ያሉትን ሰዎች ያድናል እንዲሁም ጋዝ ወይም ኬሚካሎች ችግር 

በሚፈጥሩበት ጊዜ ይረዳል። 

የእሳት አገልግሎቶች ነጻ ናቸው። 

እሳትን እንዴት መከላከል እንደሚችሉና እሳት ካለ ምን እንደሚደረግ መረጃ ለማግኘት በምእራፍ 12, ህዝባዊ ተሳትፎ የሚለውን 

እና የርስዎ የክልል አስተዳደር ወይም የእሳት አገልግሎትን ድህረገፅ ይመልከቱ::  

አስተዳደር ግዛት 
ወይም ተሪቶርይ 

የእሳት አገልግሎት ድህረገፅ 

ACT ACT Fire & Rescue www.esa.act.gov.au/actfr 

NSW Fire and Rescue NSW  www.fire.nsw.gov.au 

 NSW Rural Fire Service www.rfs.nsw.gov.au 

NT NT Police, Fire and Emergency Service 
www.pfes.nt.gov.au/Fire-and-
Rescue.aspx 

Qld Queensland Fire and Emergency Services www.fire.qld.gov.au 

SA SA Metropolitan Fire Service www.mfs.sa.gov.au/site/home.jsp 

 SA Country Fire Service www.cfs.sa.gov.au 

Tas. Tasmania Fire Service www.fire.tas.gov.au 

Vic. Metropolitan Fire Board  www.mfb.vic.gov.au 

 Country Fire Authority www.cfa.vic.gov.au 

WA Department of Fire and Emergency Services  www.fesa.wa.gov.au 

የተፈጥሮ አደጋ 
የተፈጥሮ አደጋ ሲኖር ማለት እንደ የጫካ እሳት፣ ጎርፍ ወይም አውሎ ነፋስ ሲከሰት የክልል መንግሥት ባለስልጣናት የድንገተኛ 

ኣደጋ ኣገልግሎቶችን ያስተባብራሉ። የበጎ ፈቃድ ኣገልግሎቶች ማለትም የክልል የድንገተኛ ኣገልግሎቶች (SES) እና የገጠር የእሳት 

ኣደጋ ኣገልግሎቶች የመሳሰሉት የእሳት ኣደጋ ባለሙያዎቸን፣ ፖሊስንና ኣዳኞችን ሊረዱ ይችላሉ። 

በተፈጥሮ አደጋ እና በሌሎች የድንገተኛ ኣደጋ ጊዜ፣ የአውስትራሊያ መንግሥት መሥሪያ ቤቶች ማለትም የአውስትራሊያን መከላከያ 

ሀይልን ጨምሮ እርዳታ ሊሰጡ ይችላሉ። በአውስትራሊያ የጦር ሰራዊት በፖለቲካ ውስጥ የሚጫወተው ሚና የለም።  

ከተፈጥሮ መቅሰፍት አደጋ ችግር ለማገገም እርዳታ ማግኘት ይችሉ ይሆናል። ለበለጠ መረጃ በድህረገጽ 

www.disasterassist.gov.au ላይ ማየት። 

  

http://www.esa.act.gov.au/actfr/
http://www.fire.nsw.gov.au/
http://www.rfs.nsw.gov.au/
http://www.pfes.nt.gov.au/Fire-and-Rescue.aspx
http://www.pfes.nt.gov.au/Fire-and-Rescue.aspx
http://www.pfes.nt.gov.au/Fire-and-Rescue.aspx
http://www.fire.qld.gov.au/
http://www.mfs.sa.gov.au/site/home.jsp
http://www.cfs.sa.gov.au/
http://www.fire.tas.gov.au/
http://www.mfb.vic.gov.au/
http://www.cfa.vic.gov.au/
http://www.fesa.wa.gov.au/
http://www.disasterassist.gov.au/
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በአውስትራሊያ ያለው የመንግሥት ደረጃዎች በሙሉ ለተፈጥሮ አደጋዎች ወይም ለድንገተኛ ችግሮች መቋቋም ዝግጁ ናቸው። 

የበለጠ መረጃ ለማግኘት በርስዎ አስተዳደር ግዛት ወይም ተሪቶርይ የሚገኘውን ድህረገጽ ይመልከቱ። 

ለድንገተኛ ችግር ማእከል  ድህረገፅ 

ACT http://esa.act.gov.au/emergency-management/emergency-arrangements  

NSW www.emergency.nsw.gov.au 

NT www.pfes.nt.gov.au/Emergency-Service/Publications-and-forms.aspx  

Qld www.disaster.qld.gov.au 

SA www.safecom.sa.gov.au/site/home.jsp 

Tas. www.ses.tas.gov.au 

Vic. www.igem.vic.gov.au 

WA www.fesa.wa.gov.au 

National Crisis  
Co-ordination 

www.ag.gov.au/EmergencyManagement/About-us-emergency-
management/Australian-Government-Crisis-Coordination-
Centre/Pages/default.aspx 

በተፈጥሮ መቅሰፍት 
አደጋዎች መረጃ www.australia.gov.au/about-australia/australian-story/natural-disasters 

የጫካ እሳት 

የጫካ እሳት በሳር በቁጥቋጦ ወይም በጫካ መሬት የሚፈጠር እሳት ሲሆን በህይወት፣ በንብረትና በአካባቢ ኣደጋ ሊያስከትል 

ይችላል። የጫካ እሳት በዓመቱ በማንኛውም ጊዜ ሊከሰት ይችላል፤ ነገር ግን ቁጥቋጦ፣ ሳር ወይም ውዳቂው በሚደርቅበት የሞቃት 

ወራት ችግሩ በጣም ከፍተኛ ይሆናል። እሳት በጣም ሞቃት፤ ሃይለኛ እና በፍጥነት የሚንቀሳቀስ ሊሆን ይችላል። ከእሳት 

የሚፈጠረው ኃይለኛ ጪስ ለማየት ወይም ለመተንፈስ አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል። አውስትራሊያ በኃይለኛ የጫካ እሳት የታወቀች 

ናት። 

እሳት በሚያጠቃበት አካባቢ የሚኖሩ ከሆነ፤ ከጫካ እሳት ለመትረፍ እቅድ ማውጣት ያስፈልጋል። እሳት በሚፈጠርበት ጊዜ ምን 

ማድረግ እንዳለብዎ ጠቃሚ የሆነ ውሳኒዎችን ለመውሰድ ይረዳዎታል – ይህም መቸ መልቀቅ እንዳለብዎ፣ ምን መውሰድና 

ለእንስሳት ምን ማድረግ እንዳለብዎ የመሳሰሉት ያካተተ ነው። 

ስለ የጫካ እሳት እንዴት መዘጋጀት እንደሚያሰፈለግን ጨምሮ፣ ለተጨማሪ መረጃ ከዚህ በላይ የተዘረዘረው የርስዎ አስተዳደር 

ግዛት ወይም ተሪቶርይ የእሳት አገልግሎት ያነጋግሩ።  

ሌሎች የድንገተኛ ችግር/አደጋ ቁጥሮች 
በWhite Pages ላይ ለድንገተኛ አደጋ ከተካተቱት የስልክ ቁጥሮች:  

ለድንገተኛ ችግር አገልግሎት 
ስልክ  
በቀን 24 ሰዓታት 

ድህረገፅ 

Poisons Information Centre  13 1126 http://www.poisonsinfo.nsw.gov.au  

Child Abuse Prevention Service  1800 688 009 
www.childabuseprevention.com.au/reporting-
abuse.html 

http://esa.act.gov.au/emergency-management/emergency-arrangements/
http://esa.act.gov.au/emergency-management/emergency-arrangements
http://www.emergency.nsw.gov.au/
http://www.pfes.nt.gov.au/Emergency-Service/Publications-and-forms.aspx
http://www.pfes.nt.gov.au/Emergency-Service/Publications-and-forms.aspx
http://www.disaster.qld.gov.au/
http://www.disaster.qld.gov.au/
http://www.safecom.sa.gov.au/site/home.jsp
http://www.ses.tas.gov.au/
http://www.ses.tas.gov.au/
http://www.igem.vic.gov.au/
http://www.igem.vic.gov.au/
http://www.fesa.wa.gov.au/
http://www.fesa.wa.gov.au/
http://www.ag.gov.au/EmergencyManagement/About-us-emergency-management/Australian-Government-Crisis-Coordination-Centre/Pages/default.aspx
http://www.ag.gov.au/EmergencyManagement/About-us-emergency-management/Australian-Government-Crisis-Coordination-Centre/Pages/default.aspx
http://www.australia.gov.au/about-australia/australian-story/natural-disasters
http://www.australia.gov.au/about-australia/australian-story/natural-disasters
http://www.poisonsinfo.nsw.gov.au/
http://www.childabuseprevention.com.au/reporting-abuse.html
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የሽበርተኝነት ስጋት 
አውስትራሊያ ነውጠኛ የሆነን ሽብርተኛነት/ፅንፈኝነት ለመከላከል ቁርጠኛ ኣቋም ኣላት። ነውጠኛ ፅንፈኝነት ማለት የኣሰተሳስብ፣ 

የሃይማኖት ወይም የፖለቲካ ዓላማን ለማሳካት ረብሻን መጠቀም ወይም መደገፍ ማለት ነው። እያንዳንዱ ሰው ለአውስትራሊያ 

ደህንነት የራሱን አስተዋጽኦ ማድረግ ይችላል፤ እያንዳንዱ ሰው ለአውስትራሊያ ደህንነት የራሱን አስተዋጽኦ ማድረግ ይችላል፤ 

ይኸውም ፅንፈኝነት ሊያስከትለው የሚችለውን ኣደጋ በመገንዘብና በመረዳት ነው። 

የበለጠ ለማወቅ ወይም ያለዎትን ስጋት ሪፖርት ለማድረግ: 

አገር አቀፍ  ስልክ ድህረገፅ 

National Security Hotline 1800 1234 00 
www.nationalsecurity.gov.au/WhatAustraliaisdoing/P
ages/TheNationalSecurityHotline.aspx  

Living Safe Together  www.livingsafetogether.gov.au/pages/home.aspx 

Report Online Extremism  
https://www.reportextremism.livingsafetogether.gov.
au/ 

ለሰፈራ እርዳታ 
የአውስትራሊያ መንግሥት ለብዙ የተለያዩ የአውስትራሊያ ማሕበረሰብ ይረዳል። ለበለጠ መረጃ በድህረገፅ 

www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/a-

multicultural-australia ላይ ማየት 

በቅርቡ አውስትራሊያ ለስፈራ የደርሱና በሰብአዊነት መልኩ ለገቡት እና ለተፈቀደላቸው ማይግራንት/መጤዎች እንዲላመዱና እንደ 

አውስትራሊያዊ ሕብረተሰብ ተሳትፎ እንዲኖራቸው ለመደገፍ የአውስትራሊያ መንግሥት የገንዘብ እርዳታ በማድረግ 

ኣገልግሎቶቸን ይሰጣል። ይህ የሚያተኩረው ለመጀመሪቹ አምስት የሰፈራ ዓመታት ይሆናል። በአገልግሎቱ የሚካተቱት: 

• Settlement Service Grants 

• Adult Migrant English Program (AMEP) 

• የትርጉምና አስተርጓሚ አገልግሎት (TIS National). 

በሰፈራ አገልግሎቶች በተለይ በሰብአዊነት መልኩ ለገቡ የሚያካተቱት: 

• Humanitarian Settlement Services 

• Complex Case Support Program 

• ያለ አጃቢ በሰብአዊነት ለሚመጡ ህጻናት የሚደረግ ድጋፍ። 

ለHumanitarian Settlement Services እና Complex Case Support አቅራቢዎችን ለማግኘት በድረገጽ 

www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-

policy/settlement-services/settlement-services-locator ላይ ማየት 

ሌላ የሰፈራ መገልገያዎች ማግኘት የሚቻለው በድረገፅ www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-

multicultural-affairs/programs-policy/taking-the-initiative/resources ላይ ነው። 

ስለ TIS National እና AMEP የበለጠ መረጃ ለማግኘት በምእራፍ 3, እንግሊዝኛ ቋንቋ የሚለውን ማየት ነው። 

http://www.nationalsecurity.gov.au/WhatAustraliaisdoing/Pages/TheNationalSecurityHotline.aspx
http://www.livingsafetogether.gov.au/pages/home.aspx
https://www.reportextremism.livingsafetogether.gov.au/
https://www.reportextremism.livingsafetogether.gov.au/
https://www.reportextremism.livingsafetogether.gov.au/
https://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/a-multicultural-australia
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/settlement-services/settlement-services-locator
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/taking-the-initiative/resources
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Humanitarian Settlement Services 
አዲስ ለመጡ ስደተኞችና በሰብአዊነት መልኩ ለገቡ ሰዎች ከገቡበት ጊዜ ጀምሮ ጠለቅ ያለ የሰፈራ ድጋፍ በHumanitarian 

Settlement Services (HSS) በኩል ይቀርብላቸዋል።  

የHSS መርሃ ግብር ታቅዶ የወጣው ለግለሰብ ፍላጎትን ማሟላት ሲሆን፤ ይህም በተለይ የወጣቶችን ልዩ ፍላጎት ማሟላት 

ያካትታል። HSS ደንበኞቹን በአውስትራሊያ የኢኮኖሚና የማሕበራዊ ህይወት ተሳታፊ እንዲሆኑ ይረዳል። ለወደፊቱ እራሳቸውን 

ችለው አገልግሎቶችን ለማግኘት በቂ ችሎታና እውቀት እንዲኖራቸው ያደርጋል። 

በHSS መርሃ ግብር በሚቀርቡት አገልግሎቶች ስር መካተት የሚችል: 

• በአየር መንገድ ሲደርሱ መቀበልና ስለ መጠለያ ቤት አጭር መግለጫ 

• ለረጅም ጊዜ መኖሪያ ቤት በማሳየት ለማግኘት መርዳት  

• አስፈላጊ ስለሆኑ ዋና ዋና ድርጅቶች፤ የማህበረሰብ መርሃ ግብሮች፤ የጤና ጥበቃና ሌሎች የሰፈራ አገልግሎቶች መረጃ 

መስጠትና መላክ 

• በአገር ውስጥ የገለጻ የማሰተዋወቅ ፕሮግራም። 

ደንበኞች ብዙ ጊዜ በHSS ፕሮግራም ላይ ከስድስት እስከ 12 ወራት ጊዜ ይቆያሉ። 

የበለጠ መረጃ ለማግኘት የሚታይ: 

Humanitarian Settlement Services መረጃ ድህረገፅ 

Humanitarian Settlement Services 
www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-
multicultural-affairs/programs-policy/settlement-
services/humanitarian-settlement-services-hss  

 ወቅታዊ የ HSS አገልግሎት አቅራቢዎች ዝርዝር 
www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-
multicultural-affairs/programs-policy/settlement-
services/settlement-services-locator  

Complex Case Support Program 
ከሌሎች የሰፈራ አገልግሎቶች አቅም በላይ ፍላጎት ላላቸው በሰብአዊነት ለገቡ ሰዎች ለየት ያለና ጠለቅ ያለ አገልግሎቶች 

በComplex Case Support (CCS) በኩል ፕሮግራም ይቀርባል። ደንበኞች ከገቡበት ጊዜ በኋላ እስከ አምስት ዓመታት 

ለሚሆን ጊዜ የCCS ፕሮግራም ማግኘት ተጠቃሚ ሊሆኑ ይችላሉ። ስለCCS, የበለጠ መረጃ ለማግኘት በድህረገፅ 

www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-

policy/settlement-services/complex-case-support-programme ላይ መግባት። 

የዚህን ዓይነት ድጋፍ የሚፈልግ የሆነ ሰው የሚያውቁ ከሆነ ወይም የዚህ አይነት ሰው ከሆኑ ለComplex Case Support 

ቡድን በስልክ 1300 855 669 ማነጋገር። 

Settlement Service Grants  
በቅርቡ ወደ አውስትራሊያ ለመጡ ሰፋሪዎች ለሚረዱ ድርጅቶች ይህ ፕሮግራም የገንዘብ እርዳታ ያቀርባል። 

የቋሚ መኖሪያ ፈቃድ ካለዎትና ወደ አውስትራሊያ የደረሱት ባለፉት በአምስት ዓመታት ውስጥ በሚከተለው መልኩ ከሆነ በ 

Settlement Grants ስር ያሉትን አገልግሎቶች መጠቀም ይችላሉ: 

• በሰብአዊነት መልኩ መግባት 

• በቤተሰብ ምክንያት የተሰደደና ዝቅተኛ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ችሎታ ያለው ከሆነ 

http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/settlement-services/humanitarian-settlement-services-hss
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/settlement-services/settlement-services-locator
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/settlement-services/complex-case-support-programme
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• በሙያ ብቃት ገብቶ በገጠር አካባቢ የሰፈረ ሰው ጥገኛ ከሆኑ ዝቅተኛ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ችሎታ ካለዎት 

አንዳንድ ጊዜያዊ ነዋሪዎች (ለወደፊት በጋብቻና በጊዜያዊ ለባል/ሚስት የሚሰጥ ቪዛ ለያዙና በነሱ ጥገኛነት ላሉ) ላለፈው አምስት 

ዓመታት በገጠርና በክልላዊ አካባቢ ከኖሩና አነስተኛ የእንግሊዝኛ ችሎታ ካላቸው ሊፈቀድ ይችላል። ሌሎች የጊዜያዊ ቪዛ ያላቸው 

እነዚህን አገልግሎቶች ለማግኘት አይፈቀድላቸውም። 

እንዲሁም በቅርቡ ለመጡ ማህበረሰቦች፣ በብዛት አዳዲስ መጤዎች ስላሏቸውና አገልግሎቶችን ለማዘጋጀት፣ የአገልግሎቶች 

ኣስፈላጊንት ለማጠናከር የአማካሪ እርዳታ ስለሚያስፈልግ በSettlement Grants በኩል ድጋፍ ይሰጣል። 

በመኖሪያ ቤት፤ ህጻን እንክብካቤ መስጫ፤ ሥራና ትምህርት የመሳሰሉ ዋና ዋና ጉዳዮች ናግኘት እንዲችሉ አገልግሎት ሰጪዎቹ 

ይረዳሉ። ከማህበረሰቡ ጋር እንዲላመዱ እና ከሥራ መርበብ ጋር በማገናኘት የእንግሊዝኛ ቋንቋ ትምህርትና የሥራ ቅጥር 

እንዲያገኙ እርስዎን መርዳት ይችላሉ። 

ለበለጠ መረጃ: 

ለሰፈራ አገልግሎቶች የገንዘብ እርዳታ መረጃ ድህረገፅ 

ስለ የ Settlement Services grants program 
www.dss.gov.au/grants-funding/grant-
programmes/settlement-services-fact-sheet  

DSS Grants Service Directory  http://serviceproviders.dss.gov.au/ 

በአናሳ ሰብአዊነት መልኩ ያለ አጃቢ ለሚመጡ ድጋፍ 
ይህ ፕሮግራም የሚረዳው ፈቃድ ላላቸው አናሳ/ሕጻን መጤዎች (ይህም የቋሚ መኖሪያ፤ የጊዜያዊ ሰብአዊነት ፈቃድ፤ የጊዜያዊ 

መከላከያ ወይም ብቃት ያለው የጊዜያዊ ቪዛ) እንክብካቤ፣ ቁጥጥርና ድጋፍ በመስጠት ይረዳል።  

የበለጠ መረጃ ለማግኘት ለአናሳ/ህጻን ሰብአዊነት መልኩ ያለ አጃቢ ስለሚመጡ የሚለውን ድህረገፅ 

www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/uhm-programme ይጎብኙ።  

ለሰፈራ ዲቪዲዎች/ DVDs 
ከአፍሪካና ከኤዢያ በቅርቡ ለመጡ አውስትራሊያ - አዲስ መኖሪያ ቤት/Australia – A New Home በሚል መጠሪያ የ 

Department of Immigration and Border Protection ዲቪዲ/DVD አዘጋጅቷል። ዲቪዲው/DVD ስለ መኖሪያ 

ቤት፣ ጤና ኣጠባበቅ፣ ትምህርት፣ ገንዘብ፣ ሥራ፣ ቤተሰብ፣ የአውስትራሊያ ህግ እና በአውስትራሊያ ውስጥ ስለመኖር የሚገልፅ 

መረጃዎችን ያካተተ ነው።  

ዲቪዲው/DVD ለአፍሪካዊያን ስደተኞች በአማርኛ፣ በዲንካ፣ በኪሩንዲ፣ በሱዳን አረብኛ በስዋሂልኛ እና ትግርኛ ቋንቋዎች 

ቀርቧል። 

ዲቪዲው/DVD ለኤሺያ ስደተኞች በበርሚስ፣ በቺን (በሀካ)፣በካረን፣በኔፓሊ እና በሮሂንግያ ቋንቋዎች ቀርቧል። 

ሁለቱም ዲቪዲዎች/ DVDs የእንግሊዝኛ ቋንቋ አማራጭና በእንግሊዝኛ አርእቶች አላቸው። እንዲሁም በእንግሊዘኛ የሚቀርቡ 

ትእይንቶች በድንበር ቴለቪዥን/Border TV ይገኛሉ - ‘የማስተዋወቂያ መረጃ’ ለመፈለግ በድረገፅ 

www.youtube.com/user/ImmiTV ላይ መግባት።  

ለዲቪዲ/DVD ቅጅዎች የርስዎን ሰፈራ አገልግሎት አቅራቢ በዚህ ኢሜል ይጠይቁ DVD.Requests@border.gov.au 

ወይም የDepartment of Immigration and Border Protection ለማነጋገር በድህረገፅ 

www.border.gov.au/about/contact/offices-locations/australia ላይ መግባት 

http://www.dss.gov.au/grants-funding/grant-programmes/settlement-services-fact-sheet
http://serviceproviders.dss.gov.au/
http://serviceproviders.dss.gov.au/
http://www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/uhm-programme
http://www.youtube.com/user/ImmiTV
mailto:DVD.Requests@border.gov.au
http://www.border.gov.au/about/contact/offices-locations/australia
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የአስተዳደር ግዛትና ተሪቶርይ ለሰፈራ እርዳታ 
ሁሉም የአስተዳደርና ተሪቶርይ መንግሥታት የመድብለ ባህልና ማይግራንት/መጤ ጽህፈት ቤቶች አሏቸው። የአካባቢ 

መስተዳድሮችም ለኣዲስ ነዋሪዎች ደጋፍ ሊሰጡ ይችላሉ። ምእራፍ 12, ህዝባዊ ተሳትፎ የሚለውን ይመልከቱ:: 

በበለጠ መረጃ ለማየት: 

አስተዳደር 
ግዛት ወይም 
ተሪቶርይ  

ድርጅት ድህረገፅ 

ACT Office of Multicultural Affairs 
http://www.communityservices.act.gov.au/multic
ultural 

 Multicultural Services 
www.communityservices.act.gov.au/multicultura
l/services 

NSW Multicultural NSW language services www.crc.nsw.gov.au/services  

 Multicultural NSW Settlement Portal 
http://multicultural.nsw.gov.au/communities/new
_arrivals_to_nsw/ 

 NSW Community Organisations 
http://multicultural.nsw.gov.au/communities/com
munities/ 

NT Office of Multicultural Affairs 
https://dcm.nt.gov.au/strong-
community/multicultural-affairs 

 NT Multicultural Information Directory 

https://nt.gov.au/community/multicultural-
communities/Contact-a-multicultural-service-or-
community-group 

Qld Multicultural Affairs Queensland www.multicultural.qld.gov.au 

 
Queensland Multicultural  
Resource Directory 

www.communities.qld.gov.au/multicultural/multi
cultural-communities/multicultural-resource-
directory 

SA Multicultural SA www.multicultural.sa.gov.au/new-migrants  

 
Multicultural Communities Council  
of SA Directory 

www.mccsa.org.au 

Tas. Multicultural Tasmania www.multicultural.tas.gov.au 

Vic. Victorian Multicultural Commission www.multicultural.vic.gov.au 

 ለማህበረሰብ ማውጫ  www.multicultural.vic.gov.au/resources/commun
ity-directory 

WA Office of Multicultural Interests www.omi.wa.gov.au 

http://www.communityservices.act.gov.au/multicultural
http://www.communityservices.act.gov.au/multicultural/services
http://www.crc.nsw.gov.au/services
http://www.crc.nsw.gov.au/services
http://multicultural.nsw.gov.au/communities/new_arrivals_to_nsw/
http://multicultural.nsw.gov.au/communities/communities/
https://dcm.nt.gov.au/strong-community/multicultural-affairs
https://nt.gov.au/community/multicultural-communities/Contact-a-multicultural-service-or-community-group
http://www.multicultural.qld.gov.au/
https://www.communities.qld.gov.au/multicultural/multicultural-communities/multicultural-resource-directory
https://www.communities.qld.gov.au/multicultural/multicultural-communities/multicultural-resource-directory
http://www.multicultural.sa.gov.au/new-migrants
http://www.mccsa.org.au/
http://www.mccsa.org.au/
http://www.multicultural.tas.gov.au/
http://www.multicultural.vic.gov.au/
http://www.multicultural.vic.gov.au/resources/community-directory
http://www.omi.wa.gov.au/
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አስተዳደር 
ግዛት ወይም 
ተሪቶርይ  

ድርጅት ድህረገፅ 

 
WA Culturally and Linguistically 
Diverse (CaLD) community services 
directory 

www.omi.wa.gov.au/omi_db_msd.cfm 

የአካባቢ መንግሥት አገልግሎቶች  
የአካባቢዎ ምክር ቤት የሚኖሩበትን አካባቢ ይንከባከባል እንዲሁም በአካባቢው ማህበረሰብ ውስጥ ለሚኖሩ ሰዎች ጠቃሚ የሆኑ 

ብዙ አገልግሎቶችን ያቀርባል። ለምክር ቤት የሚውለው በጀት የገንዘብ እርዳታ የሚገኘው በአካባቢው ንብረት ባለቤቶች 

በሚከፈል የመሬት ግብር ነው።የአካባቢን መንግሥት አገልግሎቶች ለመጠቀም የንብረት ባለቤት መሆን አያስፈልግዎትም። 

ብዙ ምክር ቤቶች የተለያዩ ኣገልግሎቶችንና መገልገያ ዘዴዎች (ቆሻሻ የሚሰበሰብበት ጊዜያት፣ የሕብረተሰብ ጤና እና መዝናኛ 

መገልገያዎች) ቢሚመለከት መረጃ የሚሰጡ ኣጫጭር ፅሁፎች ወይም ለኣዳዲስ ነዋሪዎች የሚጠቅም ጥራዝ ያዘጋጃሉ። እነዚህን 

ከምክር ቤቱ ማግኘት ቤት መውሰድ ወይም በፖስታ እንዲላክልዎት ማድረግ ይችላሉ። 

ለበለጠ መረጃ ወደርስዎ ምክር ቤት ወይም ቤተመጻህፍ ይጎብኙ። የምክር ቤት ስልክ ቁጥሮች እና አድራሻዎች በWhite Pages 

ውስጥ በወረዳዎ ላይ በአውራጃ ስም ስር ተዘርዝሯል። 

በበለጠ መረጃ ለማየት: 

ክልል ለአካባቢ መንግሥት መረጃ  ድህረገፅ 

ACT ACT Government – Canberra Connect www.act.gov.au 

NSW Office of Local Government www.olg.nsw.gov.au  

NT 
Department of Local Government and 
Community Services  

www.localgovernment.nt.gov.au/council_inform
ation 

Qld 
Department of Infrastructure,  
Local Government and Planning 

http://dilgp.qld.gov.au 

SA 
Department of Planning and  
Local Government 

www.dpti.sa.gov.au/local_govt  

Tas. Local Government Division 
www.dpac.tas.gov.au/divisions/local_governme
nt  

Vic Local Government Victoria 
www.delwp.vic.gov.au/local-government/find-
your-council  

WA 
Department of Local Government and 
Communities 

https://www.dlgc.wa.gov.au/Pages/default.aspx 

አገር አቀፍ 
Australian Local Government 
Association - መገናኛ/ስlinks 

http://alga.asn.au/?ID=275&Menu=56,199,219 

የጎሳና/የብሔርና የማህበረሰብ ድርጅቶች 
በአውስትራሊያ ውስጥ የተለያየ ባህል፤ ቋንቋና ሃይማኖት ያላቸው ስዎቸን ፍላጎት ለማገለገልና ለመወከል የተቋቋሙ የብሔርና 

የማሕበረሰብ ድርጅቶች ኣሉ። እነዚህ ድርጅቶች በቀጥታ ሊረዱዎት ወይም ሊረዳዎት ወደሚችል ሌላ አካል ሊልኩዎት ይችላሉ። 

http://www.omi.wa.gov.au/omi_db_msd.cfm
http://www.omi.wa.gov.au/omi_db_msd.cfm
http://www.omi.wa.gov.au/omi_db_msd.cfm
http://www.act.gov.au/
http://www.olg.nsw.gov.au/
http://www.localgovernment.nt.gov.au/council_information
http://www.localgovernment.nt.gov.au/council_information
http://dilgp.qld.gov.au/
http://dilgp.qld.gov.au/
http://www.dpti.sa.gov.au/local_govt
http://www.dpti.sa.gov.au/local_govt
http://www.dpac.tas.gov.au/divisions/local_government
http://www.delwp.vic.gov.au/local-government/find-your-council
https://www.dlgc.wa.gov.au/Pages/default.aspx
https://www.dlgc.wa.gov.au/Pages/default.aspx
https://www.dlgc.wa.gov.au/Pages/default.aspx
http://alga.asn.au/?ID=275&Menu=56,199,219
http://alga.asn.au/?ID=275&Menu=56,199,219
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የብሔርና የማህበረሰብ ቡድኖች፣ ማህበራትና የሃይማኖት ድርጅቶች በYellow Pages ላይ ‘ቡድኖች/Clubs’ እና 

‘ድርጅቶች/Organisations’ በሚለው ርዕስ ስር ተዘርዝሯል። 

በብዙ አካባቢዎች የሰፈራ አገልግሎት ሰጪዎች አሏቸው። እነዚህም የማይግራንት/መጤ መገልገያ ማእከልን ይጨምራሉ። እነዚህ 

ድርጅቶች በመንግሥት የሚካሄዱ አይደሉም፤ ነገር ግን የሰፈራ አገልግሎቶችን ለማቅረብ አንዳንዶቹ የገንዘብ እርዳታ ያገኛሉ። 

እነዚህ ሊረድዎት ይችሉ ይሆናል ወይም የርስዎን ፍላጎት ሊሚያሟላ የሚችል ተስማሚ ድርጅቶች እንዲያገኙ ይረዳሉ። 

ለበለጠ መረጃ: 

ክልል ድርጅት ድህረገፅ 

አገር አቀፍ Federation of Ethnic Communities’ Councils of Australia (FECCA) www.fecca.org.au 

አገር አቀፍ Settlement Council of Australia www.scoa.org.au 

አገር አቀፍ Multicultural Youth Advocacy Network www.myan.org.au/ 

በኪሳራ ችግር ጊዜ እርዳታ 
አስቸኳይ የምግብ፣ የልብስ፣ የመጠለያ ቤት ወይም የቤት እቃ ካስፈለግዎ ከመንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች እርዳታ ማግኘት 

ይችላሉ። እርዳታ ለመጠየቅ አይፍሩ። 

ለየት ያሉ አገልግሎቶችን ለማግኘት ሊፈቀድልዎ ይችል ይሆናል ወይም ማግኘት ለሚያስችሉ አንዳንድ ቅድመ ሁኔታዎች ሊያሟሉ 

ይችላሉ።  

ለበለጠ መረጃ: 

አገር አቀፍ ድርጅቶች ድህረገፅ 

The Salvation Army www.salvos.org.au 

St Vincent de Paul Society www.vinnies.org.au 

The Smith Family www.thesmithfamily.com.au 

Mission Australia www.missionaustralia.com.au 

Anglicare Australia www.anglicare.asn.au 

Red Cross www.redcross.org.au/contact-us.aspx  

Department of Human Services www.humanservices.gov.au/crisis  

በኪሳራ ችግር ጊዜ በስልክ መማክርት 
በችግር ጊዜ በሳምንት ለሰባት ቀናት ለ24 ሰዓታት በነጻ የስልክ የምክር አገልግሎቶች የሚሰጡ አሉ። 

ከምር ተቸግረው ከሆነ፤ የሆነ ሰው ለማነጋገር ፈልገው ከሆነ ወይም የነሱን የልዩ ኣማካሪ ኣገልግሎት ከፈለጉ ይደውሉላቸው። 

እርዳታ መጠየቅ ጥሩ ነው። 

አገር አቀፍ ድርጅቶች 
ተሌፎን  

ለ24 ሰዓታት 
ድህረገፅ 

Lifeline Helpline 13 1114 www.lifeline.org.au 

Kids Helpline 1800 551 800 www.kidshelp.com.au 

http://www.fecca.org.au/
http://www.scoa.org.au/
http://www.myan.org.au/
http://www.salvos.org.au/
http://www.vinnies.org.au/
http://www.thesmithfamily.com.au/
http://www.missionaustralia.com.au/
http://www.anglicare.asn.au/
http://www.redcross.org.au/contact-us.aspx
http://www.humanservices.gov.au/crisis
http://www.lifeline.org.au/
http://www.kidshelp.com.au/
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አገር አቀፍ ድርጅቶች 
ተሌፎን  

ለ24 ሰዓታት 
ድህረገፅ 

Child Abuse Prevention Service 1800 688 009 www.childabuseprevention.com.au 

Relationships Australia Crisis Line 1300 364 277 www.relationships.org.au 

1800 RESPECT 1800 737 732 www.1800respect.org.au  

 

  

http://www.childabuseprevention.com.au/
http://www.relationships.org.au/
http://www.1800respect.org.au/
http://www.1800respect.org.au/


 

 
በስልክ 131 450 መደወል 

32 

3 እንግሊዝኛ ቋንቋ 

በዚህ ክፍል ውስጥ 
• የትርጉምና የአስተርጓሚ አገልግሎት (TIS National) 

• እንግሊዝኛ ስለመማር  

የትርጉምና የአስተርጓሚ አገልግሎት (TIS National) 

ማስተርጎም  
የትርጉምና የአስተርጓሚ አገልግሎት (TIS National) በፍጥነት የቴለፎን አስተርጓሚ ያቀርባል። ከ160 በላይ በሆኑ ቋንቋዎችና 

የአነጋገር ዘይቤዎች ላይ አስተርጓሚዎች ይቀርባሉ። የርስዎን ቋንቋ ከማይናገር ሰው ጋር ለመነጋገር ከፈለጉ፤ TIS National 

ሊረዳዎት ይችላል። 

የቴለፎን አስተርጓሚዎች በቀን ለ24 ሰዓታት፤ በሳምንት ለሰባት ቀናት ስለሚገኙ በድንገተኛ ችግር ጊዜ መርዳት ይችላሉ። 

ከመንግሥት ድርጅቶች፣ ከማህበረሰብ ቡድኖችና ከንግድ ሥራዎች ጋር ለመነጋገር TIS National መጠቀም ይችላሉ። 

በአጠቃላይ እንግሊዝኛ ለማይናገሩ TIS National ነጻ ነው። ከመንግሥት መምሪያ ጋር ከተነጋገሩ ለአስተርጓሚ የወጣ ወጪ 

የድርጅቱ ሃላፊነት ይሆናል። አንዳንድ የንግድ ሥራዎችና የማህበረሰብ አገልግሎቶች በነጻ ያለክፍያ አስተርጓሚ ያቀርቡ ይሆናል። 

ለTIS National አስተርጓሚ ለመጠቀም በስልክ 131 450 መደወልና የትኛውን ቋንቋ እንደሚናገሩ ለአስተናጋጅ/ኦፕሬተር 

ይናገሩ። ከዚያም አስተናጋጁ/ ኦፕሬተሩ አስተርጓሚ ያነጋግራል። ከአስተርጓሚ ጋር ሲገናኙ ለማነጋገር የፈለጉትን ድርጅት ስምና 

የስልክ ቁጥር ይስጡ።  

ለማነጋገር የፈለጉትን ድርጅት በሥራ ሰዓት መደወል አለብዎ።  

ሀኪምዎን ለማየት አስተርጓሚ ከፈለጉ ሀኪምዎ የቴለፎን አስተርጓሚ ለማቀናጀት Doctor's Priority Line/በሀኪም የቅድሚያ 

መስመር ላይ ለ TIS National እንዲያነጋግር ይጠይቁ። እንዲሁም በአካል አስተርጓሚ እንዲቀርብ ሀኪምዎ ማቀናጀት ይችላል። 

ፋርማሲዎች ስለ መድሃኒቶች ከርስዎ ጋር ለመነጋገር ከፈለጉ የቴለፎን አስተርጓሚ መጠቀም ይችላሉ። ይህ አገልግሎት ያለክፍያ 

በነጻ በመንግሥት የሚቀርብ ይሆናል።  

ከሚከተሉት ቡድኖች ጋር ለመነጋገር ያለ ክፍያ በነጻ የቴሌፎን አስተርጓሚ አገልግሎት ሊቀርብ ይችላል: 

• አትራፊ ያልሆኑ፣ መንግሥታዊ ያልሆኑ፣ በማህበረሰብ የተደራጁ ድርጅቶች 

• ከፓርላማ አባላት  

• ከአካባቢ መንግሥት ባለሥልጣኖች (እንደ የመሬት ቀረጥ/ግብር፣ ቆሻሻ መሰብሰብ እና ከከተማ አገልግሎቶች ጋር 

በተዛመደ) 

• ከንግድ ማሕበራት 

• ከንብረት ተወካይ ድርጅቶች ጋር ይሆናል። 

ለTIS National ስለመሥራት 
የአውስትራሊያ ቋሚ መኖሪያ ፈቃድ ያላቸው ነዋሪዎችና ዜጎች ከኮንትራት አስተርጓሚዎች ጋር አብሮ ለመሥራት ፍላጎት ላላቸው 

ጥያቄዎቻቸው በ TIS National ይስተናገዳል። የበለጠ መረጃ ለማግኘት እባክዎ TIS National የሚለውን በድህ ረገፅ 

www.tisnational.gov.au/en/Interpreters ላይ ማየት። 

http://www.tisnational.gov.au/en/Interpreters
http://www.tisnational.gov.au/en/Interpreters
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የርስዎን ጠቃሚ ስለሆኑ ሰነዶች ትርጉም 
ፈቃድ ያገኙ ማይግራንት/መጤዎች ከሰፈራ ጋር የተዛመዱ ግላዊ ሰነዶችን ወደ እንግሊዝኛ መተርጎም ይቻላል (ለምሳሌ፡ የልደት 

ወይም የጋብቻ ምስክር ወረቀቶች፣ የመንጃ ፈቃድ፣ የትምህርትና የሥራ ሰነዶች)። አውስትራሊያ ውስጥ ሲገቡ ወይም የቋሚ 

መኖሪያ ፈቃድ እንዳገኙ ለመጀመሪያ ሁለት ዓመታት ውስጥ ያለ ክፍያ በነጻ ይተረጎማል።  

የበለጠ መረጃ ለማየት: 

‘አስተርጓሚ እፈልጋለሁ’ የሚል ካርድ 
እንግሊዝኛ የማይናገሩ ሰዎች ከመንግሥት ድርጅቶች፣ ማህበረሰብ ቡድኖችና ከንግድ ሥራዎች ጋር ለመነጋገር ሲፈልጉ ‘አስተርጓሚ 

እፈልጋለሁ/ I need an interpreter’ የሚለውን ካርድ መጠቀም ይችላሉ። በካርዱ ላይ የ TIS National’s ዝርዝር 

አድራሻ አለው፤ እንዲሁም የመረጡትን ቋንቋ ለመጻፍ ክፍት ቦታ አለው። አስተርጓሚ በሚፈልጉበት ጊዜ ካርዱን ማሳየት። 

TIS National እነዚህን ካርዶች ለመንግሥት ድርጅቶች፣ ማህበረሰብ ቡድኖች እና አትራፊ ላልሆኑ ድርጅቶች በመስጠት 

ለደንበኞቻቸው እንዲሰጡት ይደረጋል።  

ካርዱ በፖስታ እንዲላክልዎ ከፈለጉ ለ TIS National በኢሜል tispromo@border.gov.au መላክ ወይም በስልክ 

1300 655 820 መደወል። 

የአስተርጓሚ ምልክት 

 

የአስተርጓሚ ምልክት (ከላይ እንደሚታየውና በዚህ ፅሁፍ እያንዳንዱ ገጽ ላይ እንደሰፈረው) ውስን የእንግሊዝኛ እውቀት ላላቸው 

ሰዎች፤ የመንግሥትን ኣገልግሎት በሚጠቀሙበት ጊዜ የቋንቋ እርዳታ እንዲጠይቁ ያስችላቸዋል። 

ይህንን ምልክት በመንግሥት ሆስፒታሎች፣ በፖሊስ ጣቢያዎች፣ በመንግሥት ትምህርት ቤቶች፣ በማህበረሰብ ማእከላት፣ በመኖሪያ 

ቤትና የሰራተኛ ቢሮዎች፣ በምክር ቤቶች እና በሰፈራ አገልግሎት ሰጪዎች ማለት እንደ ማይግራንት/መጤ መገልገያ ማእከላት 

ማየት ይቻላል። 

እንግሊዝኛ ስለመማር 

የ Adult Migrant English Program (AMEP) 
እንግሊዝኛ የአውስትራሊያ ብሄራዊ ቋንቋ ነው። በአውስትራሊያ ውስጥ ሰዎች ብዙ ቋንቋዎችን ይናገራሉ ነገር ግን በአውስትራሊያ 

ኑሮ ውስጥ ሙሉ ተሳትፎ ለማድረግ እንግሊዝኛ መናገርና መረዳት ያስፈልግዎታል። እንግሊዝኛ ካልቻሉ ጠቃሚ የሆኑ 

TIS National አገልግሎት  ለመነጋገር ዝርዝር 

የትርጉምና አስተርጓሚ አገልግሎት 

(TIS National) በቀን የ24 ሰዓት አገልግሎት  
131 450  

TIS National ድረገፅ  www.tisnational.gov.au/en/Non-English-speakers 

ስለ ሰነድ ትርጉም መረጃ 
www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-
multicultural-affairs/programs-policy/settle-in-
australia/help-with-english/free-translating-service  

mailto:tispromo@border.gov.au
https://www.tisnational.gov.au/en/Non-English-speakers
https://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/settle-in-australia/help-with-english/free-translating-service
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/settle-in-australia/help-with-english/free-translating-service
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/settle-in-australia/help-with-english/free-translating-service
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/settle-in-australia/help-with-english/free-translating-service
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አገልግሎቶችን ለመጠቀምና እራስዎ ለመቻል ይቸገራሉ። እንዲሁም በአውስትራሊያ ውስጥ ለመሥራት ከፈለጉ የእንግሊዝኛ ቋንቋ 

ችሎታ በጣም ጠቃሚ ነው። 

የአውስትራሊያ ዜጋ ለመሆን ከፈለጉ እንግሊዝኛን እንዴት መናገር እንደሚቻል ማወቅ ይኖርብዎታል  

የAdult Migrant English Program (AMEP) የገንዘብ እርዳታ የሚያገኘው ከአውስትራሊያ መንግሥት ሲሆን ፈቃድ 

ላላቸው ማይግራንት/መጤዎች እና በሰብአዊነት መልኩ ለገቡት እስከ 510 ሰዓታት የሚሆን ያለ ክፍያ በነጻ የእንግሊዝኛ ቋንቋ 

ትምህርት ይሰጣል። 

እርስዎ የጎልማሳ መጤ ወይም በሰብአዊነት መልኩ ከገቡና በአውስትራሊያ ውስጥ የሚሰፍሩ ከሆነ፤ የቋሚ መኖሪያ ቪዛ ወይም 

የጊዜያዊ ፈቃድ ቪዛ ካለዎት እና እንግሊዝኛ በመጠኑ ወይም ምንም የማይናገሩ ከሆነ በAMEP ፕሮግራም መሳተፍ ሊፈቀድልዎ 

ይችላል። አንዳንድ ማይግራንት/መጤ ወጣቶች እድሚያቸው ከ15 እስከ 17 ዓመት ከሆነ ሊፈቀድላቸው ይችል ይሆናል። በበለጠ 

የሚነግርዎ የእውነታ ጽሁፍ ወረቀት/fact sheet እንዳለና በድህረገፅ https://docs.education.gov.au/node/37165 

ላይ ማየት።  

በAMEP ክፍለ ትምህርት ውስጥ ስለ እንግሊዝኛ ቋንቋ ችሎታና ስለ የአውስትራሊያ ሕብረተሰብ መረጃ ይማራሉ። ከርስዎ ጋር 

ተመሳሳይ ልምድና ዓላማ ካላቸው ሌሎች በቅርቡ የመጡ ሰዎች ጋር ተገናኝተው አዲስ ጓደኛ ማፍራት ይችላሉ። 

የAMEP ፕሮግራም የሚቀርበው በአውስትራሊያ መንግሥት በተፈቀደለት አገልግሎት ሰጪ በኩል ነው። ትምህርቱን 

የሚያስተምሩት፣ የእንግሊዝኛ ቋንቋን ለሌላ ቋንቋ ተናጋሪዎች ለማሰተማር በሰለጠኑ ኣስተማሪዎች ነው። 

ጥሩ ውጤት የሚገኝበትን ሁኔታ ለማረጋገጥ፣ የርስዎ አገልግሎት ሰጪ ለርስዎ ፍላጎት በደንብ የሚስማማ ክፍለ ትምህርት 

ለመምረጥ ይረዳዎታል። የሙሉ-ቀን እና የፈረቃ-ጊዜ ክፍለ ትምህርቶች በተለያየ ጊዜያት (ቀናት፣ ምሽቶችና ቅዳሜና እሁድ) እና 

በተለያዩ ቦታዎች ላይ ስለሚኖሩ ታዲያ እርስዎ በሚመችዎ ጊዜና ቦታ መማር ይችላሉ። እንዲሁም በርቀት ሆኖ ለመማር፣ 

በኢንተርኔት ለመማርና በቤት ውስጥ ለመማር የሚያስችሉ ዝግጅቶች ኣሉ።  

እንዲሁም ህጻናት ካለዎት የAMEP child care ማየት።  

ለAMEP የወጣ ጠቃሚ የጊዜ ገደብ 

በ AMEP, በኩል በቤት ውስጥ የእንግሊዝኛ ትምህርት ለማግኘት ተቀባይነት ባለው በAMEP አገልግሎት ሰጪ መመዝገብ 

አለብዎት፤ ይህም አውስትራሊያ እንደገቡ በስድስት ወራት ውስጥ ወይም ቀደም ሲል አውስትራሊያ ከነበሩ የርስዎ ቪዛ ከጀመረበት 

ጊዜ ጀምሮ መመዝገብ አለብዎ። አውስትራሊያ ከገቡበት ወይም ቪዛ ከጀመረበት አንስቶ በአንድ ዓመት ውስጥ የእንግሊዝኛ ክፍለ 

ትምህርትን መጀመር አለብዎ። 

አውስትራሊያ ከገቡበት ቀን ወይም የርስዎ ቪዛ ከጀመረበት ቀን አንስቶ በ AMEP በኩል እንግሊዝኛን ለመማር የአምስት 

ዓመታት ጊዜ አለዎት። ለየት ያለ ፍላጎት ካለዎት፤ በቂ ትምህርት ካልተማሩ ወይም ከመምጣትዎ በፊት አስቸጋሪ ልምዶች 

ካጋጠምዎ ተጨማሪ ትምህርት ሊፈቀድልዎ ይችላል። 

ለበለጠ መረጃ: 

AMEP ለማነጋገር ዝርዝር 

ተለፎን 13 38 73 

AMEP ድህረገጽ  www.education.gov.au/amep 

ኢሜል skilling@education.gov.au 

መረጃ ከእንግሊዝኛ ባሻገር በሌላ ቋንቋ  
www.education.gov.au/amep-information-other-
languages 

https://docs.education.gov.au/node/37165
http://www.education.gov.au/amep
mailto:skilling@education.gov.au
http://www.education.gov.au/amep-information-other-languages
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AMEP ለማነጋገር ዝርዝር 

እንግሊዝኛ የት ቦታ መማር እችላለሁ?  

በAMEP አቅራቢዎችና የመማሪያ ማእከላት 
www.education.gov.au/adult-migrant-english-program-
service-providers 

AMEP መስመር ላይ  http://amepdl.net.au/ 

የAMEP ፕሮግራም ካጠናቀቁ በኋላ ስለወደፊት ትምህርት እቅድ ማውጣት የርስዎ አገልግሎት ሰጪ ሊረዳዎ ይችላል።  

Skills for Education and Employment (SEE) 
ሥራ እያፈላለጉ ከሆነ የ Skills for Education and Employment (SEE) ፕሮግራም ሊረዳዎ ይችል ይሆናል። አነስተኛ 

የማንበብና የመጻፍ ወይም የእንግሊዝኛ ቋንቋ ችሎታ ላላቸው እስከ 800 ሰዓታት ያለ ክፍያ በነጻ የቋንቋ፣ የመጻፍና የማንበብ 

እንዲሁም የሂሳብ ትምህርት ስልጠና፣ በመሥራት እድሜ ላሉ ሥራ ፈላጊዎች ደግሞ የሙያ ስልጠና በSEE በኩል ይሰጣል። 

ፕሮግራሙ እስከ ሁለት ዓመታት የሚሆን ሊረዳዎት ይችላል። 

በትጋት ሥራ ለሚፈልጉ እና የገቢ ድጋፍ ክፍያ ወይም አበል ለሚያገኙ ሰዎች ብቻ SEE ይፈቀድላቸዋል። አንዳንድ ሰዎች 

የAdult Migrant English Program (AMEP) ካጠናቀቁ በኋላ ወይም በAMEP ፕሮግራም ላይ የማይፈቀድላቸው 

ከሆነ SEEን መጠቀም ይችላሉ።  

በበለጠ መረጃ ለማግኘት፤ በስልክ ወይም ወደ Centrelink መሄድና ለርስዎ የሥራና ሰራተኛ አገልግሎት አቅራቢ ያነጋግሩ 

ወይም የSEE ዌብፔጅ/webpage የሚለውን በድህረገፅ www.education.gov.au/skills-education-and-

employment ላይ ማየት። 

እንዲሁም በምእራፍ 5, ሥራና ሰራተኛ ላይ ማየት። 

  

http://www.education.gov.au/adult-migrant-english-program-service-providers
http://amepdl.net.au/
http://amepdl.net.au/
http://www.education.gov.au/skills-education-and-employment
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4 ትምህርትና ስልጠና 

በዚህ ክፍል ውስጥ 
• ህጻን እንክብካቤ መስጫ 

• የጨዋታ ቡድኖች  

• ትምህርት ቤትና የቅድመ ትምህርት ቤት  

• የሙያ ትምህርትና ስልጠና 

• National Training Complaints Hotline 

• ዩኒቨርሲቲዎች 

• ለትምህርት ወይም ለስልጠና ጉዳይ እውቅና ያለው ችሎታና ሙያ  

• ለተማሪ የድጋፍ ክፍያዎች  

• የተማሪ የቅናሽ ካርድ  

• የማህበረሰብ ኣጫጭር ኮርሶች 

ስለ እንግሊዝኛ መማር የበለጠ መረጃ ለማግኘት በምእራፍ 3, እንግሊዝኛ ቋንቋ የሚለውን ማየት። 

ህጻን እንክብካቤ መስጫ 
ሥራ ካለዎት፣ የሚማሩ ወይም ሌላ የሚፈጽሙት ሥራ ካለዎት ልጅዎን መደበኛ እንክብካቤ ከሚያካሂድ ሰው ጋር ለመተው 

ይፈልጉ ይሆናል- ይህም ህጻን እንክብካቤ መስጫ ይባላል። ወላጆች ትክክለኛ የሆነ ህጻን እንክብካቤ መስጫንና የቅድሚያ 

ትምህርት መስጫ አገልግሎትን ለመምረጥ ውሳኔ ማካሄዱ አስቸጋሪ ሊሆንባቸው ይችላል። ይህም በርስዎ ቤተሰብ ፍላጎት እና 

አካባቢው ለልጅዎና ለርስዎ ተስማሚነት ይሆናል። ሁሉም የህጻን እንክብካቤ አቅራቢዎች በሙሉ በሙያ የተካኑ መሆን አለባቸው 

ወይም በትምህርትና እንክብካቤ ተቀባይነት ለማግኘት የሚሠሩ መሆን ይኖርባቸዋል። 

ህጻን እንክብካቤ መስጫ በቅርቡ ለመጡ ህጻናትና ወላጆቻቸው ብዙ ጥቅሞችን ይሰጣል። ብዙ የአውስትራሊያ ቤተሰቦች እነዚህን 

አገልግሎቶች ይጠቀማሉ። 

የህጻን እንክብካቤ መስጫና የቅድሚያ መማሪያ አገልግሎቶች የሚረዳው የህጻናትን ማሕበራዊ፣ ስሜታዊና የመማር ችሎታን 

ለማዳበር ይረዳሉ። ከተለያየ አገር የመጡ ህጻናት እንግሊዝኛ ይማራሉ እንዲሁም ከአዲስ አካባቢያቸው ጋር ይላመዳሉ። ከፍተኛ 

ጥራት ያለው የልጅነት ትምህርትና የመዋዕለ ሕፃናት መርሃ ግብሮች የህጻንን ኣጠቃላይ እድገት፣ ትምህርትና የወደፊት የሥራ እድል 

የተሻለ እንዲሆን ይረዳል። 

የህጻን እንክብካቤ መስጫ ማግኘት ማለት እርስዎ በስልጠና ለመሳተፍ፣ ለመማርና ወደ ሥራ ለመሄድ ይችላሉ። ይህም ቤተሰብዎን 

ለመርዳትና የእርስዎም የመላመድ እድል ስኬታማነት ይጨምራል። 

የተለያዩ ዓይነት ህጻን እንክብካቤ መስጫ አገልግሎቶች እንደሚቀርቡ ነው። በነዚህ የሚካተት የረጅም ቀን ውሎ እንክብካቤ፣ 

የአልፎ አልፎ እንክብካቤ እና በመኖሪያ ቤት ውስጥ የሚቀርብ እንክብካቤ እንዲሁም በእረፍት ጊዜ እንክብካቤ፤ በአንደኛ ደረጃ 

ትምህርት ቤት እድሜ ላሉ ህጻናት ከትምህርት ቤት ሰዓታት ውጭ የሚሰጥ እንክብካቤ ይሆናል።  

• Long day care/ለረጅም የቀን ውሎ የሚደረግ እንክብካቤ አንዳንዴ በማእከል የተመሰረተ እንክብካቤ መስጫ 

ተበሎ የሚታወቅ ሲሆን በአጠቃላይ ለህጻን እንክብካቤ መስጫ ጥቅም ተብሎ በተገነባ ህንጻ ላይ ይቀርባል።  

• Family day care/በቤተሰብ የቀን ውሎ እንክብካቤ መስጫ/ Family day care የሚባለው ፈቃድ ያለው 

አስተማሪ ለሌሎች ሰዎች ህጻናት በመኖሪያ ቤታቸው ውስጥ የሚሰጡት እንክብካቤ ማለት ነው። 

• Occasional care/አልፎ አልፎ የሚሰጥ እንክብካቤ ብዙ ጊዜ የህጻን እንክብካቤ ለማይፈልጉ ቤተሰቦች ተስማሚ 

ነው። 

• In-home care/በመኖሪያ ቤት ውስጥ እንክብካቤ ተለዋዋጭ የሆነ የህጻን እንክብካቤ መስጫ ዓይነት ሲሆን ፈቃድ 

ባለው አስተማሪ በህጻኑ ቤት ውስጥ ለህጻን እንክብካቤን ያቀርባል። ይህ አገልግሎት የሚሰጠው በአንዳንድ ሁኔታዎች 

ላሉ ህጻናት ብቻ ነው። 
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• በተጨማሪ ህጻናት ለት/ቤት በሚያዘጋጁ የህጻን እንክብካቤ ማእከላት ውስጥ በቅድመ ትምህርት ቤት ወይም በመሰናዶ 

መርሃ ግብር እንዲከታተሉ ማድረግ ይቻላል። እነዚህም በWhite Pages የተለፎን ማውጫ ላይ ተዘርዝሯል።  

የሚከተሉትን ለማወቅ ለ National Child Care Access Hotline በስልክ 1800 670 305 መደወል ወይም 

የእኔ ህጻን/MyChild ለሚለው ድህረገጽ www.mychild.gov.au ላይ ማየት: 

• በአካባቢዎ ፈቃድ ያለው የህጻን እንክብካቤ መስጫ  

• የህጻን እንክብካቤ መስጫ ዓይነቶችና ክፍት ቦታዎች 

• ፈቃድ ባለው የህጻን እንክብካቤ መስጫ ካለው ወጪ የመንግሥት እርዳታ  

• ለየት ያለ ፍላጎት ላላቸው አገልግሎቶች  

• የተለያየ ባህል ያላቸው ህጻናት ማሰተናገጃ አገልግሎት 

ለአገር አቀፍ የህጻን እንክብካቤ መስጫ መረጃ  ድህረገፅ 

በርስዎ አቅራቢያ የህጻን እንክብካቤ መስጫ ማግኘት  www.mychild.gov.au 

የመንግሥት ከህጻን እንክብካቤ ክፍያ ጋር በተዛመደ እርዳታ www.humanservices.gov.au/childcare 

ለመንግሥት እርዳታ ለውጦች  www.education.gov.au/jobsforfamilies 

Department of Education and Training,  
የቅድሚያ ልጅነትና ህጻን እንክብካቤ መስጫ  

www.education.gov.au/early-childhood-and-child-
care 

ለርስዎ ቤተሰብ የሚሆን ትክክለኛ እንክብካቤን ስለመምረጥ https://docs.education.gov.au/node/29716 

በAMEP ህጻን እንክብካቤ መስጫ 
ወላጆች በ Adult Migrant English Program (AMEP) የሚሰጠውን ትምህርት በሚሳተፉበት ጊዜ ብቻ ከትምህርት ቤት 

እድሜ በታች ላሉ ህጻናት AMEP የህጻን እንክብካቤ መስጫ በነጻ ያቀርባል። ወላጆች በAMEP የሚሰጠውን ትምህርትን 

ካጠናቀቁ በኋላ ሌላ ፕሮግራም እነዚህን ክፍያዎች ስለማይሸፍን ያለዎትን የህጻን እንክብካቤ መስጫ ዝግጅት እንደገና መመርመር 

አለብዎት። 

በህጻን እንክብካቤ መስጫ ውስጥ ስለመሥራት  
ህጻናት ጥሩ እንክብካቤ ስለማግኘታቸው ለማረጋገጥ፣ ኣውስትራልያ ውስጥ የህጻን እንክብካቤ መስጫ በደንብ ቁጥጥር 

ይደረግባቸውል። የአውስትራሊያ ፈደራላዊ መንግሥት እና የክልል ኣስተዳደር መንግሥታት የህጻን እንክብካቤ መስጫ የጋራ 

ሃላፊነት አለባቸው።  

የህጻን እንክብካቤ መስጫ አገልግሎቶችና እነዚህ ውስጥ የሚሰሩ አስተማሪዎች የተለያዩ ህጎችንና ደንቦችን መከተል አለባቸው፤ 

ይህም ከህጻን ጋር የተዛመደ ትምህርት፣ ደህንነትና ጤንነት እና የህጻን እንክብካቤ መስጫ ክፍያዎች ለመሳሰሉት።  

በመደበኛ የህጻን እንክብካቤ መስጫ ሥራዎች ላይ ለመሳተፍ ቢጠየቁ እነዚህን ደንቦችና ሌሎች ግዴታዎችን ማወቅ አለብዎ። 

እንዲሁም እውቅና ያለው የማስተማርና የእንክብካቤ መስጠት የሙያ ብቃት ያስፈልግዎታል፤ በዋናነት Certificate III in 

Children's Services ሆኖ በ Registered Training Organisation በኩል እንደ በTechnical and Further 

Education (TAFE) ተቋማት የሚቀርብ ማግኘት አለብዎ።  

የሚያገኙትን ገቢ መጠን ለCentrelink እና ለAustralian Taxation Office ማሳወቅ አለብዎ። እነዚህ መስፈርቶች 

በማንኛውም ዓይነት መደበኛ የህጻን እንክብካቤ መስጫ ተግባራዊ ይሆናሉ። 

http://www.mychild.gov.au/
http://www.mychild.gov.au/
http://www.mychild.gov.au/
http://www.humanservices.gov.au/childcare
http://www.education.gov.au/jobsforfamilies
http://www.education.gov.au/early-childhood-and-child-care
https://docs.education.gov.au/node/29716
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ግዴታቸውን በማይወጡ የህጻን እንክብካቤ መስጫ አገልግሎት ሰጪዎችና አስተማሪዎች ላይ ከገንዘብ ቅጣት እስከ ወንጀል 

ምርመራና ክስ ምስረታ የሚደርሱ ከባድ ቅጣቶች ኣሉ። 

የህጻን እንክብካቤ አስተማሪ ስለመሆን የበለጠ መረጃ በርስዎ አስተዳደር ግዛት ወይም ተሪቶርይ የመንግሥታ ትምህርት መምሪያ 

ድህረገጽ ላይ ማየት። 

የጨዋታ ቡድኖች 
የጨዋታ ቡድን መደበኛ ያልሆነ ትምህርት ሲሆን እናቶች፤ አባቶች፤ አያቶች፤ ተንከባካቢዎች፤ ህጻናት ተገናኝተው አብረው 

በሚያዝናና ሁኔታ የሚቆዩበት አካባቢ ነው።  

ሕፃናት በቡድን ጨዋታ በሚኖራቸው ተሳትፎ ምክኒያት ከሌሎቸ ልጆች ጋር ከሚያግኙት ኣዳዲስ ልምዶችና ግኑኝነቶች ትምህርት 

ሊቀስሙና ለእድገታቸውም ሊረዳ ይችላል። በቡድን ጨዋታ መሳተፍ የቤተሰብን ብቸኝነት ይቀንሳል:: ምክኒያቱም የጨዋታ ቡድን 

መደበኛ የሆነ ማሕበራዊ እንቅስቃሴዎችንና ኣጋጣሚዎችን ስለሚያቀርብ ከአካባቢ ማህበረሰብ ጋር ግንኙነት ለመፍጠር እድሎችን 

ይከፍታል።  

የጨዋታ ቡድኖች በተለያዩ ቦታዎች ላይ የሚገናኙ ሲሆን ስብሰባ በወላጆችና በተንከባካቢዎች በኩል ይዘጋጃል። በቡድኑ ለመሳተፍ 

ከመወሰንዎ በፊት በነጻ ጉብኝት ማድረግ ይችሉ ይሆናል። በእያንዳንዱ ጉብኝት ላይ በጨዋታ ቡድኖች የሚወሰን ትንሽ ክፍያ ሊኖር 

ሲችል ይህም ቀለል ላለ ምግብና መጠጥ ወይም ለስነ-ጥበብ መሳሪያዎች ወጪን ለመሸፈን ነው። 

የጨዋታ ቡድን ለማግኘት የPlaygroup Australia በስልክ 1800 171 882 ማነጋገር ወይም በድህረገፅ 

www.playgroupaustralia.com.au/ ላይ ማየት። 

ትምህርት ቤትና ቅድመ ትምህርት ቤት 
የቅድመ ትምህርት ቤትና መዋእለ ህጻን መሰናዶ የሚቀርበው ከትምህርት ቤት እድሜ በፊት ላሉ ህጻናት በሙሉ ይሆናል። ህጻናት 

ትምህርት ቤት ከመሄዳቸው በፊት አካላዊ፣ ስሜታዊና ማሕበራዊ እድገት እንዲኖራቸው ለቅድመ ትምህርት ቤት ዝግጅት ይረዳል። 

ህጻናት ትምህርት ቤት መሄድ ያለባቸው ከአምስት ዓመት እድሜ ጀምሮ 10ኛ ክፍል/Year 10 እስከሚጨርሱ ይሆናል። ከ10ኛ 

ክፍል/Year 10 በኋላ በሙሉ-ቀን ትምህርት፣ ስልጠና ወይም ሥራ ወይም ሁለቱንም ባጣመረ እንቅስቃሴዎች (በሳምንት ቢያንስ 

25 ሰዓታት) እድሜያቸው 17 ዓመት እስከሚሆን መሳተፍ አለባቸው። 

በአጠቃላይ ህጻናት እድሜያቸው 12 ወይም 13 ዓመት እስኪሞላቸው ድረስ በአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ከዚያም ወደ ከፍተኛ 

ደረጃ ትምህርት ቤት በመሄድ (ወይም ‘ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት’) እድሜያቸው 17 ወይም 18 ዓመት እስኪሞላ ድረስ 

ትምህርታቸውን ይከታተላሉ። አንዳንድ ኮሌጆች (ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች) ለከፍተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት 

የመጨረሻ ፈተናዎች ዝግጅት ለሚያደርጉ የ 11ኛ እና 12ኛ ክፍል ተማሪዎች ብቻ ይሆናሉ። 

ልጆችዎን ወደ መንግሥት ወይም መንግሥታዊ ያልሆነ ትምህርት ቤት መላክ ይችላሉ። ትምህርት ቤቶች በWhite Pages ላይ 

ዝርዝራቸው አለ። 

የመንግሥት ትምህርት ቤቶች ያለ ክፍያ በነጻ ትምህርት ይሰጣሉ። ይሁን እንጂ ብዙዎች ትምህርት ቤቶች ለትምህርታዊና ለስፖርት 

ፕሮግራሞች የሚሆን ኣነስተኛ ዓመታዊ ክፍያ ይጠይቃሉ። ወላጆች ተጨማሪ የሆኑ እቃዎችን እንደ እርሳስ፣ እስክብሪቶ፣ ደብተር 

እና የትምህርት ቤት ዩኒፎርም ማቅረብ ይኖርባቸው ይሆናል። 

የጊዜያዊ ቪዛ ያላቸው ተማሪዎች ሙሉ የትምህርት ቤት ክፍያ መፈፀም ይኖርባቸው ይሆናል – ከትምህርት ቤቱ ጋር ማጣራት። 

መንግሥታዊ ያልሆኑ ትምህርት ቤቶች የሚያስከፍሉ ሲሆን የሃይማኖት ተጽእኖ ወይም የተለየ ትምህርታዊ ፍልስፍና ሊኖራቸው 

ይችላል። ስለ ግል ትምህርት ለማጣራት የተመረጠውን ትምህርት ቤት በቀጥታ ማነጋገር ወይም ከሚመለከተው መንግሥታዊ 

ያልሆነ የትምህርት ባለስልጣን ጋር ለመነጋገር ቀጠሮ ማቀናጀት። 

ከትምህርት ቤት በፊት ወይም በኋላ ወይም በትምህርት ቤት የእረፍት ጊዜ እንክብካቤ ከፈለጉ ትምህርት ቤቱን ያነጋግሩ። 

http://www.playgroupaustralia.com.au/
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ምዝገባ 
ልጅዎን በትምህርት ቤት ለማስመዝገብ ለትምህርት ቤቱ መደወል ወይም በአካል መጎብኘት። የርስዎን ቪዛ ወይም ወደ 

አውስትራሊያ የገቡበትን ሰነዶች፤ የልጅዎን የትውልድ ቀን ማረጋገጫ፤ እና ማንኛውም ወረቀቶች ማለት ቀደም ሲል ከነበሩበት 

ትምህርት ጋር በተዛመደ የትምህርት ቤት ሪፖርት መውሰድ ይኖርብዎታል። እንዲሁም የክትባት ሰነዶችን ማሳየት ይኖርብዎታል። 

በምእራፍ 9, ጤና እና ደህንነት የሚለውን ማየት። 

ትምህርት ቤት መምረጥ አስቸጋሪ ውሳኔ ሊሆን ይችላል። ስለ የአካባቢ ትምህርት ቤቶች ከMySchool ደረገጽ በ 

www.myschool.edu.au/ ላይ ብዙ መማር ይችላሉ። 

እንግሊዝኛ ስለማይናገሩ የትምህርት ቤት ህጻናት 
እንግሊዝኛ ለመማር የድጋፍ አገልግሎቶች በመላው አውስትራሊያ ይለያያል። የበለጠ መረጃ ለማግኘት ለአስተዳድር ግዛት ወይም 

ተሪቶርይ የትምህርት ባለሥልጣን ወይም ለርስዎ ልጅ ትምህርት ቤት ያነጋግሩ። 

አስተዳደር 
ግዛት ወይም 
ተሪቶርይ 

መረጃ ድህረገጽ  

ACT Education and Training Directorate 
www.det.act.gov.au/teaching_and_learning/englis
h-as-an-additional-language-or-dialect 

NSW Department of Education www.schools.nsw.edu.au/gotoschool/a-z/esl.php 

NT Department of Education 
https://nt.gov.au/learning/international-students-
and-migrants/english-as-a-second-language-
students 

Qld 
Department of Education and 
Training 

http://education.qld.gov.au/schools/about/support.
html 

SA 
Department for Education 
and  Child Development 

www.sa.gov.au/topics/education-skills-and-
learning/schools/curriculum-and-learning/student-
support-programs/english-as-a-second-language 

Tas. Multicultural Access Point  
www.multicultural.tas.gov.au/education_and_engli
sh 

Vic. 
Department of Education and 
Training 

www.education.vic.gov.au/school/teachers/teachi
ngresources/diversity/eal/Pages/ealnewstudent.a
spx 

WA Department of Education 
http://det.wa.edu.au/curriculumsupport/eald/detcm
s/navigation/program-information/eal-d-school-
programs/ 

 

በትምህርት ቤቶች የሚኖሩ አስተርጓሚዎች  
እንግሊዝኛ በመጠኑ ወይም መናገር የማይችሉ ወላጆችና ተንከባካቢዎች, በትምህርት ቤት ውስጥ ልጆቻቸው በሚመለከት ጉዳዮች 

ለመነጋገር አስተርጓሚ እንዲመጣ ማድረግ ይቻላል። ከትምህርት ቤቱ ጋር ከመገናኝዎ በፊት ለTIS National በስልክ 

131 450 ያነጋግሩ (በቀን 24 ሰዓታት፤ በሳምንት ሰባት ቀናት) ወይም በድረገጽ www.tisnational.gov.au ላይ ገብቶ 

ማየት። 

http://www.myschool.edu.au/
http://www.det.act.gov.au/teaching_and_learning/english-as-an-additional-language-or-dialect
http://www.schools.nsw.edu.au/gotoschool/a-z/esl.php
https://nt.gov.au/learning/international-students-and-migrants/english-as-a-second-language-students
http://education.qld.gov.au/schools/about/support.html
http://education.qld.gov.au/schools/about/support.html
http://www.sa.gov.au/topics/education-skills-and-learning/schools/curriculum-and-learning/student-support-programs/english-as-a-second-language
http://www.sa.gov.au/topics/education-skills-and-learning/schools/curriculum-and-learning/student-support-programs/english-as-a-second-language
http://www.multicultural.tas.gov.au/education_and_english
http://www.education.vic.gov.au/school/teachers/teachingresources/diversity/eal/Pages/ealnewstudent.aspx
http://www.education.vic.gov.au/school/teachers/teachingresources/diversity/eal/Pages/ealnewstudent.aspx
http://det.wa.edu.au/curriculumsupport/eald/detcms/navigation/program-information/eal-d-school-programs/
http://www.tisnational.gov.au/


 

 
በስልክ 131 450 መደወል 

40 

የሙያ ትምህርትና ስልጠና 
Vocational Education and Training (VET) ኮርሶች የሚቀርቡት የቴክኒክ ወይም የንግድ ሙያ፤ ወይም ለልዩ ሥራ 

የሚሆን ሙያ ለሚፈልጉ ሰዎች ይሆናል። ብዙ የሙያ ስልጠና ኮርሶች ማለትም እንደ መረጃ ተክኖሎጂ፤ የንግድ ሥራ 

አገልግሎቶች፣ ስነ-ጥበብ እና ሚዲያ፤ ቱሪዝምና መስተንግዶ፤ የህጻናት ኣያያዝ፣ ትራንስፖርትና የሥራ እቅድና ሥምሪት፣ የህንጻ 

ሥራ፤ ማእድን ቍፋሮ፣ የማምረቻ እና የገጠር ኢንዱስትሪዎች የመሳሰሉ ኮርሶች ኣሉ። 

የVET ትምህርት ከመጀመርዎ በፊት፤ መማር ስለሚፈልጉት ኮርሶች/ ትምህርት ማፈላለግ እና በአውስትራሊያ ውስጥ በአሁኑ ጊዜ 

ለሥራ ተፈላጊነት ያላቸው ሙያዎች ምን ዓይነት እንደሆኑ ማጥናት። በዚህ ጥናት ላይ የሚረዳ መረጃ በ MySkills ድህረገፅ 

www.myskills.gov.au ላይ ያቀርባል።  

MySkills የሚለው ድህረገፅ ደግሞ በኣውስትራሊያ ውስጥ የVET ትምህርቶችን የሚያሠለጥኑ ድርጅቶች መረጃ ይሰጣል። 

እነዚህም የ Technical and Further Education (TAFE) ተቋማት፤ የ Adult and Community Education 

(ACE) ድርጅቶች እና የ Private Registered Training Organisations (RTOs) ናቸው። 

የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች ምናልባት በመጨረሻው የትምህርት ዓመት ላይ የ VET ኮርሶችን መውሰድ ይችሉ ይሆናል። የVET 

ኮርሶች ክፍያ እንዳለና ተማሪዎች የራሳቸውን መጽሀፍት፣ የመገልገያ እቃዎች ወይም መሳሪያዎች መግዛት ይኖርባቸዋል። ተማሪዎች 

በአንዳንድ ኮርሶች ለመሳተፍ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በብቃት ማጠናቀቅ አለባቸው። 

በዲፕሎማ ደረጃ እና ከVET ኮርሶች በላይ ለመመዝገብ የሚፈቀድላቸው ተማሪዎች በአውስትራሊያ መንግሥት የVET FEE-

HELP የተባለ የብድር አሰራር ያቀርባል። VET FEE-HELP ለተማሪዎች የገንዘብ/ፋይናንስ ድጋፍ ስለሚያቀርብላቸው ታዲያ 

በቅድሚያ ክፍያ ማካሄድ የለባቸውም። የVET FEE-HELP ብድር የሚያገኙ ተማሪዎች በሚያገኙት የገቢ መጠን መሠረት 

ብድር ለመመለስ የሚያስፈልገውን ኣነስተኛ የክፊያ ገደብ ሲደርሱ ብድራቸውን በግብር ሥርዓቱ አማካኝነት መልሰው መክፈል 

አለባቸው። ለዚህ ብድር ሲያመለክቱ ያለብዎን ግዴታዎች እና ቅድመ ሁኔታዎችን በሙሉ ስምምነት ከመፈረምዎ በፊት ማወቁ 

የርስዎ ሃላፊነት ነው። ስለ VET FEE-HELP የበለጠ መረጃ ለማግኘት በድህረገጽ 

http://studyassist.gov.au/sites/studyassist/helppayingmyfees ላይ ማየት። 

ክልል VET መረጃ ተለፎን ድህረገጽ 

አገር አቀፍ My Skills Training Directory  www.myskills.gov.au 

ACT Skilled Capital 02 6205 8555 
www.skills.act.gov.au/?q=skills-
training-act 

NSW Smart and Skilled 1300 772 104 www.smartandskilled.nsw.gov.au 

NT 
Northern Territory Training 
Entitlement 

 
https://nt.gov.au/learning/adult-
education-and-training/vocational-
education-and-training-VET 

 Department of Business 08 8999 5511 http://www.vet.nt.gov.au/ 

Qld Skills Gateway 1300 369 935 www.skillsgateway.training.qld.gov.au 

SA Work Ready 1800 506 266 www.skills.sa.gov.au/training-learning 

Tas. Skills Tasmania  http://www.skills.tas.gov.au/learners 

Vic. Victorian Training Guarantee 13 1823 
www.education.vic.gov.au/training/lea
rners/vet/pages/funding.aspx 

WA Future Skills 08 6551 5000 
www.futureskillswa.wa.gov.au/student
sparents/Pages/default.aspx 

http://www.myskills.gov.au/
http://studyassist.gov.au/sites/studyassist/helppayingmyfees
http://studyassist.gov.au/sites/studyassist/helppayingmyfees
http://www.myskills.gov.au/
http://www.skills.act.gov.au/?q=skills-training-act
http://www.smartandskilled.nsw.gov.au/
https://nt.gov.au/learning/adult-education-and-training/vocational-education-and-training-VET
https://nt.gov.au/learning/adult-education-and-training/vocational-education-and-training-VET
http://www.vet.nt.gov.au/
http://www.skillsgateway.training.qld.gov.au/
http://www.skills.sa.gov.au/training-learning
http://www.skills.tas.gov.au/learners
http://www.education.vic.gov.au/training/learners/vet/pages/funding.aspx
http://www.futureskillswa.wa.gov.au/studentsparents/Pages/default.aspx
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ስለ ችሎታዎችና ሙያዎች ተቀባይነት በበለጠ መረጃ ለማግኘት በምእራፍ 5, ሥራና ሰራተኛ ያለውን ማየት  

National Training Complaints Hotline 
የNational Training Complaints Hotline የሙያ ትምህርትና ስልጠና በሚመለከት አሳሳቢ የሆነ ጉዳይ ያላቸው 

ተጠቃሚዎች ቅሬታቸውን የሚያስመዘግቡበት አገር አቀፍ አገልግሎት ነው። ይህ ኣገልግሎት ተጠቃሚዎችን ወደሚመለከተው 

ድርጅት/ባለስልጣን/የህግ አካል ይልካቸዋል። 

የሙያ ትምህርትና ስልጠና ክፍል ብዙ የተለያዩ ድርጅቶች ያሉበት የተወሳሰበ ሲሆን ይህም የአውስትራሊያን፣ የአስተዳደር ግዛትንና 

ተሪቶርይ መንግሥታትን ያካተተ ነው። ተጠቃሚዎች ያላቸውን ቅሬታ በቀላሉ መንገድ በተደራጀ መልኩ ሪፖርት ማድረግ 

ይገባቸዋል።  

Hotline ቅሬታዎችን አያጣራም፤ ነገር ግን ጉዳዩ በበለጠ የሚመለከትውን ድርጅት፣ ባለስልጣን ወይም የህግ አካል ጉዳዩን 

እንዲያየው ይመራል። ስለ Hotline የበለጠ መረጃ በድህረገጽ https://www.education.gov.au/NTCH ላይ ቀርቧል። 

በአገር አቀፍ ደረጃ Hotline የሚሰራው ከሰኞ እስከ ዓርብ ከጥዋቱ 8am እስከ ምሽቱ 6pm ሰዓት ድረስ ነው። የስልክ ቁጥሩ 

13 38 73 ነው። ቅሬታዎች በጽሁፍ ተደርገው በኢሜል skilling@education.gov.au ሊላኩ ይቻላሉ። በተቻለ መጠን 

በቂ መረጃ ማካተት፣ የርስዎን ዝርዝር አድራሻ ሲጨመርበት ደግሞ ቅሬታዎ በሚገባ ሊታይ ይችላል። 

የአስተርጓሚ አገልግሎቶች በTIS National በኩል በስልክ 131 450 በመደወል ይቀርባሉ። ለNational Training 

Complaints Hotline እንዲያቀርብልዎ መጠየቅ። 

ዩኒቨርሲቲዎች  
የአውስትራሊያ ዩኒቨርሲቲዎች በዓለም ውስጥ በጣም ጥሩ ከሚባሉት ውስጥ ናቸው። የቅድመ ምረቃ ዲግሪ ኮርስ ለማጠናቀቅ 

በአብዛኛው ሶስት ዓመታት ይወስዳል፤ ነገር ግን የእጥፍ-ዲግሪ እና የድህረ-ምረቃ ትምህርቶችም ስላሉ ረዥም ጊዜ ይወስዳሉ። 

አንዳንድ ኮርሶች የርቀት ትምሕርት እና (በመስመር ኢንተርኔት ላይ) የፈረቃ ትምሕርት ኣማራጮች ኣሏቸው። እንዲሁም 

ዩኒቨርሲቲዎች አጭር የሙያ ማሻሻያ ኮርሶች ሊኖራቸው ይችላል። 

ስለ የአውስትራሊያ የትምህርት አሰጣጥ ዘዴ በበለጠ ለመማር: 

• ወደ አውስትራሊያ ለመምጣት ወይም በአውስትራሊያ ለመማር ከፈለጉ በድህረገጽ 

www.studyinaustralia.gov.au ላይ ማየት  

• በአገሪቱ ነዋሪ ተማሪ ወይም የሰብአዊነት ቪዛ ካለዎት በድህረገጽ www.studyassist.gov.au ላይ ማየት 

የአውስትራሊያን ከፍተኛ ትምህርት ተቋማትና የትምህርት መስኮችን ለማወዳደር ከፈለጉ በድህረገጽ www.qilt.edu.au ላይ 

ላይ ማየትና ማወዳደር ይችላሉ። 

ስለ መግቢያ ቅድመ መስፈርቶች፣ መግቢያ ፈቃድና ኮርሶች የበለጠ መረጃ ለማግኘት በርስዎ አስተዳደር ግዛት ወይም ተሪቶርይ 

ውስጥ የፈለጉትን ዩኒቨርሲቲ ወይም የሶስተኛ ደረጃ ትምህርት የመግቢያ ፈቃድ ማእከልን ማነጋገር አለብዎ (በድህረገጽ 

http://studyassist.gov.au/sites/studyassist/mytertiarystudyoptions/courses_quals/pages/enrolli

ng-in-a-course)። 

የተወሰነ የእንግሊዝኛ ችሎታ ያላቸው ተማሪዎች ዩኒቨርሲቲያችውን በመገናኘት ለሚያካሂዱት ኮርሶች የሚያስፈልግገውን 

የእንግሊዝኛ ብቃት ደረጃን ማጣራት ይኖርባቸዋል። በዩኒቨርሲቲ ለመማር እንግሊዝኛዎ በቂ መሆኑን ለማረጋገጥ ይህንን ኮርስ 

ከመጀመርዎ በፊት የእንግሊዝኛ ቋንቋ ፕሮግራም መመዝገብ ይሆናል። 

የዩኒቨርሲቲ ኮርስ ክፍያዎች እንደ ዩኒቨርሲቲው እና ኮርሱ ይለያያ። ኮርሱን ከመመዝገብዎ በፊት ጠቅላላ የትምህርቱ ወጪ፣ 

እንዴት መክፈል እንዳለብዎ፣ እንዴት ለመጻህፍት፣ ለመጠለያና አጠቃላይ የኑሮ ወጪዎች መክፈል እንዳለብዎ ግምት ውስጥ 

ማስገባት ይኖርብዎታል። 

https://www.education.gov.au/NTCH
https://www.education.gov.au/NTCH
mailto:skilling@education.gov.au
http://www.studyinaustralia.gov.au/
http://www.studyassist.gov.au/
http://www.qilt.edu.au/
http://studyassist.gov.au/sites/studyassist/mytertiarystudyoptions/courses_quals/pages/enrolling-in-a-course
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የአገር ነዋሪ ተማሪዎች በዩኒቨርሲቲ ውስጥ እንዲማሩ ለመርዳት መማር ለሚፈቀድላቸው፣ መንግሥት የዩኒቨርሲቲ ቦታዎችን የቅናሽ 

ከፊያ በማድረግ የHigher Education Loan Program (HELP) ለተፈቀደላቸው ተማሪዎች ይሰጣል። እርስዎ 

የሚፈቀድልዎ ከሆነ የትምህርት ክፍያዎችን ኣስቀድሞ መክፈል ኣያስፈልግዎትም፤ ነገር ግን የሚያገኙት የገቢ መጠን ለአነስተኛ 

የመልሶ ክፍያ ገደብ ሲደርስ በግብር መክፈያ ሥርዓት አማካኝነት ያለብዎን HELP ብደር መልሰው መክፈል ይችላሉ። የክፍያ 

ገደብ መጠን በየዓመቱ ይዘረዘራል፤ ይህን በድህረገጽ StudyAssist (www.studyassist.gov.au) ላይ ማግኘት ይቻላል። 

ለዓለም አቀፍ ተማሪ ድጋፍ 
አውስትራሊያ ውስጥ ሆነው በሚማሩበት ጊዜ, ለእርዳታ በመጀመሪያ የሚያነጋግሩት የርስዎን የትምህርትና የስልጠና ተቋም ነው። 

ለዓለም አቀፋዊ ተማሪዎች ሰፈራ መረጃ በድረገጽ www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia ላይ 

ማግኘት እንደሚችሉና በነዚህ ገጾች ላይ: 

ለዓለም አቀፍ ተማሪ መረጃ ዌብሳይት 

Department of Education and Training www.internationaleducation.gov.au/ 

Future Unlimited www.studyinaustralia.gov.au/  

Immigration information www.border.gov.au/Trav/Stud  

ለትምህርት ወይም ለስልጠና ሲባል የሙያና የችሎታ እውቅና ማግኘት 
በአውስትራሊያ ውስጥ ትምህርት ወይም ስልጠና ማካሄድ ከፈለጉ፤ በመጀመሪያ ያለዎት ሙያ ወይም የውጭ አገር ልምድ 

በስልጠና ሰጪ፣ በዩኒቨርሲቲ፣ ወይም በሙያ ገምጋሚ ባለስልጣን በኩል በአግባቡ እውቅና ማግኘት አለበት። ይህ ወደ ኮርስ 

ለመግባት የሚጠየቁ መስፈርቶችን ለማሟላት ወይም ስልጠናውን ለማጠናቀቅ የሚፈጀውን ጊዜ ለመቀነስ ይረዳዎታል።  

ስለ ሙያና ችሎታ እውቅና ማግኘት ለበለጠ መረጃ በምእራፍ 5, ሥራና ሰራተኛ ላይ ማየት።  

ለተማሪ ድጋፍ ክፍያዎች 
Youth Allowance (እድሚያቸው ከ16 እስከ 24 ዓመት ለሆኑ ሰዎች) እና Austudy (እድሚያቸው 25 ዓመትና ከዚያ 

በላይ ለሆኑ) የአውስትራሊያ ነዋሪ ለሆኑና ተቀባይነት ባለው ትምህርት ለሚማሩ ቋሚ ተማሪዎች፣ ያላቸው የገቢ መጠንና ንብረት 

በተወሰነ ገደብ ውስጥ ከሆነ የገንዘብ እርዳታ ይቀርባል።  

በቅርቡ ለመጡ ነዋሪዎች የመጠበቂያ ጊዜ ተግባራዊ ይሆናል። ስደተኞችና በሰብአዊነት መልኩ ለገቡት ከዚህ የጥበቃ ጊዜ ነጻ 

ናቸው። ለበለጠ መረጃ Centrelink’ን ማነጋገር በድህረገፅ 

www.humanservices.gov.au/customer/subjects/payments-students-and-trainees ላይ ማየት። 

እንዲሁም በምእራፍ 10, የርስዎ ቤተሰብ ላይ ማየት።  

የተማሪ የዋጋ ቅናሽ ካርድ 
በአንዳንድ አስተዳደር ግዛቶችና ተሪቶርዎች ውስጥ የትምህርት ቤትና የከፍተኛ ትምህርት ተማሪዎች የአገልግሎት ክፊያ 

በሚፈጽሙበት ጊዜ የዋጋ ቅናሽ ለማግኘት እንዲችሉ የዋጋ ቅናሽ ካርድ ለፈቀድላቸው ይችላል። ለምሳሌ የህዝብ መጓጓዣ 

ለመጠቀም። የተማሪ ካርድ ስለማግኘት የርስዎን ትምህርት ቤት ወይም ተቋም ይጠይቁ።  

የማህበረሰብ አጭር ኮርሶች 
በአካባቢ ማህበረሰብ ውስጥ እድሜያቸው 15 ዓመትና ከዚያ በላይ ለሆኑ ሰዎች ትምህርታዊ ኮርሶች በAdult and 

Community Education (ACE) በኩል ይቀርባል። ACE ኮርሶች በአብዛኛው የተለያየ ችሎታና አቅም ላላቸው ሰዎች 

ተስማሚ ነው። በተለይ ኮርሱ የሚሰጥበት ጊዜ በሳምንት ከሁለት እስከ ሶስት ሰዓታት፤ ከስድስትና ከስምንት ሳምንታት በላይ፤ 

ወይም የሙሉ-ቀን ዎርክሾፕ ይሆናል። ብዙጊዜ ኮርሶች የሚካሄዱት በምሽት ጊዜ እና ቅዳሜና እሁድ ይሆናል።  

http://www.studyassist.gov.au/
http://www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia
http://www.internationaleducation.gov.au/
http://www.studyinaustralia.gov.au/
http://www.border.gov.au/Trav/Stud
https://www.humanservices.gov.au/customer/subjects/payments-students-and-trainees
http://www.humanservices.gov.au/customer/subjects/payments-students-and-trainees
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ቡዙውን ጊዜ የACE ኮርሶች የሙያ ብቃት ውጤት ላይኖራቸው ይችላል፤ ነገር ግን ለበለጠ መደበኛ ትምህርትና ከሥራ ጋር 

ለተዛመደ ስልጠና መሸጋገሪያ ሊሆኑ ይችላሉ። እንዲሁም ACE ከሥራ ጋር ለተዛመደ ሙያና ብቃት ወይም ግላዊ ፣ የህይወት 

ዘይቤ ወይም ማሕበራዊ ፍላጎቶችን ለማርካት ሊረዳ ይችላል። 

አንዳንድ ኮርሶች ተቀባይነት ያለው እውቀትና ችሎታ ያቀርባሉ ተብለው የተዘጋጁ ናቸው:: ለምሳሌ፡ በስነ-ጥበብ፣ በኢንፎርሜሽን 

ተክኖሎጂ፣ በአነስተኛ ንግድ ሥራ፣ በሌሎች በቋንቋዎችና በስፖርት። 

በTechnical and Further Education (TAFE) እና በVocational Education Training (VET) ድርጅቶች 

በኩል ተቀባይነት ያላቸው ኣጫጭር ኮርሶች እንዲሁም ተቀባይነት የሌላቸውና መደበኛ ግምገማ የማይደረግባቸው ኣጫጭር ኮርሶች 

ሊሰጡ ይችላሉ። 
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5 ሥራና ሠራተኛ  

በዚህ ክፍል ውስጥ 
• ሥራ ስለማፈላለግ  

• Centrelink 

• የሙያና የችሎታ እውቅና ስለማግኘት 

• በሥራ ቦታ ላይ መብቶችና መከላከያ 

• በሥራ ቦታ ላይ ጤና እና ደህንነት  

• የጡሮታ ገንዘብ/Superannuation 

ሥራ ስለማፈላለግ  
በአውስትራሊያ የጉልበት ሥራ ገበያ በጣም ተወዳዳሪ ሊሆን ይችላል። የኢኮኖሚ ምክንያቶች፣ የርስዎ ችሎታ፣ ሙያ እና 

የእንግሊዝኛ መናገር ችሎታና የሚፈልጉት የሥራ ዓይነት በፍጥነት ሥራ ፈልጎ ማግኘት መቻል ላይ ችግር ይፈጥራሉ። በተለያዩ 

የአውስትራሊያ ግዛቶች የሚኖረው ክፍት የስራ ቦታ ይለያያል። 

ብዙጊዜ በየቀኑ በሚወጡ ጋዜጦች ላይ 'Job Vacancies' (ወይም ‘Positions Vacant’) በሚል ማስታወቂያ ይወጣል። 

እንዲሁም ክፍት የሥራ ቦታዎች በኢንተርኔት ላይ ዝርዝሩ ይወጣል። የግል የሥራ ቅጥር ድርጅቶች በተለፎን ማውጫ ላይ 

ተዘርዝሯል እንዲሁም በብዙ ኢንተርኔት ላይ የአዲስ ሰራተኛ መረጣ የሥራ ቅጥር ድህረገጾች ተዘርዝረዋል። 

በመላው አውስትራሊያ ያሉትን ክፍት የሥራ ቦታዎች በ jobactive ላይ መፈለግ ይችላሉ። በአውስትራሊያ በነጻ የሥራ 

መፈለጊያ ድረገጾች ውስጥ አንደኛውና ትልቁ www.jobactive.gov.au/ ነው። 

በበበጎ ፈቃደኝነት መስራት ወደ መደበኛ የስራ አቅጣጫ ሊመራ ይችላል: በምእራፍ 12, ህዝባዊ ተሳትፎ የሚለውን ማየት። 

Centrelink 
Centrelink ለሥራ ፈላጊዎች ክፍያዎችንና አገልግሎቶችን ይሰጣል። ሥራ እየፈለጉ ከሆነ፤ ተቀባይነት ያገኘ ጥናት እያጠናቀቁ 

ከሆነ ወይም ፈቃድ ያገኙ እንቅስቃሴዎች እያካሄዱ ከሆነ የገቢ መደጎሚያ ክፍያ ለማግኘት ሊፈቀድልዎ ይችላል።  

Centrelink ለማነጋገር አድራሻ  

Centrelink ድረገፅ  www.humanservices.gov.au 

ለማይግራንት/መጤዎች፣ ስደተኞችና ጎብኝዎች መረጃ  www.humanservices.gov.au/multicultural 

በሌላ ቋንቋዎች መረጃ  www.humanservices.gov.au/yourlanguage 

በሌላ ቋንቋዎች መረጃ  131 202 

ለሥራ ፈላጊዎች ተለፎን  132 850 

 

ሥራ እንዲፈልጉ ለመርዳት Centrelink ወደ Employment Services Provider እንደ jobactive ወይም 

Disability Employment Services ያሉ ይልክዎታል። በሩቅ ቦታ ላይ የሚኖሩ ከሆነ ወደ Community 

Development Program ፕሮግራም አቅራቢ ሊላኩ ይችላሉ።  

jobactive  
jobactive ሥራ ፈላጊዎችን ከቀጣሪዎች ጋር የሚያገናኝ ሲሆን በሞላው አውስትራሊያ ከ1,700 በላይ በሆኑ ቦታዎች በተሠማሩ 

አገልግሎት ሰጪዎች በኩል ይካሄዳል። jobactive አቅራቢዎች ደንበኞቻቸው በሚፈልጉት መንገድ አገልግሎቶች ያቀርባሉ። 

http://jobactive/
http://www.humanservices.gov.au/
http://www.humanservices.gov.au/multicultural
http://www.humanservices.gov.au/yourlanguage
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ከአካባቢ ቀጣሪዎች፤ ፈቃድ ካላቸው የስልጠና ድርጅቶች፣ ከመንግሥት እና ከጤና ጥበቃ ድርጅቶች ጋር በመስራት 

ለደንበኞቻቸው ሥራ እንዲያገኙ ይረዳሉ። 

ስልጠናና የሥራ ልምድ ለማግኘት፣ ቦታ ለመቀየር፣ ለደመወዝ ክፍያ ድጎማ፣ ለስልጠና፣ ለሥራ ልምምድ ወይም አዲስ የንግድ 

ሥራ ለመጀመር የሚረዳ የNew Enterprise Incentive Scheme ለማግኘት እርዳታ መቀበል ይችላሉ። Help for 

jobseekers በድህረገጽ www.employment.gov.au/jobactive-help-job-seekers ላይ ቀርቧል።  

የርስዎ jobactive አቅራቢ የሥራ እቅድ ለማውጣት ይረዳዎታል። ይህም ሥራ ለማግኘትና ሥራ ይዞ ለመቀጠል ምን ማድረግ 

እናዳለብዎ ዝግጁ እንዲሆኑ ይረዳዎታል። በዚህ ውስጥ ሊካተቱ የሚችሉት የሥራ መፈለጊያ ቅጾቸና ሰነዶች ስለመፃፍ ፣ የሥራ 

ልምድ ስለመቅሰምና እና አዲስ ሙያ ወይም ችሎታ ማግኘት ይሆናሉ። 

በስደተኛነት ወይም በሰብአዊነት መልኩ ከገቡ፤ ከገቡበት ቀን አንስቶ በሥራና ሰራተኛ አገልግሎቶች ለመጠቀም ይፈቀድልዎታል። 

ሌሎች ማይግራንት/መጤዎች የተወሰኑ የሥራና ሰራተኛ አገልግሎቶች ብቻ ለመጠቀም ይፈቀድላቸው ይሆናል። ለበለጠ መረጃ 

Centrelink’ን ማነጋገር።  

የርስዎን አካባቢ jobactive አቅራቢ በድህረገጽ www.jobactive.gov.au ላይ ማየት። 

በአውስትራሊያ ውስጥ ለመስራት ህጋዊ ፈቃድ ያለው ማንኛውም ሰው (ወደ ኣውስትራሊያ ለጉብኝት የመጡና ተገቢውን የሥራ 

ቪዛ ያላቸው ጨምሮ) በምርት መሰብሰብ ሥራ መሠማራት ይችላል። ይህም በገጠር ኣካባቢዎች ፍራፍሬ ለቀማንና ሌላ ሰብሎችን 

ማጨድ ያካትታል። Harvest Labour Services አቅራቢዎች በ jobactive በኩል አገልግሎቶችን ያቀርባል። 

jobactive ለማነጋገር አድራሻ 

Job Seeker Hotline 136 268 

jobactive ድህረገጽ www.jobactive.gov.au 

jobactive ከእንግሊዝኛ ባሻገር በሌላ ቋንቋዎች መረጃ  
www.employment.gov.au/translated-jobactive-
factsheets 

የአውስትራሊያ Labour Market Update ህትመት 
http://employment.gov.au/australian-labour-
market-update-publication 

Harvest Labour Services መረጃ www.harvesttrail.gov.au 

 

እንዲሁም የሚከተሉት አገልግሎቶች ሊረዱ ይችላሉ: 

ድርጅት ወይም አገልግሎት  ተለፎን ድህረገጽ 

Australian Apprenticeships 13 3873 www.australianapprenticeships.gov.au 

Jobguide – ለወጣት ሥራና ሰራተኛ  
www.education.gov.au/job-guide 
 

Experience+ – ለጎልማሳ እድሜ ሥራና ሰራተኛ  13 1764 www.employment.gov.au/job-seekers-0 

MyFuture – ስለ ሥራ ፈላጊ ምክር ማቅረቢያ 
ድህረገጽ 

 http://myfuture.edu.au 

ትንሽ የንግድ ሥራ ስለመጀመር  13 62 68 
www.employment.gov.au/self-employment-
new-enterprise-incentive-scheme-neis 

http://www.employment.gov.au/jobactive-help-job-seekers
http://www.employment.gov.au/jobactive-help-job-seekers
http://www.jobactive.gov.au/
http://www.jobactive.gov.au/
http://www.employment.gov.au/translated-jobactive-factsheets
http://employment.gov.au/australian-labour-market-update-publication
http://www.harvesttrail.gov.au/
http://www.australianapprenticeships.gov.au/
http://www.education.gov.au/job-guide
http://www.employment.gov.au/job-seekers-0
http://myfuture.edu.au/
http://www.employment.gov.au/self-employment-new-enterprise-incentive-scheme-neis
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ድርጅት ወይም አገልግሎት  ተለፎን ድህረገጽ 

JobAccess – ለአካለ ጉዳተኛ ለሆኑ ሰራተኞች  1800 464 800 www.jobaccess.gov.au/people-with-disability  

የሙያና የችሎታ እውቅና ስለማግኘት 
የሙያ ብቃት ወይም ከሆነ ሥራ ጋር የሚዛመድ ልምድ ካለዎት፣ በአውስራትሊያ ሥራ እንዲያገኙ ለመርዳት እነዚህን እውቅና 

እንዲያገኙ ማድረግ ያስፈልግዎ ይሆናል። እንዲሁም የርስዎን እውቀትና የሙያ ችሎታ እውቅና እንዲያገኝ ማድረግ ለወደፊት 

የፈለጉትን ሥራ የማግኘት ዕድልና መሠማራት የሚፈልጉበትን የሥራ ኣቅጣጫ ለማዳበር ሊያግዝዎት ይችላል። 

በአውስትራሊያ ውስጥ ለመማር ወይም ስልጠና ለመውሰድ እቅድ ካለዎት፤ የብቃት ማረጋገጫዎችዎና የውጭ ኣገር የሥራ ልምድዎ 

እንዲታይልዎትና ዕውቅና እንዲያገኝ ቢያደርጉ የኮርስ መግቢያ መስፈርቶችን ለማሟላት ወይም ለትምህርቱ የሚያስፈልውን የጊዜ 

ገደብ ለመቀነስ ሊረዳዎ ይችላል። 

ለሙያ እውቅና ማስገኛ መረጃ፤ በድህረገጽ http://internationaleducation.gov.au/services-and-

resources/pages/qualifications-recognition.aspx ላይ ማየት 

የርስዎን ችሎታና ሙያ እውቅና ለማስገኘት ብዙ የተለያዩ መንገዶች አሉ:  

ቀደም ሲል የነበረን ትምህርት እውቅና ማስገኘት 
Recognition of Prior Learning (RPL) ማለት አንድ ሰው በትምህርት፣ በስልጠና፤ በሥራና በህይወት ተመኵሮ ያገኘውን 

እውቀትና ችሎታ የመገምገምና ዕውቅና የመስጠት ሂደት ነው። ይህም ሙሉ በሙሉ ወይም በከፊል የኣውስትራሊያ ዕውቅና 

ሊያስግኝልዎ ይችላል።  

RPL ግምገማ የሚካሄደው በአውስትራሊያ Registered Training Organisations (RTOs) በኩል ነው። በ RTOs 

ላይ የሚካተት መንግሥታዊና መንግሥታዊ ያልሆኑ የከፍተኛ ትምህርት ሰጪዎች (ዩኒቨርሲቲዎች) እና የሙያ ትምህርት ማሰልጠኛ 

ተቋማት ናቸው። 

የሚከተሉት ካለዎ ለRPL ማግኘት ይፈቀድልዎ ይችላል:  

• የውጭ አገር ሙያ ብቃት ማረጋገጫ፣ 

• ጠቃሚ የሆነ ስለትምህርት ጽሁፋዊ መግለጫ፣ 

• በክፍያ ወይም ያለክፍያ ሥራ ልምድ፤ በህይወት የተገኘ ልምድ ወይም በማህበረሰብ የተገኘ ችሎታ ወይም እውቀት 

ማስረጃ ካለዎት ነው። 

ለRTO ተቀጥረውም ይሁን ወክለው የሚሠሩ የአውስትራሊያ የብቃት ገምጋሚዎች የRPL ግምገማ ማካሄድ ይችላሉ። 

ገምጋሚዎቹ እርስዎ የሆነ ተግባር ሲያከናውኑ ሊከታተሉና ስላለዎት ችሎታ ሊያወያዩዎት ይችላሉ። እንዲሁም የርስዎን ማስረጃ፣ 

ልምድና ችሎታ (መደበኛ ትምህርትና የሥራ ልምድን ጨምሮ) ተዛማጅ ከሆነ የአውስትራሊያ ሙያ ጋር ያነጻጽሩታል። 

አውስትራሊያ አገር አቀፍ የሙያ ብቃት ማረጋገጫ መዋቅር ስላላት የብቃት ማረጋገጫ ወይም ውሳኔ በሁሉም RTOs ተቀባይነት 

ይኖረዋል። 

ምን ዓይነት ማስረጃ ማቅረብ እንዳለብዎ ገምጋሚው ይነግርዎታል – ለምሳሌ፡ የርስዎን የብቃት ሙያ ወይም የስልጠና ምስክር 

ወረቀት ቅጂዎች፣ የቀጣሪ አስተያየቶች፣ የሥራ ሃላፊነት ዝርዝር መግለጫ እና የሥራ ናሙናዎች ይሆናል።  

አንዴ ተስማሚ የሆነ የስልጠና ድርጅት ከመረጡ በኋላ ያንኑ ድርጅት በማነጋገር ከRPL ጋር የሚኖርዎትን ኣማራጮች እና 

የእርስዎ ችሎታና ልምድ ዕውቅና ያገኝ እንደሆነ ለመፈተሽ ወጪ ያስፈለግ እንደሆነ መወያየት ይኖርብዎታል። ኣብዛኛውን ጊዜ 

የRPL ግምገማ ያስከፍላል። 

http://www.jobaccess.gov.au/people-with-disability
http://www.jobaccess.gov.au/people-with-disability
http://internationaleducation.gov.au/services-and-resources/pages/qualifications-recognition.aspx
http://internationaleducation.gov.au/services-and-resources/pages/qualifications-recognition.aspx
http://internationaleducation.gov.au/services-and-resources/pages/qualifications-recognition.aspx
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በሚከተለው ድህረገጾች ላይ ለማነጋገር አድራሻና አካባቢዎችን ማግኘት ይችላሉ:  

• MySkills – www.myskills.gov.au – የሙያ ትምህርትና ስልጠና (VET) በአካባቢዎ የሚሰጡትን ኮርሶች 
ለማውጣት።  

• MyFuture – www.myfuture.edu.au – ለሞላው የአውስትራሊያ RTOs ለማነጋገር ዝርዝር አድራሻ ማለት 
የዩኒቨርሲቲዎችን ያካተተ እንዲሁም ስለ RPL ማመልከቻ አሰራር ሂደት በበለጠ መረጃ ያካተተ ነው።  

ሙያ ችሎታ ግምገማ ባለስልጣን  
የችሎታ መመዘኛ ባለሥልጣን መ/ቤቶች አንድ ማይግራንት/መጤ በኣውስትራሊያ ደረጃ በሆነ ሥራ ወይም ሙያ ለመሠማራት 

የሚያስችለው ቸሎታና ልምድ ያለው መሆኑን ለመወሰን ግምገማዎቸና ፈተናዎች ያካሂዳሉ። እነዚህ ኣገልግሎቶች የሚሰጡት 

ለስደተኝነት ተግባር ቢሆንም ብዙ ባለሥልጣን መ/ቤቶ ደግሞ እርስዎን ሊረዱ የሚችሉ ለሌሎች ጉዳዮች የሚያገለገሉ 

ግምገማዎችና ፈተናዎች ሊሰጡ ይችላሉ። እነዚህም: 

• የAustralian Qualification Framework ሙያን ብቃት ለማግኘት። 

• ለየት ባለ የሥራ ቦታዎች ፈቃድና ምዝገባ ማቅረብ። 

• ከሙያተኛ ማሕበር ተቀባይነትን ለማግኘት። 

በአውስትራሊያ ውስጥ በአሁኑ ጊዜ ትኩረት በሚሰጥባቸው ሥራዎች ዙሪያ ከውጭ አገር የተገኙ የብቃት፣ የችሎታና የልምድ 

ማረጋገጫዎችን የሚገመግሙ 37 ባለስልጣን መ/ቤቶች አሉ። የርስዎ ሥራ ወይም ሙያ በባለስልጣኑ ውስጥ ከተካተተ ለማጣራት 

የባለስልጣኖች ዝርዝር የሚለውን በድህረገጽ www.border.gov.au/Trav/Work/Work/Skills-assessment-and-

assessing-authorities ላይ ማየት 

አውስትራሊያ የንግዶች እውቅና ማግኘት – ችሎታዎች እውቅና ማግኘት 
Trades Recognition Australia (TRA) የንግድ ሥራ ዘርፍ ሲሆን በአውስትራሊያ መንግሥት Department of 

Education and Training ውስጥ ይገኛል። ይህም በAustralian Department of Immigration and Border 

Protection (DIBP) በኩል ተለይቶ በተሰጠው በግምት 130 በሚሆኑ የተክኒክና የንግድ ሥራ ዘርፎች ላይ የቸሎታዎች 

ግምገማ ይካሄዳል። TRA የተለየያዩ የችሎታ መመዘኛ ግምገማዎችን የሚያካሂድ ሲሆን ይህም እንደ ኣመልካቹ ሁኔታና 

እንደሚፈልጉት የስደተኝነት ግብ ይለያያል። 

የTRA Trades Recognition Service እና የTRA Optional Skills Assessment Service ለሥራና ለሥራ 

ፈቃድ ማውጫ ሲባል የችሎታ እውቅና ያካሂዳሉ። Registered Training Organisations (RTOs) በመላው 

አውስትራሊያ ውስጥ እነዚህን አገልግሎቶች እንዲያካሄዱ በTRA ፈቃድ ተሰጥቷቸዋል። ከግምገማ በኋላ የርስዎ ችሎታ በኣግባቡ 

እውቅና ሊያገኝ፤ የOffshore Technical Skills Record ወይም ለደረጃዎ የሚመጥን ጽሁፋዊ መግለጫ መሰረት 

የአውስትራሊያን ሥራ ደረጃዎች መመዘኛ ለማሟላት ወይም ይሥራ ፈቃድ ለማግኘት ተጨማሪ ስልጠና መውሰድ ያስፈልግዎ 

ይሆናል። 

ለርስዎ የTRA ችሎታ ግምገማ ማካሄድ ትክክለኛ መሆኑን ለማጣራት የTRA Pathfinder በድረገጽ 

www.tradesrecognitionaustralia.gov.au/PathFinder/Pages/default.aspx ላይ ገብቶ ማየት።  

እንዲሁም ኣግባብነት ያለው የብቃት መመዘኛ ግምገማ ማድረግ ያስፈልግዎትን እንደሆነ ለመወሰን እንዲረዳዎ የነፃ ኣገልግሎት 

የሚሰጠውን TradeSET በድህረገጽ www.tradeset.com.au ላይ ማየት። 

Trade Recognition Australia  ለማነጋገር አድራሻ 

ተለፎን (ከአውስትራሊያ ውጭ ሆኖ)  

 

+61 2 6240 8778  
ከሰኞ እስከ ዓርብ ከጥዋቱ 10.00 am እስከ 12.00 pm እና ከሰዓት በኋል 1.00 pm 

እስከ 5.00 pm AEST፤ ይህ ህዝባዊ በዓላትን አያካትትም (GMT +10 ሰዓታት) 

http://www.myskills.gov.au/
http://www.myfuture.edu.au/
http://www.border.gov.au/Trav/Work/Work/Skills-assessment-and-assessing-authorities
http://www.tradesrecognitionaustralia.gov.au/PathFinder/Pages/default.aspx
http://www.tradeset.com.au/index.php
http://www.tradeset.com.au/
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Trade Recognition Australia  ለማነጋገር አድራሻ 

ተለፎን (በአውስትራሊያ ውስጥ ሆኖ)  

 
1300 360 992  
ከዚህ በላይ እንዳለው የሥራ ሰዓታት 

ኢሜል traenquiries@education.gov.au 

TRA ድህረገጽ www.tradesrecognitionaustralia.gov.au  

 

የሶስተኛ ደረጃ ሙያ እውቅና  
በአውስትራሊያ የአስተዳደር ግዛትና ተሪቶርይ የተመሰረተ– Overseas Qualification Units (OQUs) – አጠቃላይ ለሆነ 

ጉዳይ (ይህም አስፈላጊ ለሆነ ትምህርት፣ ማይግሬሽን ወይም የሥራና ሰራተኛ ቅድመ ሁኔታዎች ላልሆነ) እውቅና ለውጭ አገር 

ሙያዎች ለመስጠት ይሆናል። ያለዎትን ሙያ ከአውስትራሊያ ጋር ተመጣጣኝ ስለመሆኑ ለማነጻጸር የAustralian 

Qualification Framework በመጠቀም OQUs በነጻ አገልግሎት ያቀርባል። 

የDepartment of Education and Training (DET) አጠቃላይ የሆነ መረጃና ማቅረብና የውጭ አገር ሙያዎችን 

በማነጻጸር የተመለከተ ምክርን ያቀርባል። የDET’ን ከማነጋገርዎ በፊት በርስዎ አስተዳደር ግዛት ወይም ተሪቶርይ ካለው OQU 

ጋር ያጣሩ። አስፈላጊ ከሆነ የOQU ወደ DET ይልክዎታል። 

ድርጅት ድህረገጽ 

Department of Education and Training 
http://internationaleducation.gov.au/Services-And-

Resources/services-for-individuals/Pages/Services-

for-individuals.aspx 

State and territory Overseas Qualification 

Units 

http://internationaleducation.gov.au/services-and-

resources/pages/qualifications-recognition.aspx 

 

በውጭ አገር ስልጠና ያገኙ ሙያተኞች ያላቸው ሙያ እውቅና እንዲያገኝ የመሸጋገሪያ ትምህርት መውሰድ ለሚፈልጉት ከመማሪያ 

ክፍያዎች ጋር በተዛመደ እርዳታ ሊፈቀድላቸው ይችላል። ለFEE-HELP በስልክ 1800 020 108 ማነጋገር ወይም በድህረገጽ 

ላይ http://studyassist.gov.au/sites/StudyAssist/HELPpayingMyFees/FEE-HELP ገብቶ ማየት 

በሥራ ቦታ ላይ መብቶችና መከላከያ 
በአውስትራሊያ ውስጥ የሚሰራ ማንኛውም ሰው በሥራ ቦታ ላይ መሰረታዊ መብቶችና መከላከያዎች ማግኘት ይፈቀድለዎታል።  

በዚህ ውስጥ የሚካተት ዝቅተኛ ሳምታዊ ክፍያ፤ እረፍት፤ በህመም ጊዜ ፈቃድና በሽልማት ላይ በወጣው ዝቅተኛ ፈቃድ ማግኘት 

ወይም በርስዎ ሥራ ላይ ባለው ስምምነት መሰረት ያካተተ ነው። 

ለቀጣሪዎችና ተቀጣሪዎች ስለ አውስትራሊያ ሥራና ሰራተኛ ህጎች በነጻ ምክርና መረጃ በFair Work Ombudsman 

ከእንግሊዝኛ ባሻገር በሌላ ቋንቋዎች በድህረገፅ www.fairwork.gov.au ላይ ይቀርባል።  

ዝቅተኛ ክፍያ  
በአውስትራሊያ ውስጥ ተቀጣሪዎች በሙሉ አነስተኛ ሳምንታዊ የጉልበት ዋጋ ክፍያ ማግኘት መብታቸው ነው። በሚሰሩበት 

የአስተዳደር ግዛት ወይም ተሪቶርይ፣ የርስዎ እድሜ፣ የትኛው ሽልማት ለርስዎ እንደሚሰጥ እና በርስዎ ሥራና ሰራተኛ ዝርዝር 

ኮንትራት መሰረት የክፍያ መጠን ይለያያል።  

mailto:traenquiries@education.gov.au
http://www.tradesrecognitionaustralia.gov.au/
http://www.tradesrecognitionaustralia.gov.au/
http://internationaleducation.gov.au/Services-And-Resources/services-for-individuals/Pages/Services-for-individuals.aspx
http://internationaleducation.gov.au/services-and-resources/pages/qualifications-recognition.aspx
http://internationaleducation.gov.au/services-and-resources/pages/qualifications-recognition.aspx
http://studyassist.gov.au/sites/StudyAssist/HELPpayingMyFees/FEE-HELP
http://www.fairwork.gov.au/
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የርስዎ ቀጣሪ በቋሚነት ሁልጊዜ መክፈል እንዳለበትና ከርስዎ ደመወዝ (ለግብርና ለጡሮታ ጉዳይ ካልሆነ) ያለርስዎ ፈቃድ 

ተቆራጭ ማካሄድ የለበትም። ሥራ በሚጀምሩበት ጊዜ ከርስዎ የሚቆረጠውን በግልጽ እንዲያብራልዎ ለቀጣሪዎ መጠየቅ። ከርስዎ 

ክፍያ ላይ ተቆራጭ ማቀናጀት ይችላሉ።  

እንዲሁም ክፍያ በሚካሄድበት በአንድ ቀን ውስጥ የክፍያ መግለጫ ወረቀት ማግኘት አለብዎ።  

የሥራና ሰራተኛ/ቅጥር ቅድመ ሁኔታዎች 
አውስትራሊያ ውስጥ ላሉ ሰራተኞች በሙሉ ዝቅተኛ የሥራና ሰራተኛ ቅድመ ሁኔታዎችን ለማግኘት ይፈቀድላቸዋል። በነዚህ 

ደረጃዎች የሚካተቱት የሥራ ሰዓታት፣ ከሥራ ሰዓት በላይ ክፍያ፤ እረፍት፣ በህመም ፈቃድና በበዓላት እረፍት ይሆናል። 

ለውክልና መብቶች  
አውስትራሊያ ውስጥ ላሉ ሰራተኞች በሙሉ በንግድ ማሕበር ላይ አባል መሆንና ውክልና መስጠት መብታቸው ነው። ስለ 

ሳምንታዊ ክፍያ፣ ለቅጥር/የሥራና ሰራተኛ ቅድመ ሁኔታዎችና የሥራ ቦታ መብቶች በተዛመደ ማሕበሩ ምክር ይሰጣል። እነዚህ 

በሥራ ቦታ ስላሉ ችግሮች እንደሚረዱና ስለ የአባላት ክፍያና የሥራና ሰራተኛ ሁኔታዎች ከቀጣሪው ጋር ለመደራደር ይረዳሉ።  

በንግድ ማሕበር አባል ስለመሆንዎ ለርስዎ ቀጣሪ መናገር የለብዎም። እርስዎ የማሕበር አባል በመሆንዎ የርስዎ ቀጣሪ ያላግባብ 

ማስተናገድ ወይም ከሥራ ማባረር የለበትም። 

በማሕበር መሳተፍ ከፈለጉ፤ ነገር ግን በየትኛው ማሕበር መግባት እንዳለብዎ የማያውቁ ከሆነ ለAustralian Unions በድህረገፅ 

www.australianunions.com.au በኩል ማነጋገር ይችላሉ። Australian Unions የአባልነትና ምክር አገልግሎት ሰጪ 

ሲሆን በAustralian Council of Trade Unions በኩል ይካሄዳል። ስለርስዎ መብቶች ወይም በሥራ ላይ ማግኘት 

ስለሚገባዎት በተመለከተ ጥያቄ ካለዎ ማሕበሩ ይረዳል።  

ከአድልዎ ፈጠራ መከላከል 
በሥራ ላይ ባለው ጎሳ፣ ሃይማኖት፣ ጾታ፣ ነብሰጡር መሆን፣ የጾታዊ ፍላጎት፣ የአካለ ጉዳተኛ ወይም በንግድ ማሕበር አባል በመሆን 

ተነስቶ አድልዎ ፈጠራ እንዳይከሰትና ‘ጎጂ/ተቃራኒ እርምጃ’ እንዳይወሰድ ለእርስዎ መከላከያ ይደረጋል። 

‘ገጂ/ተቃራኒ እርምጃ’ ሲባል አንድ ሰው የሚከተሉት ካሉት ነው: 

• ለሥራ እምቢ ማለት  

• ከሥራ ማስወገድ  

• ለሥልጠና እድል መነፈግ 

• የሥራ እድገት መንፈግ ወይም  

• ለአነስተኛ ተስማሚ የሥራ ሁኒታዎች ወይም በሥራና ሰራተኛ ቅድመ ሁኔታ ላይ ማጋለጥ ይሆናል። 

የበለጠ መረጃ ለማግኘት የአድልዎ ፈጠራ ህጎች የሚለውን በድህረገጽ www.humanrights.gov.au/employers/good-

practice-good-business-factsheets/quick-guide-australian-discrimination-laws ላይ ማየት  

ቅሬታ ለማቅረብ በድህረገጽ www.humanrights.gov.au/complaints/complaint-guides/what-you-can-

complain-about/complaints-about-discrimination-employment ላይ ማየት 

ሌላ በሥራ ቦታ መብቶች 
እርስዎ ስለ ሥራና ሰራተኛ ጥያቄ ወይም ቅሬታ (ለርስዎ ቀጣሪ ወይም ለሚመለከተው ባለስልጣን) ስላቀረቡና የርስዎን መብቶች 

እንዲጠበቅ ስለፈለጉ በሚል ተመርኩዞ የርስዎ ቀጣሪ ያላግባብ ማስተናገድ ወይም ከሥራ ማባረር አይችልም። 

ለበለጠ መረጃ  
ትክክለኛ ክፍያ ስለማግኘትዎ፤ በሥራ ቦታ ሁኔታዎችና መብቶች፣ ወይም በቀጣሪዎ ላይ ቅሬታ ስለማቅረብ እርግጠኛ ካልሆኑ፤ 

የበለጠ መረጃ በሚከተለው ማግኘት ይችላሉ: 

http://www.australianunions.com.au/
http://www.humanrights.gov.au/employers/good-practice-good-business-factsheets/quick-guide-australian-discrimination-laws
http://www.humanrights.gov.au/complaints/complaint-guides/what-you-can-complain-about/complaints-about-discrimination-employment
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አገር አቀፍ ድርጅቶች ተለፎን ድህረገጽ 

Fair Work Ombudsman 
(ከእንግሊዝኛ ባሻገር ሌላ ቋንቋዎች) 

13 1394 www.fairwork.gov.au/contact-us/language-help  

Fair Work Ombudsman 
ለማይግራንት/መጤዎችና ቪዛ ያላቸው  

www.fairwork.gov.au/find-help-for/visa-holders-and-
migrants 

Australian Unions 1300 486 466 www.australianunions.com.au/  

Fair Work Commission 1300 799 675 www.fwa.gov.au/ 

የአውስትራሊያ መንግሥት   
www.australia.gov.au/information-and-services/jobs-
and-workplace/working-conditions 

Department of Immigration 
and Border Protection 

 
http://www.border.gov.au/Trav/Work/Work/workplace-
rights 

 

በሥራ ቦታ ላይ ጤና እና ደህንነት 
ጤናማና ደህንነቱ በተጠበቀ ቦታ ለመስራት መብት አለዎ። ተቀጣሪዎች በሙሉ ቀጣሪያቸው ለሚሰጠው የጤናና ደህንነት ጥበቃ 

አሰራር ዘዴዎች መከተል አለባቸው።  

በሥራ ላይ ጉዳት ከደረሰብዎ ለሰራተኛ የማካካሻ/ ዎርከርስ ኮምፐሳሽን ማግኘት ሊፈቀድልዎ ይሆናል።  

ለWork Health and Safety (WHS) ህጎች (እንዲሁም Occupational Health and Safety በሚል ይጠራል) 

በቅድሚያ የአስተዳደር ግዛቶችና ተሪቶርይዎች ሃላፊነት አላቸው። በነዚህ ህጎች ላይ የወጣው ጤናማ እና ድህንነቱ የተጠበቀ ሥራን 

ለማካሄድ የተቀጣሪዎች፤ የመንግሥት ድርጅቶች የሥራ ግዴታዎችና ሌላ ሃላፊነቶችን ይሆናል። 

በርስዎ ሥራ ቦታ ላይ ደህንነቱ አልተጠበቀም ብለው ካሰቡ በርስዎ ሥራ ቦታ ላይ ያለን ተቆጣጣሪ እና የጤና እና ደህንነት ተወካይ 

(ካለ) ማነጋገር ነው። እንዲሁም ከፈለጉ የርስዎን ማሕበር ማነጋገር ነው።  

ለአስተዳደርና ተሪቶርይ ደህንነት ተቆጣጣሪዎች ለማግኘት: 

ክልል የጤና እና ደህንነት ተቆጣጣሪ ተለፎን ድህረገጽ 

ACT WorkSafe ACT 02 6207 3000  www.worksafety.act.gov.au 

NSW WorkCover NSW 13 1050 www.workcover.nsw.gov.au 

NT NT WorkSafe   1800 019 115 www.worksafe.nt.gov.au 

Qld WorkCover Queensland 1300 362 128 www.worksafe.qld.gov.au 

SA SafeWork SA 1300 365 255 www.safework.sa.gov.au 

Tas. WorkSafe Tasmania 1300 366 322 www.worksafe.tas.gov.au 

Vic. WorkSafe Victoria 1800 136 089 www.worksafe.vic.gov.au 

WA WorkSafe Western Australia 1300 307 877 www.worksafe.wa.gov.au 

http://www.fairwork.gov.au/contact-us/language-help
http://www.fairwork.gov.au/find-help-for/visa-holders-and-migrants
http://www.australianunions.com.au/
http://www.australianunions.com.au/
http://www.fwa.gov.au/
http://www.australia.gov.au/information-and-services/jobs-and-workplace/working-conditions
http://www.border.gov.au/Trav/Work/Work/workplace-rights
http://www.border.gov.au/Trav/Work/Work/workplace-rights
http://www.worksafety.act.gov.au/
http://www.workcover.nsw.gov.au/
http://www.worksafe.nt.gov.au/
http://www.worksafe.qld.gov.au/
http://www.safework.sa.gov.au/
http://www.worksafe.tas.gov.au/
http://www.worksafe.vic.gov.au/
http://www.worksafe.wa.gov.au/
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ክልል የጤና እና ደህንነት ተቆጣጣሪ ተለፎን ድህረገጽ 

አገር አቀፍ Comcare 1300 366 979 www.comcare.gov.au 

አገር አቀፍ Safe Work Australia  1300 551 832 
www.safeworkaustralia.gov.au/sites/s
wa/about/publications/pages/working-
safely-in-australia-information-sheet 

 

  

http://www.comcare.gov.au/
http://www.safeworkaustralia.gov.au/sites/swa/about/publications/pages/working-safely-in-australia-information-sheet
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አንዳንድ ኢንዱስትሪዎች እንደ ማእድን ቁፋሮና የዘይትና ጋዝ ማውጫ ለየት ያለ የደህንነት ተቆጣጣሪዎች አላቸው።  

የሰራተኛ ካሳን ተቆጣጣሪን ያካተተ ለሙሉ የተቆጣጣሪዎች ዝርዝር በድህረገጽ 

www.safeworkaustralia.gov.au/sites/swa/about/who-we-work-with/regulators/pages/whs-

regulators  ላይ ማየት  

ለጡሮታ ገንዘብ/ Superannuation 
ይህ ለጡሮታ የሚሆን ገንዘብ ማጠራቀሚያ ዜዴ ነው። እርስዎ እና/ወይም ቀጣሪዎ ለጡሮታ የሚሆን የገንዘብ መዋጮ ማካሄድ 

ሲቻል፤ ታዲያ እድሜዎ ስልሳ ዓመት ሲሞላ ገንዘቡን እንደገና መጠቀም ይችላሉ። 

በአብዛኛው ጉዳዮች ላይ ከሚያገኙት መጠን ዘጠኝ ከመቶ እጅ ለጡሮታ የሚሆን ገንዘብ ለመረጡት ተወላይ ቀጣሪዎ እንዲከፍል 

ህጉ ያስገድዳል። እንዲሁም ተጨማሪ ገንዘብ ለጡሮታዎ ማስቀመጥ ይችላሉ። ቀጣሪዎ ትክክለኛ የገንዘብ መጠን ስለመክፈሉ 

በርስዎ ጡሮታ ገንዘብ አስተዋጽኦ ላይ ማጣራት።  

የራስዎን ሥራ የሚያካሂዱ ከሆነ ለጡሮታ የሚሆን ገንዘብ ለማስቀመጥ ግምት ውስጥ ማስገባት አለብዎ።  

ለበለጠ መረጃ: 

ለጡሮታ ገንዘብ መረጃ ተለፎን ድህረገጽ 

Australian Taxation Office 13 1020 www.ato.gov.au/super 

Australian Securities and 
Investments Commission  

1300 300 630 
www.moneysmart.gov.au/superannuation-and-

retirement  

 

  

http://www.safeworkaustralia.gov.au/sites/swa/about/who-we-work-with/regulators/pages/whs-regulators
http://www.safeworkaustralia.gov.au/sites/swa/about/who-we-work-with/regulators/pages/whs-regulators
http://www.safeworkaustralia.gov.au/sites/swa/about/who-we-work-with/regulators/pages/whs-regulators
http://www.ato.gov.au/super
http://www.moneysmart.gov.au/superannuation-and-retirement
http://www.moneysmart.gov.au/superannuation-and-retirement
http://www.moneysmart.gov.au/superannuation-and-retirement
http://www.moneysmart.gov.au/superannuation-and-retirement
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6 የአውስትራሊያ ህግ 

በዚህ ክፍል ውስጥ 
አውስትራሊያ ውስጥ የሚኖር ማንኛውም ሰው የአውስትራሊያን ህጎች መከተል ይኖርበታል። በሌላ አገሮች የሆነ ነገር ተቀባይነት 

ቢኖረውም በአውስትራሊያ ውስጥ ህገወጥ ስለሚሆን ብዙ ቅጣቶን ሊያስከስት ይችላል። 

የአውስትራሊያን ህጎች በማወቅ ኑሮን በአውስትራሊያ ማህበረሰብ ለማስተካከል እንደሚረዳና ችግሮችን ያስወግዳል። 

• ወንጀል መፈጸም  

• ሁከት/ብጥብጥ 

• በቤትና ቤተሰብ ሁከትና ወሲባዊ ጫና መፍጠር 

• የህጋዊ እድሜ ስምምነት 

• የህጻናት መብቶች 

• ህጻን መከላከል 

• በግዲታ ጋብቻ  

• ለሴት መዋለድ ሂደት ጤንነትና መብቶች 

• የጦር መሳሪያዎችና ቢላዎች 

• እንስሳትና የዱር አራዊት 

• ሲጋራ ማጨስ፣ መጠጣትና አደገኛ እጽ 

• እጸዋትንና እንስሳትን ወደ አገር ውስጥ የማስገባት እገዳ 

• ሌላ ህጎች 

• ህጋዊ ለሆነ እርዳታ  

ወንጀል መፈጸም  
ወንጀል ማለት ህግን የሚቃረን እና ለቅጣት የሚያዳርግ ማንኛውም ባህሪ ወይም ተግባር ነው። 

በከባድ ወንጀሎች ላይ የሚካተት እንደ ግድያ፤ ስድብ፣ ወሲባዊ ግዳጅ፣ የንብረት ጉዳት ወይም ስርቆት፣ በጦር መሳሪያ ዝርፊያ፤ 

ለህጋዊ ስምምነት እድሜ ካልደረሱ ህጻናት ወይም ወጣቶች ጋር ወሲባዊ ግንኙነት፤ አደገኛ አነዳድ፤ በሌላ ንብረትነት፤ ህገወጥ የሆነ 

አደገኛ እጽ መጠቀም ወይም መሸጥ እና ማጭበርበር ያሉት ናቸው። ግቦ መስጠት (ገንዘብ መስጠት) ወይም ለሃላፊ፣ እንደ የፖሊስ 

መኮነን ወይም የፈዴራል፣ አስተዳደር ግዛት ወይም ተሪቶርይ መንግሥት ተቀጣሪ ጉቦ ለመስጠት መሞከር ከባድ ወንጀል ነው። 

በመንግሥት ሃላፊዎች ውሳኔ ላይ ተጽእኖ ለሚያሳድር ስጦታ ወይም ጉቦ ማቅረብ ህገወጥነት ስለሆነ ሪፖርት ይደረጋል።  

የራስ ጦር መሳሪያ መኖር ወይም መያዝ፤ እንደ ጠበንጃ ያለፈቃድ መያዝ ህገወጥነት ነው። በአብዛኛው አስተዳደር ግዛቶችና 

ተሪቶርይዎች በህዝብ አደባባይ ላይ ሌላ ጦር መሳሪያዎችን እንደ ቢላዎች የመሰለ መያዝ የተከለከለ ነው። 

በድንገተኛ ችግር ጊዜ ወይም በርስዎ ወይም በሌላ ሰው ላይ ወዲያውኑ ጉዳት ሲደርስ በተለፎን 000 መደወልና ለ “Police” 

መጠየቅ። በምእራፍ 2, እርዳታ ማግኘት የሚለውን ማየት  

ወንጀል ሲፈጸም ካዩ ወይም ፖሊስ ለወንጀል መፍትሄ ወይም ወንጀል መከላከል የሚያስችል መረጃ መስጠት ካለዎት 

የCrime Stoppers ለማነጋገር በድህረገጽ www.crimestoppers.com.au ላይ ወይብ ብስልክ 1800 333 000 

ማነጋገር። ስምዎን መስጠት አይኖርብዎም። 

ሁከት/ብጥብጥ 
በአውስትራሊያ ውስጥ በሌላ ሰው ላይ ሁከት መፍጠር ህገወጥ እንደሆነና እንደ ከባድ ወንጀል ይቆጠራል። አንድ ሰው ሁከት 

ከፈጸመ ሴትም ሆነች ወንድ ወደ እስር ቤት ሊገባ ይችላል። 

የተለያዩ አገልግሎት ሰጪዎች ወንጀል ለተፈጸመባቸው (በቤትም ይሁን በቤተሰብ ሁከት) ላይ ድጋፍ ለመስጠት ይወጣሉ። 

http://www.crimestoppers.com.au/
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በቤትና ቤተሰብ ሁከትና ወሲባዊ ጫና መፍጠር 
በቤትና ቤተሰብ ሁከት ውስጥ የሚካተት የትዳር ጓደኛን ለመቆጣጠር ያቀደ ባህሪንና ፍራቻ ወይም ለሌላ የቤተሰብ አባላት 

ፍርሃትን መፍጠር ወይም በደህንነታቸው ላይ ችግር መፍጠር ይሆናል። አውስትራሊያ ውስጥ በቤትና ቤተሰብ ላይ ሁከት መፍጠር 

ህገወጥነት ነው። በዚህ ሊካተት የሚችል: 

• ለቤተሰብ አባል ወይም የትዳር ጓደኛን መምታት፤ አንገት ማነቅ ወይም መጉዳት 

•  ለቤተሰብ አባል ወይም የትዳር ጓደኛ የሚያስፈልግ ገንዘብ መከልከል 

• የትዳር ጓደኛን ከጓደኞችና ቤተሰብ እንዳይገናኙ ማድረግ 

• በቀጣይነት የትዳር ጓደኛን መስደብ ወይም መኮነን 

• ህጻናትን ወይም የቤት እንስ ሳትን ማስፈራራት ይሆናል።  

ወሲባዊ ጫና ማለት በሌላ ሰው ላይ ሳይፈቅድ ወሲባዊ ባህሪ ማሳየት ይሆናል። በወሲባዊ ጫና መፍጠር ላይ የሚካተት: 

• አንድን ሰው ለወሲባዊ ማስገደድ ወይም ወሲባዊ ግንኙነት ከፈጸመ  

• ወሲብ ሲፈጸም በቪዲዮ ስእል እንዲያዩ ማስገደድ 

• ከህጻን ጋር ግብረስጋ ወይም ወሲባዊ ግንኙነት መፈጸም 

በአውስትራሊያ ውስጥ በማንኛውም ሰው ላይ ወሲባዊ ጫና መፍጠር ህገወጥ ነው። ወሲባዊ ጫና ችግር የፈጠረ ሰው ሴትም ሆነች 

ወንድ እስር ቤት ሊገባ ይችላል። እንዲሁም ግንኙነት ባላቸው፣ በተጋቡ ወይም ቤተሰብ መካከል ወሲባዊ ጫና ከተፈጠረ 

ህገወጥነት ነው። 

ሴቶች እንደ ወንዶች ተመሳሳይ መብቶች አሏቸው። የአውስትራሊያ ህጎች ለሴቶችም ሆነ ለወንዶች በእኩልነት ያስተናግዳል። 

እያንዳንዱ ሰው ከሁከት ነጻ በሆነ መልኩ ደስታ በተሞላበት ግንኙነትና ማህበረሰብ እንዲኖር መብት አለው። በሴቶች ላይ መጥፎ 

ማካሄድና ወይም ጉዳት ማድረስ ተቀባይነት የለውም። 

እርስዎ ወይም የሚያውቁት የሆነ ሰው በችግር ላይ ከሆነ በተለፎን 000 መደወልና ለ“Police” መጠየቅ። የአውስትራሊያ 

ፖሊስ ደህንነት ጠባቂና ሊታመኑም ይችላል። 

የFamily Safety Pack ስለመብትዎ ለማወቅና እርዳታ ሲፈልጉ የት ማግኘት እንደሚችሉ ለመረዳት ያግዝዎታል። 

በአውስትራሊያ ውስጥ ባህላዊን በሚነኩ የመማክርት አገልግሎቶች እንዳሉና እነሱን እርዳታ ለመጠየቅ ይችላሉ። ጥራዝ ወረቀት 

በተለያየ ቋንቋ ትርጉም በድህረገጽ www.dss.gov.au/family-safety-pack ላይ ቀርቧል። 

1800 RESPECT በነጻና ሚስጥራዊ በሆነ የተለፎንና በኢንትርኔት መስመር ላይ ምክርና መረጃን ያቀርባል። አማካሪዎች 

የሚሉትን ያዳምጣሉ፤ ለጥያቄዎች መልስ ይሰጣሉ እንዲሁም በአካባቢዎ ወዳለ ሌላ የድጋፍ አገልግሎቶች ሊልክዎት ይችላሉ። 

በስልክ 1800 737 732 መደወል ወይም በድህረገጽ www.1800respect.org.au ላይ ማየት።  

MensLine የመማክርት መስጫ አገልግሎት ሲሆን በቤት ውስጥ ባለ ሁከት ላይ ወንዶች ቤተሰብንና ያሉትን የግንኙነት ችግሮች 

ለመቆጣጠር ይረዳቸዋል። በስልክ 1300 789 978 መደወል ወይም በድህረገጽ www.mensline.org.au ላይ ማየት።  

አስተርጓሚ ከፈለጉ ለትርጉምና አስተርጓሚ አገልግሎት (TIS National) በነጻ ክፍያ ስልክ 131 450 መደወል። TIS 

National የመማክርት እርዳታ አያቀርብም ነገር ግን ከሌላ አገልግሎት ሰጪዎች ጋር ማገናኘት ይችላል። 

ክልል የቤትና ቤተሰብ ሁከት አገልግሎት ተለፎን 

አገር አቀፍ 
Domestic Violence and Sexual Assault  
- በመስመር ላይ 24 ሰዓት እርዳታ ወይም 

www.1800respect.org.au 

1800 200 526 ወይም 

1800 737 732 

https://www.dss.gov.au/family-safety-pack
http://www.1800respect.org.au/
http://www.mensline.org.au/
http://www.1800respect.org.au/
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ክልል የቤትና ቤተሰብ ሁከት አገልግሎት ተለፎን 

አገር አቀፍ 
Child Abuse Prevention Service  
- በመስመር ላይ 24 ሰዓት እርዳታ ወይም 

www.childabuseprevention.com.au/reporting-abuse.html 
1800 688 009 

አገር አቀፍ 
Mensline Australia - በመስመር ላይ 24 ሰዓት እርዳታ  

www.mensline.org.au 
1300 789 978 

አገር አቀፍ Men’s Referral Service 
http://mrs.org.au 

1300 766 491 

ACT 
Domestic Violence Crisis Line 
http://dvcs.org.au 

02 6280 0900 

NSW 
Domestic Violence Advocacy Service - Sydney Advice Line 
www.wlsnsw.org.au/legal-services/domestic-violence-legal-
service 

02 8745 6999 

 Domestic Violence Advocacy Service - ከስይድነይ ውጭ በነጻ ስልክ ጥሪ 1800 810 784 

 
Community Services Domestic Violence Line 
www.community.nsw.gov.au/parents,-carers-and-
families/domestic-and-family-violence/domestic-violence-line 

1800 656 463 

NT 
Crisis Line 
www.ncsmc.org.au/wsas/resources/res_nt.htm 

1800 019 116 

 
Domestic Violence Counselling Service 
www.dawnhouse.org.au/domestic-violence-counselling-service 

08 8945 6200 

Qld 
Women’s Help Line 
www.dvconnect.org/womensline 

1800 811 811 

 
Men’s Help Line 
www.dvconnect.org/mensline/ 

1800 600 636 

SA 
Domestic Violence Crisis Services 
www.sa.gov.au/topics/emergencies-and-safety/safety-at-home-
and-in-the-community/domestic-violence 

1300 782 200 

 

Domestic Violence Help Line 
www.1800respect.org.au/common-questions/who-can-i-talk-to-
about-domestic-family-violence-or-sexual-assault/south-australia-
counselling-services/ 

1800 800 098 

Tas. 
Family Violence 
www.dpac.tas.gov.au/safehomessafefamilies 

1800 633 937 

 

Response and Referral – ለመማክርትና ድጋፍ አገልግሎት 

www.dhhs.tas.gov.au/service_information/children_and_families/f
amily_violence_counselling_and_support_service 

1800 608 122 

http://www.childabuseprevention.com.au/reporting-abuse.html
http://www.mensline.org.au/
http://mrs.org.au/
http://dvcs.org.au/
http://www.wlsnsw.org.au/legal-services/domestic-violence-legal-service/
http://www.wlsnsw.org.au/legal-services/domestic-violence-legal-service/
http://www.community.nsw.gov.au/parents,-carers-and-families/domestic-and-family-violence/domestic-violence-line
http://www.ncsmc.org.au/wsas/resources/res_nt.htm
http://www.dawnhouse.org.au/domestic-violence-counselling-service
http://www.dvconnect.org/womensline
http://www.dvconnect.org/mensline/
http://www.sa.gov.au/topics/emergencies-and-safety/safety-at-home-and-in-the-community/domestic-violence
http://www.1800respect.org.au/common-questions/who-can-i-talk-to-about-domestic-family-violence-or-sexual-assault/south-australia-counselling-services/
http://www.dpac.tas.gov.au/safehomessafefamilies
http://www.dhhs.tas.gov.au/service_information/children_and_families/family_violence_counselling_and_support_service
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ክልል የቤትና ቤተሰብ ሁከት አገልግሎት ተለፎን 

Vic. 
Eastern Domestic Violence Service 
ከሰኞ እስከ ዓርብ ከጥዋቱ 9am እስከ 5pm ሰዓት 

http://edvos.org.au/what-we-do 

03 9322 3555 
 

 
Immigrant Women’s Domestic Violence Service 
www.iwss.org.au 

1800 755 988 

 
Immigrant Women’s Domestic Violence Service  
ከሰኞ እስከ ዓርብ ከጥዋቱ 9am እስከ 5pm ሰዓት 

03 9898 3145 

 
መማክርትና ድጋፍ  

www.safesteps.org.au 
1800 015 188 

 
Men’s Referral Service, ሪችሞንድ፣ 
በቪክቶሪያ ውስጥ ውስጥብ የነጻ ጥሪ 

http://mrs.org.au/about 

 
1800 065 973 
 

 
Men’s Referral Service, ሪችሞንድ፣ 
ከሰኞ እስከ ዓርብ ከጥዋቱ 9am እስከ 9pm ሰዓት 

03 9428 2899 

WA 
Women’s Domestic Violence Crisis Service 
www.dcp.wa.gov.au/CrisisAndEmergency/Pages/Women%27s-
Domestic-Violence-Helpline.aspx 

1800 007 339 

 
Women’s Domestic Violence Crisis Service 
ከፐርዝ ውጭ ሆኖ ለመደወል 

08 9223 1188 

 
Men’s Domestic Violence Helpline 
www.dcp.wa.gov.au/CrisisAndEmergency/Pages/Men%27s-
Domestic-Violence-Helpline.aspx 

1800 000 599 

 

በቤት ወይም በቤተሰብ ሁከት ፈጠራ በተመለከቱ ጉዳዮች ላይ ለመነጋገር ህጋዊ የሆነ እርዳታ ያስፈልግዎት ይሆናል። ተጨማሪ 

መረጃ ለማግኘት የዚህ ምእራፍ መጨረሻ የሚለውን ማየት።  

የህጋዊ እድሜ ስምምነት 
የህጋዊ እድሜ ስምምነት ማለት ከሌላ ሰው ጋር ወሲባዊ ግንኙነት ለማካሄድ (ስምምነት) መስጠት የሚችሉት ህጉ በሚፈቅደው 

የእድሜ ክልል ውስጥ ሲሆን ብቻ ነው። 

በአብዛኛው የአስተዳደር ግዛቶችና ተሪቶርዎች ህጋዊ እድሜ ስምምነት ለሁለቱም ወንዶችና ሴቶች እድሚያቸው 16 ዓመት መሆን 

አለበት። South Australia/በሳውዝ አውስትራሊያና Tasmania/ታዝማኒያ እድሚያቸው 17 ዓመት መሆን አለበት። 

ጎልማሳ ከስምምነት እድሜ በታች ከሆኑ ህጻናት ጋር ወሲብ መፈጸም ህገወጥነት ነው። ምንም እንኳን አንድ ህጻን ቢስማማ ወይም 

ባይስማማም እነዚህን ህጎች ለጣሱ ሰዎች የተለያዩ ብዙ ከባድ ቅጣቶች አሉ። በታዳጊ ወጣቶች ላይ ያላግባብ ወሲባዊ ብዝበዛ 

እንዳይደረግ እነዚህ ህጎች ይከላከላሉ።  

ለሀኪሞች በማነጋገር፤ ለወሲብ ጤና ጥበቃ ክሊኒክ ወይም ለቤተሰብ ወሊድ ቁጥጥር እቅድ ክሊኒክ፤ በWhite Pages 

በተዘረዘሩት በማነጋገር የበለጠ መረጃ ማግኘት ይችላሉ።  

http://edvos.org.au/what-we-do/
http://www.iwss.org.au/
http://www.safesteps.org.au/
http://mrs.org.au/about/
http://www.dcp.wa.gov.au/CrisisAndEmergency/Pages/Women%27s-Domestic-Violence-Helpline.aspx
http://www.dcp.wa.gov.au/CrisisAndEmergency/Pages/Men%27s-Domestic-Violence-Helpline.aspx
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የህጻናት መብቶች 
አውስትራሊያ የህጻናትን መብቶች ለመከላከል ከባድ ጥረት ታደርጋለች።  

በቤትም ሆነ በትምህርት ቤት ውስጥ ለሚከሰት አካላዊ፣ ወሲባዊና ስሜታዊ ጫና ችግር፣ የማግለልና ሁከት ፈጠራ ህጉ ህጻናትን 

ይከላከላል። ለህጻናት እንክብካቤና የሱፕርቪዥን ቁጥጥር እንዲደረግ ተገቢ የሆነ ቅንጅት መደረግ አለበት። በአካል የስርዓት ቅጣት 

ማለት እንደ መምታት ጉዳት የሚያደርስ ከሆነ ህገወጥነት ስለሆነ መከልከል አለበት። በትምህርት ቤቶች ውስጥ የአካል ስርዓት 

ቅጣት አይፈቀድም። 

በአውስትራሊያ ውስጥ አንዳንድ ሰዎች፤ እንደ ሀኪሞችና አስተማሪዎች ያሉ ስለ ህጻን መጎዳት የሚያሳስባቸው ከሆነ በአስተዳደር 

ግዛትና ተሪቶርይ ለህጻን መከላከያ ባለስልጣኖች ሪፖርት ማድረግ ይኖርባቸዋል። 

ህጻን መከላከል 
በህጻን ወይም ታዳጊ ወጣት ላይ ጉዳት ከደረሰ ወይም ለጉዳት የሚያበቃ ከመሰለ፤ ታዲያ የህጻናትን ድህንነት ጥበቃ ለማረጋገጥ 

የህጻን መከላከያ አገልግሎት በጉዳዩ ላይ ይገባሉ። እርስዎ ወይም የሚያውቁት ሰው ላይ ሁከት ወይም በደል እንዳይደርስ መከላከል 

ከተፈለገ ለፖሊስ ወይም ለህጻን መከላከያ አገልግሎት ማነጋገር አለብዎ።  

ለበለጠ መረጃ: 

ክልል ህጻን መከላከያ ድርጅቶና ድህረገጾች በተለፎን 24 ሰዓት 
አገልግሎት 

አገር አቀፍ 
Child Abuse Prevention Services 
www.childabuseprevention.com.au/reporting-abuse.html 

1800 688 009 

ACT 
ACT Government Community Services 
www.communityservices.act.gov.au/ocyfs 

1300 556 729 

NSW 
Community Services Helpline 
www.community.nsw.gov.au/preventing-child-abuse-and-neglect 

132 111 

NT 
Department of Children and Families 
https://nt.gov.au/law/crime/report-child-abuse 

1800 700 250 

Qld 
Department of Communities, Child Safety and  
Disability Services 
www.communities.qld.gov.au/childsafety/child-safety-services 

1800 811 810 

SA 
Department for Education and Child Development 
www.families.sa.gov.au/pages/protectingchildren/HowToNotify 

131 478 

Tas. 
Department of Health and Human Services Hotline 
www.dhhs.tas.gov.au/children/child_protection_services 

1300 737 639 

Vic. 
Department of Human Services – Child Protection 
www.dhs.vic.gov.au/for-individuals/children,-families-and-young-
people/child-protection 

131 278 

WA 
Department for Child Protection and Family Support 
www.dcp.wa.gov.au/pages/home.aspx 

1800 199 008 

http://www.childabuseprevention.com.au/reporting-abuse.html
http://www.communityservices.act.gov.au/ocyfs
http://www.community.nsw.gov.au/preventing-child-abuse-and-neglect
https://nt.gov.au/law/crime/report-child-abuse
http://www.communities.qld.gov.au/childsafety/child-safety-services
http://www.communities.qld.gov.au/childsafety/child-safety-services
http://www.families.sa.gov.au/pages/protectingchildren/HowToNotify
http://www.dhhs.tas.gov.au/children/child_protection_services
http://www.dhs.vic.gov.au/for-individuals/children,-families-and-young-people/child-protection
http://www.dhs.vic.gov.au/for-individuals/children,-families-and-young-people/child-protection
http://www.dcp.wa.gov.au/pages/home.aspx
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በግዲታ ጋብቻ  
በአውስትራሊያ ውስጥ እያንዳንዱ ሰው ስለማግባትና አለማግባት ለመምረጥ ነጻ ነው። አውስትራሊያ ውስጥ አንድን ሰው በግዴታ 

እንዲጋባ ማድረግ ህገወጥ ነው። በግዲታ ጋብቻ ማለት አንድ ሰው በራሱ ሙሉ ፈቃድ ሳይሆን በግዴታ ማለት በማስፈራራት፣ 

በማስገደድ ወይም በማታለል የሚደረግ ጋብቻ ነው።  

አንድ ሰው እንዲጋባ ተብሎ በማንም ሰው ላይ የአካላዊ፣ ስሜታዊ ወይም የስነ-ልቦናዊ ጫና ግፊት ማድረግ አይፈቀድም። የግለሰቡ 

ሃይማኖት ወይም የመጣበት ብሄር ጎሳ፣ የጾታ ወይ ወሲባዊ አጠቃቀደም ወይም እድሜያቸው በዚህ ላይ አይሰራም። 

እንዲሁም ለግዴታ ጋብቻ ተብሎ አንድን ሰው ወደ ሌላ አገር መውሰድ ወይም መላክ ወይም ይህንን በሌላ ሰው እንዲያቀናጅ 

ማድረግ ህገወጥነት ነው።  

እድሜያቸው ከ16 ዓመት በታች ለሆነ ማግባት አይፈቀድላቸውም። እድሜያቸው በ16 እና 18 ዓመት መካከል ላሉ ሰዎች 

ማግባት የሚችሉት በወላጅ ስምምነት እና በአውስትራሊያ ፍርድ ቤት ትእዛዝ፤ ማለት ከወረዳ ፍርድ ቤት ዳኛ በተሰጠ የጋብቻ 

ፈቃድ ብቻ ይሆናል።  

በአውስትራሊያ የቅንጅት ጋብቻ ህጋዊነት አለው። ሁለቱም አካላት መስማማት አለባቸው። 

ስለ በግዴታ ጋብቻ ለመማር እና ለራስዎና ለሌሎች እንዴት መከላከል እንደሚችሉ በበለጠ መረጃ ከፈለጉ በድህረገጽ 

www.ag.gov.au/forcedmarriage ላይ ገብቶ ማየት።  

በFamily Safety Pack (www.dss.gov.au/family-safety-pack) ላይ የሚካተት ስለ ግዴታና አስቀድሞ ማጋባት 

በተመለከተ እውነታዊ ጽሁፍ ወረቀት ነው።  

የሆነ ሰው በግዴታ ጋብቻ ላይ ነው ወይም በስጋት ላይ ነው ብለው ካሰቡ፤ የAustralian Federal Police’ን በስልክ 

131 237 ደውሎ ማነጋገር 

እንዲሁም የሚከተሉት ድርጅቶች ለመርዳት ይችላሉ: 

ክልል ድርጅትና ድህረገጽ  ተለፎን 

አገር አቀፍ 
National Sexual Assault, Domestic and Family Violence 
Counselling Service 
www.1800respect.org.au 

1800 737 732 

አገር አቀፍ 
Family Law Information  
http://www.familycourt.gov.au/wps/wcm/connect/fcoaweb/family-
law-matters/getting-help/migrants-refugees-language-support  

1300 352 000 

አገር አቀፍ / 

NSW 
Anti-Slavery Australia 
www.antislavery.org.au 

02 9514 9662 

አገር አቀፍ / 

NSW 
My Blue Sky 
www.mybluesky.org.au 

02 9515 8815 ወይም 

0481 070 844 (በጽሁፍ) 

Vic. 
Australian Muslim Women’s Centre for Human Rights 
www.ausmuslimwomenscentre.org.au 

03 9481 3000 

ለሴት መዋለድ ሂደት ጤንነትና መብቶች 
በአውስትራሊያ ውስጥ በሴት ብልት ላይ ጉዳት ማድረስ ወይም መቁረጥ (Female Genital Mutilation or Cutting 

(FGM/C)) ህገወጥነት ነው።  

http://www.ag.gov.au/forcedmarriage
https://www.dss.gov.au/family-safety-pack
http://www.1800respect.org.au/
http://www.1800respect.org.au/
http://www.1800respect.org.au/
http://www.familycourt.gov.au/wps/wcm/connect/fcoaweb/family-law-matters/getting-help/migrants-refugees-language-support
http://www.antislavery.org.au/
http://www.mybluesky.org.au/
http://www.ausmuslimwomenscentre.org.au/
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FGM/C የሚያካትተው በሴት ብልት ውጭ ያለን ከፊል መቁረጥ ወይም በጠቅላላ ማስወገድ/መገረዝ ወይም የሴት ብልትን 

መጉዳት ሲሆን በጤና ችግር ምክንያት ካልሆነ በስተቀር ለሚደረግ ማንኛውም ቀዶ ጥገና ይሆናል።  

እንዲሁም በዚያ ሰው ላይ የFGM/C እንዲደረግ ወደ ሌላ አገር መውሰድ ወይም መላክ ወይም ይህንን በሌላ ሰው እንዲቀናጅ 

ማድረግ ህገወጥነት ነው። 

FGM/C ከባድና ለረጅም ጊዜ የሚቆይ ችግር ማስከተል ይችላል። ወደ አውስትራሊያ የመጡ ሴቶችና ልጃገረዶች ከዚህ አሰራር 

ጋር በተዛመደ የጤና ችግሮች ሊኖራቸው ይችላል። 

ከዚህ በታች በተዘረዘሩት ልዩ የባለሙያ አገልግሎቶች እርዳታ ማግኘት ይቻላል: 

ክልል ለሴት መዋለድ ሂደት መብቶችና አገልግሎት ተለፎን 

አገር አቀፍ 
National Education Toolkit for FGM/C in Australia 
www.netfa.com.au 

 

ACT 
Sexual Health and Family Planning 
www.shfpact.org.au 

02 6247 3077 

 
Women’s Health Service 
www.health.act.gov.au/our-services/women-youth-and-children/womens-
health-service 

02 6205 1078 

NSW 
Women’s Information and Referral Service 
www.women.nsw.gov.au 

1800 817 227 

 

Education Program on FGM 
http://www.dhi.health.nsw.gov.au/NSW-Education-Program-on-Female-
Genital-Mutilation/NSW-Education-Program-on-Female-Genital-
Mutilation/default.aspx 

02 9840 3877 

NT 

Sexual Assault Referral Centre  
www.health.nt.gov.au/sexual_assault_services 
Darwin 
Alice Springs 

 
08 8922 6472 
08 8955 4500 

 
Family Planning Welfare Association 
www.fpwnt.com.au 

08 8948 0144 

Qld 
Family Planning Queensland (True) 
www.fpq.com.au or 
www.true.org.au 

07 3250 0240 

 
Multicultural Women’s Health – FGM 
www.true.org.au/resources/resources-overview/multicultural-womens-
health-female-genital-mutilation-fgm 

07 3250 0240 

SA 
Women’s Information Service 
www.wis.sa.gov.au 

1800 188 158 

 
Women’s Health Service 
www.whs.sa.gov.au 
 

08 8444 0700 

http://www.netfa.com.au/
http://www.shfpact.org.au/
http://www.health.act.gov.au/our-services/women-youth-and-children/womens-health-service
http://www.women.nsw.gov.au/
http://www.dhi.health.nsw.gov.au/NSW-Education-Program-on-Female-Genital-Mutilation/NSW-Education-Program-on-Female-Genital-Mutilation/default.aspx
http://www.health.nt.gov.au/sexual_assault_services/
http://www.fpwnt.com.au/
http://www.fpq.com.au/
http://www.true.org.au/resources/resources-overview/multicultural-womens-health-female-genital-mutilation-fgm
http://www.wis.sa.gov.au/
http://www.whs.sa.gov.au/
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ክልል ለሴት መዋለድ ሂደት መብቶችና አገልግሎት ተለፎን 

Tas. 
Red Cross - Bicultural Community Health Program 
www.redcross.org.au/bi-cultural-health.aspx 

 

 
Child protection service 
www.dhhs.tas.gov.au/children/child_protection_services  

1300 737 639 

 
Tasmania police 
www.police.tas.gov.au 

131 444 

 
Crime stoppers 
http://crimestopperstas.com.au 

1800 333 000 

Vic. 
Royal Women's Hospital 
https://www.thewomens.org.au/health-information/ 
ለገጠር የነጻ ጥሪ 

03 8345 3058 
1800 442 007 

 

South Eastern Centre Against Sexual Assault  
www.secasa.com.au 
በነጻ ስልክ ጥሪ– 24 ሰዓታት 

በችግር ጊዜ/Crisis 

 
1800 806 292 
03 9594 2289 

 
Australian Muslim Women’s Centre for Human Rights 
http://ausmuslimwomenscentre.org.au/2014/a-guide-for-responsible-
reporting-on-female-genital-cutting 

03 9481 3000 

WA 

Women’s Information Service 
www.communities.wa.gov.au/communities-in-focus/women/womens-
information-service/Pages/default.aspx 
በነጻ ጥሪ፤ ከሰኞ እስከ ዓርብ ከጥዋቱ 9am እስከ ከሰዓት በኋላ 4pm 

1800 199 174 

 
WA Health, FGM Program 
http://www.kemh.health.wa.gov.au/health_professionals/WHCSP/gbv.php 

08 9340 1557 

የጦር መሳሪያዎችና ቢላዎች 
በአውስትራሊያ ውስጥ የጦር መሳሪያዎን ማለት እንደ ቢላዎች ወይም ጥበንጃዎች መያዝ ህገወጥነት ነው። የራስህ ጠበንጃ ወይም 

ጠበንጃ ለመያዝ ፈቃድ ማግኘት አለብዎ። 

ብዙጊዜ ጠበንጃ ወይም ቢላዎች ለመጠቀምና መሸጥ የእድሜ ገደቦች አሉ። ስለ ጠበንጃ መጠቀምና ባለቤትነት በእያንዳንዱ 

አስተዳደር ግዛትና ተሪቶርይ የተለያዩ ስምምነት እንዳለ ነው። 

እንስሳትና የዱር አራዊት 
በአካባቢ የተጠሩትን እንስሳት ማደንና በብሄራዊ መናፈሻ ቦታ ላይ ባለ እንሰሳ አደን ማካሄድ ወይም በተቀመጠ የተፈጥሮ ሀብት 

ላይ አደን ማካሄድ በአጠቃላይ አይፈቀድም። 

ለማደንና አሳ ማጥመድ ህጎች እንደ አስተዳደር ግዛትና ተሪቶርይ ስለሚለያይ በአካባቢዎ ተግባራዊ የሆነን ህግ ማጣራት አለብዎ። 

በአንዳንድ ክልሎች ውስጥ የቤት እንስሳትን ማደን ይችሉ ይሆናል። ለማደን ፈቃድ እንዲኖርዎ ወይም ክፍያ ማካሄድ እንዳለብዎት 

እንዲሁም ለሚጠቀሙት ማንኛውም ጦር መሳሪያ ፈቃድ ያለው መሆን አለበት። 

በባህር ወይም ወንዞች ላይ ለመዝናናት የሚካሄድ አሳ ማጥመድ ብዙጌዜ በፈቃድ ወረቀት አማካኝነት ነው። በአጠቃላይ 

በሚያጠምዱት የአሳ መጠንና ቁጥር ላይ ገደብ ሊኖረው ይችላል። 

http://www.redcross.org.au/bi-cultural-health.aspx
http://www.dhhs.tas.gov.au/children/child_protection_services
http://www.police.tas.gov.au/
http://crimestopperstas.com.au/
http://crimestopperstas.com.au/
https://www.thewomens.org.au/health-information/
http://www.secasa.com.au/
http://ausmuslimwomenscentre.org.au/2014/a-guide-for-responsible-reporting-on-female-genital-cutting
http://www.communities.wa.gov.au/communities-in-focus/women/womens-information-service/Pages/default.aspx
http://www.kemh.health.wa.gov.au/health_professionals/WHCSP/gbv.php
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አውስትራሊያ፤ በእንስሳት ላይ ጭካኔና የጥንቃቄ ጉድለት እንዳይደርስባቸው የሚከላከል ህጎች አሏት። እንሰሳንና ወፎችን ተገቢ 

ባልሆነ መልኩ ለሚያስተናግዱ ሰዎች ቅጣት ወይም እስርቤት ወይም ሁለቱንም ሊደርስባቸው ይችላል። እንስሳት በመኖሪያ ቤት 

ውስጥ እንዲኖሩ የአካባቢ ህግ ይፈቅዳል፤ ነገር ግን በአጠቃላይ አውስትራሊያ ለተወለዱ እንስሳት በመኖሪያ ቤት ውስጥ 

ለማስቀመጥ ለየት ያለ ፈቃድ ያስፈልጋል። 

በቤት ጓሮ ላይ እንስሳትን መግደል/ማረድ ክልክል ነው። 

በምእራፍ 12, ህዝባዊና ተሳትፎ የሚለውን ማየት።  

ሲጋራ ማጨስ፣ መጠጣትና አደገኛ እጽ  
ሲጋራ ማጬስ ለጤና አደገኛ እንደሆነና በአውስትራሊያ ውስጥ ለሞት ምክንያት ከሆኑት ውስጥ አንደኛው ነው። 

ስለ ትንባሆ እና እንዴት ሲጋራ ማጨስ ማቆም እንደሚቻል በጤና ጥበቃ ባለሙያተኞች ማለት እንደ በሀኪሞችና በፋርማሲ 

ሙያተኞች በኩል መረጃ ይሰጣል። እንዲሁም መረጃ በአገልግሎቶች ሲሰጥ ይህም እንደ Quitline ላሉት በስልክ 13 7848 

(13 Quit) መደወል ወይም በድህረገጽ www.quitnow.gov.au ላይ ይቀርባል።  

ህጻናት በተሳፈሩበት መኪና ውስጥ ሆኖ ማጨስ አይፈቀድም፤ እንዲሁም በአብዛኛው ህዝባዊ ቦታዎች፤ ቢሮዎች፣ በሥራ ቦታዎች፤ 

በመገበያያ ማእከላት፤ በሆስፒታሎች፣ በጤና ጥበቃ ክሊኒኮች፣ በመዝናኛ ቦታዎችና በረስቱራንት ላይ ሆኖ ማጨስ አይፈቀድም። 

እንዲሁም እድሜው ከ18 ዓመት በታች ለሆነ ሰው ትንባሆ ውጤቶችን መሸጥ ወይም መስጠት ህገወጥነት ነው።  

በአውስትራሊያ ውስጥ አልኮሆል መጠጣት ህጋዊ ቢሆንም ነገር ግን በተወሰኑ ቦታዎችና ጊዜያት ብቻ ይሆናል። ስለ አልኮሆል 

መጠጣት በወጣ መመሪያ መሰረት በማንኛውም ቀን ከሁለት መደበኛ አልኮሆል በላይ መወሰድ እንደሌለበት ነው። 

ለአቅመ አዳም ላልደረሰ ማንኛውም ሰው አልኮሆል መሸጥ ወይም መስጠት ህገወጥነት ነው። እድሜው ከ18 ዓመት በታች የሆነ 

ሰው በግል መኖሪያ ቤት ካልሆነ በስተቀር አልኮሆል መጠጣት ህገወጥነት ነው። እንዲሁም በብዙ ህዝባዊ ቦታዎች ላይ አልኮሆል 

ክልክል ነው።  

አውስትራሊያ ሰዎች አንዳንድ አደገኛ እጾችን ለመያዝ፣ ለመሸጥ ወይም ለመጠቀም የሚያግድ ህጎች አሏት። የአደገኛ እጽ ህጎችን 

በመጣስ ወደ ከፍተኛ ቅጣቶች ማለት የገንዘብ ቅጣትና እስር ቤት መግባትን ሊያስከትል ይችላል። በአውስትራሊያ ውስጥ 

በህገወጥነት የሚጠቀሙ እና አደገኛ እጽ በማቅረብ፣ በማምረት ወይም በመሸጥ ንግድ ሥራ የሚያካሂዱ እጾችን በአደገኛ እጽ ህጎች 

በኩል ልዩነትን ያሳውቃል። 

በአደገኛ እጾች ወይም በአልኮሆል ተበክሎ መኪና መንዳት ህገወጥነት ነው። አደገኛ እጾች ወስደው ወይም አልኮሆል ጠጥተው 

መኪና ከነዱ፤ የመንጃ ፈቃድዎን ያጣሉ፤ የገንዘብ ቅጣት ይደርስብዎታል፤ ወደ እስርቤት ይገባሉ ወይም በነዚህ ቅጣቶች 

ምክንያቶች ይሰቃያሉ። እንዲሁም በምእራፍ 8, ትራንስፖርት/መጓጓዣ ላይ ማየት። 

እርስዎ ወይም በሚያውቁት ሰው ላይ ህገወጥ ከሆነ አደገኛ እጾች ወይም አልኮሆል መጠጣት ጋር በተያያዘ ችግሮች ካሉ ለሀኮምዎ፣ 

ለአካባቢዎ ማህበረሰብ የጤና ጥበቃ አገልግሎት ማነጋገር ወይም በርስዎ አስተዳደር ግዛት ወይም ተሪቶርይ ላለ የአደገኛ እጽ 

እርዳታ መስመር ማነጋገር:  

አስተዳደር ግዛት 
ወይም ተሪቶርይ  

ተለፎን ለአልኮሆልና አደገኛ እጽ መረጃ መስጫ አገልግሎት  

ACT  02 6207 9977 

NSW  
02 9361 8000 (Sydney)  
1800 422 599 (NSW አገር) 

http://www.quitnow.gov.au/
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አስተዳደር ግዛት 
ወይም ተሪቶርይ  

ተለፎን ለአልኮሆልና አደገኛ እጽ መረጃ መስጫ አገልግሎት  

NT 
08 8922 8399 (Darwin)  
08 8951 7580 (ማእከላዊ Australia) 

1800 131 350 (Territory በሙሉ) 

Qld 1800 177 833 

SA  1300 131 340 

Vic. 1800 888 236 

Tas. 1800 811 994 

WA 
08 9442 5000 (Perth) 
1800 198 024 (WA አገር) 
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ለበለጠ መረጃ: 

ድርጅት ወይም ዘመቻ ድህረገጽ 

National Tobacco Campaign www.quitnow.gov.au  

Department of Health www.alcohol.gov.au/ 

National Drugs Campaign www.drugs.health.gov.au/ 

Australian Drug Information Network www.adin.com.au/content.asp?Document_ID=38 

እጸዋትንና እንስሳትን ወደ አገር ውስጥ የማስገባት እገዳ  
እቃዎችን በኢንተርኔት መስመር ላይ ከገዙ ወይም ወደ አውስትራሊያ ለመጓዝ ወይም ከአውስትራሊያ ጉዞ ሲያካሄዱ ምን ዓይነ 

እጸዋትና እንስሳት መግዛት ወይም ማምጣት እንደሚችሉ የወጡ ደንቦች አሉ። እነዚህን በድህረገጽ 

www.environment.gov.au/biodiversity/wildlife-trade/travellers-shoppers ላይ ማየት 

የርስዎ ሻንጣ ለዱር አራዊት ህጎች፤ ጥሶ ከሆነ ለማጣራት በድህረገጽ 

www.environment.gov.au/biodiversity/wildlife-trade/travellers-shoppers/tourist-souvenirs  

ላይ ማየት 

እንዲሁም ስለ እጸዋትና እንስሳት ህጎች በአውስትራሊያ ውስጥ መጓጓዝ መቻል በሚለው ላይ ይገኛል። በአውስትራሊያ ውስጥ የጉዞ 

እቅድ ካለዎት ወደሚሄዱበት ቦታ ለመያዝ ስለሚፈቀዱ እቃዎች ለማጣራት በድህረገጽ 

www.quarantinedomestic.gov.au/ ላይ ገብቶ ማየት። 

ሌላ ህጎች  
በአውስትራሊያ ውስጥ የሞት ፍርድ ቅጣት የለም። 

ቆሻሻ ስለመጣል፤ አካባቢ ስለመበከል ወይም ያለፈቃድ የማይፈለግ ቆሻሻን ስለመጣል ወይም ከፍተኛ ድምጽ ስለመፍጠር ማሳገጃ 

ህጎች አሉ።  

ከጎረቤታሞች ጋር ጠብ ግጭት 
በጎረቤታሞች መካከል ላሉ ብዙ ግጭቶችም ህጎች ወጥቷል። የግጭት መፍትሄ ማስገኛ እና የማስታረቂያ አገልግሎቶች አሉ፤ ታዲያ 

እነዚህን ችግሮች ለመፍታት እንደሚቻልና ወደ ፍርድ ቤት ላለመሄድ አማራጭ መንገድ ነው። 

ለበለጠ መረጃ: 

አስተዳደር 
ግዛት ወይም 
ተሪቶርይ 

አገልግሎት ድህረገጽ 

ACT Conflict Resolution Service 
www.crs.org.au/pdf/Healthy_neighbourhoods_bro
chure.pdf 

NSW Information about the law in NSW 
www.legalanswers.sl.nsw.gov.au/guides/neighbo
urs/  

NT Community Justice Centre www.cjc.nt.gov.au/  

http://www.quitnow.gov.au/
http://www.alcohol.gov.au/
http://www.drugs.health.gov.au/
http://www.adin.com.au/content.asp?Document_ID=38
http://www.environment.gov.au/biodiversity/wildlife-trade/travellers-shoppers
http://www.environment.gov.au/biodiversity/wildlife-trade/travellers-shoppers/tourist-souvenirs
http://www.quarantinedomestic.gov.au/
http://www.crs.org.au/pdf/Healthy_neighbourhoods_brochure.pdf
http://www.legalanswers.sl.nsw.gov.au/guides/neighbours/
http://www.cjc.nt.gov.au/
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አስተዳደር 
ግዛት ወይም 
ተሪቶርይ 

አገልግሎት ድህረገጽ 

Qld Queensland Government www.qld.gov.au/law/housing-and-neighbours/  

SA Legal Services Commission of SA www.lawhandbook.sa.gov.au/ch31s01.php  

Tas. Hobart Community Legal Service  
www.hobartlegal.org.au/tasmanian-law-
handbook/community-and-
environment/neighbourhood-disputes/introduction  

Vic. Victoria Legal Aid 
www.legalaid.vic.gov.au/find-legal-
answers/disputes-with-neighbours 

WA Legal Aid WA 
www.legalaid.wa.gov.au/InformationAboutTheLaw
/Homes/neighbours/Pages/NeighboursCommonP
roblems.aspx  

 

እንዲሁም በምእራፍ 12, ህዝባዊ ተሳትፎ ላይ ማየት 

ህጋዊ ለሆነ እርዳታ  
ለሰዎች ያላቸውን ህጋዊ መብቶችና ግዴታዎች በማሳወቅ ፍትሃዊ የሆነ አሰራር እንዲጠቀሙ የሚያሳውቁ ድርጅቶች ሁሉም 

አስተዳደር ግዛቶችና ተሪቶርዮች አላቸው። 

Legal Aid ድርጅቶች ፈቃድ ላገኙ ደንበኞች ከወንጀል ጉዳዮች፣ ቤተሰብ መለያየት፣ ቤተሰብ ሁከት፣ ማይግሬሽን፣ አእምሮ 

ጤና፣ ማሕበራዊ ደህንነት፣ እዳ እና ትራፊክ ቅጣት ጋር በተዛመደ ህጋዊ የሆነ ምክርና እርዳታ ይሰጣሉ: 

አስተዳደር ግዛት 
ወይም ተሪቶርይ 

ለህጋዊ የሆነ እርዳታ ድርጅት  ተለፎን ድህረገጽ 

ACT Legal Aid ACT 1300 654 314 www.legalaidact.org.au/ 

NSW Legal Aid NSW 1300 888 529 www.legalaid.nsw.gov.au/ 

NT 
Northern Territory Legal Aid 
Commission 

1800 019 343 www.nt.gov.au/ntlac 

Qld Legal Aid Queensland 1300 651 188 www.legalaid.qld.gov.au/ 

SA 
Legal Services Commission of 
South Australia 

1300 366 424 www.lsc.sa.gov.au/ 

Tas. 
Legal Aid Commission of 
Tasmania 

1300 366 611 www.legalaid.tas.gov.au/ 

Vic. Victoria Legal Aid 1300 792 387 www.legalaid.vic.gov.au/ 

WA Legal Aid Western Australia 1300 650 579 www.legalaid.wa.gov.au/ 

https://www.qld.gov.au/law/housing-and-neighbours/
http://www.lawhandbook.sa.gov.au/ch31s01.php
http://www.hobartlegal.org.au/tasmanian-law-handbook/community-and-environment/neighbourhood-disputes/introduction
https://www.legalaid.vic.gov.au/find-legal-answers/disputes-with-neighbours
http://www.legalaid.wa.gov.au/InformationAboutTheLaw/Homes/neighbours/Pages/NeighboursCommonProblems.aspx
http://www.legalaidact.org.au/
http://www.legalaid.nsw.gov.au/
http://www.nt.gov.au/ntlac
http://www.nt.gov.au/ntlac
http://www.legalaid.qld.gov.au/
http://www.lsc.sa.gov.au/
http://www.lsc.sa.gov.au/
http://www.legalaid.tas.gov.au/
http://www.legalaid.tas.gov.au/
http://www.legalaid.vic.gov.au/
http://www.legalaid.wa.gov.au/
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የማህበረሰብ ህጋዊ ማእከላት ከተለያዩ ጉዳዮች ጋር በተዛመደ ህጋዊ የሆነ ምክርና እርዳታ ያቀርባሉ። ስለርስዎ ህጋዊ መብቶችና 

ሃላፊነቶች በበለጠ ለመማር የሚያስችል አንዳንድ የማህበረሰብ ክፍለ ትምህርቶች ይሰጣሉ። 

አገር አቀፍ ህጋዊ የሆኑ ድርጅቶች ድህረገጽ 

National Association of Community Legal Centres www.naclc.org.au/  

Children’s and Youth Law Centre www.lawstuff.org.au/  

Women’s Legal Services www.wlsa.org.au/  

 

  

http://www.naclc.org.au/
http://www.lawstuff.org.au/
http://www.wlsa.org.au/
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7 መኖሪያ ቤት 

በዚህ ክፍል ውስጥ 
በአውስትራሊያ ውስጥ የመኖሪያ ቤት ለማግኘት አስቸጋሪ እንደሚሆና የቤት ኪራዮም ውድ ሊሆን ይችላል። በተለይ ብዙ 

የቤተሰብ አባላት ላለውና ለፍላጎታቸው ተስማሚ ለሆነ የረጅም ጊዜ መጠለያ ቤት ማግኘቱ ችግር ሊሆን ይችላል። በቀረበልዎት 

መኖሪያ ቤት ላይ መደራደርና መቀበል ይኖርብዎት ይሆናል። 

• የአጭር ጊዜ መጠለያ ቤት  

• የግል ቤት ወይም መኖሪያ ፍላት ስለመከራየት 

• ስለመኖሪያ ቤት እርዳታ 

• የተከራዮች መብቶችና ሃላፊነቶች 

• መኖሪያ ቤት ወይም ፍላት ስለመግዛት  

• በቤት ውስጥ ነዋሪዎች ጠቃሚ አገልግሎቶች 

• የቤተሰብ ቆሻሻ መሰብሰብና ተረፈ ምርትን እንደገና መጠቀም 

• በፖስታ ቤት መላክ 

የአጭር ጊዜ መጠለያ ቤት  
መጀመሪያ በሚደርሱበት ጊዜ ግምት ውስጥ ማስገባት ከሚያስፈልጉ የአጭር ጊዜ መጠለያ ቤቶች ምርጫዎች ሊካተት የሚችል: 

• ሆስተሎችና በቅናሽ ኪራይ መጠን ሆተሌዎች ይሆናል። 

• በአውስትራሊያ ውስጥ የሚማሩ ከሆነ እስኪላመዱ ድረስ ለጊዜያዊ የተማሪ መኖሪያ ቤት ላይ መጠቀም ይችሉ ይሆናል። 

ለርስዎ የዓለም አቀፍ ተቋም ድጋፍ አቅራቢ ሰራተኛ ማነጋገር ወይም ለዝርዝሩ በነሱ ድረገጽ ላይ ማጣራት። ለዓለም 

አቀፍ ተማሪዎች አማራጭ መጠለያ ቤት በድህረገጽ www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-

australia/accommodation ላይ ገብቶ ማየት። 

• በአውስትራሊያ ውስጥ በተማሪ ደረጃ ስለመኖር ወጪዎች ሃሳብ ለማግኘት፤ በድህረገጽ 

www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia/living-costs ላይ ገብቶ ማየት። 

የግል ቤት ወይም መኖሪያ ፍላት ስለመከራየት 
ብዙ ጊዜ የመኖሪያ ቤት ወይም ፍላት ኪራይ የሚካሄደው ለባለቤቱ ወክሎ በሚንቀሳቀስ ንብረት ተወካይ ድርጅቶች በኩል ነው። 

እንዲሁም ከግል ባለንብረቶች በቀጥታ መከራየት ይችላሉ። የሚከራይ ቤት በኢንተርኔት መስመር ላይ ወይም በጋዜጣ ‘To let’ 

እና ‘Accommodation vacant’ በሚሉት ክፍሎች ላይ ማስታወቂያ ይወጣል። እንዲሁም በአካል ወደ ንብረት ተወካይ 

ቢሮዎች በመሄድ ክፍት የሚከራዩ ቤቶች ዝርዝር እንዲያሳይዎ መጠየቅ። 

'ኮንትራት/lease' ወይም 'የተከራይና አከራይ ስምምነት/residential tenancy agreement' በተከራይና ባለንብረት 

መካከል በጽሁፍ የሚደረግ ህጋዊ ኮንትራት ነው። ይህ በአብዛኛው ለተወሰነ ጊዜ የስድስት ወይም አስራ ሁለት ወራት ሲሆን ስለ 

ጊዜ ገደቡ ስምምነት ከመፈረም በፊት ለመደራደር ይፈቀድልዎታል። የኮንትራት ውሉ በሚያበቃበት ጊዜ ለማሳደስ ይችሉ ይሆናል። 

ጽሁፋዊ ኮንትራት ማካሄድ ማለት የውሉን ሁኔታዎች ማለት እንደ የቤት ኪራይ ክፍያ፤ መቸ መከፈል እንዳለበት፤ ለፍጆታ 

አገልግሎት ወጪን ማን እንደሚከፍል (እንደ ኤሌትሪክ፣ ውሀ፣ ጋዝ፣ ቆሻሻ ለመሰብሰብና ሌሎች አገልግሎቶች)፤ በየስንት ጊዜ 

ንብረቱን ማየት መፈተሽ፤ የቤት እንስሳት ስለመፈቀድና በንብረቱ ላይ ለምን ያህል ጊዜ መቆየት እንደሚችሉ በቅድሚያ መስማማት 

ይሆናል።  

ስምምነት ከተደረገበት የኮንትራት ውሉ ጊዜ በፊት የሚለቁ ከሆነ (“ኮንትራት መጣስ”/breaking a lease) ተብሎ በሚጠራ 

ከፍተኛ ወጪን ሊያስከትል ስለሚችል ታዲያ በንብረቱ ላይ ለመቆየት ከሚችሉበት ጊዜ በላይ ኮንትራቱ እንዲቆይ በራስዎ 

አይወስኑ። 

http://www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia/accommodation
http://www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia/accommodation
http://www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia/living-costs
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የተከራይና አከራይ ውል ሲጀምር በአብዛኛው የአንድ ወር ቤት ኪራይ እና የኪራይ ማስያዣ ገንዘብ በቅድሚያ ይከፈላል። 

የማስያዣ ገንዘብ ለባለንብረቱ የሚከፈል ተቀማጭ ገንዘብ ነው። የማስያዣ ገንዘብ መጠን እንደ አስተዳደር ግዛትና ተሪቶርይ 

ይለያያል። ባለንብረቱ ወይም የንብረት ተወካዩ የርስዎን ማስያዣ ገንዘብ በርስዎ አስተዳደር ግዛት ወይም ተሪቶርይ ሃላፊነት 

ወዳለው የነዋሪ ተከራይና አከራይ ማስያዣ ባለስልጣን መግባት አለበት። ንብረቱን በሚለቁበት ጊዜ የቤት ኪራይ ውዝፍ ከለለብዎ 

እና ንብረቱ ንጹህና ጉዳት ካልደረሰበት የማስያዣ ገንዘቡ ይመለስልዎታል። 

ወደ ቤቱ በሚገቡበት ጊዜ የንብረት ሁኔታ መግለጫና በወቅቱ ያለን ማንኛውም ጉዳት/ስብራት ካለ 'የሁኔታ መግለጫ ሪፖርት' 

(condition report) በሚባል ሰነድ ላይ ይመዘገባል። ይህ ሪፖርት የሚሞላው በርስዎና በባለንብረቱ ወይም የንብረት ተወካዩ 

ሲሆን ታዲያ ንብረቱን በሚለቁበት ጊዜ ያለመስማማት ሁኔታ እንዳይፈጠር ይረዳል። ለማንኛውም ጉዳት/ብልሽት ለባለንብረቱ 

ማመልከት እንዳለብዎና በንብረቱ ላይ የሆነ ለውጥ ከማድረግዎ በፊት ከባለንብረቱ ወይም ንብረት ተወካዩ ፈቃድ ማግኘት 

አለብዎ። በአብዛኛው የጥገና ሥራን ለማካሄድ የባለንብረቶች ሃላፊነት ነው። 

ንብረቱን አይተው ፈትሸው በሰነዱ ውስጥ ያሉት ቅድመ ሁኔታዎች ካልተረዳዎ በስተቀር በኮንትራት ውሉ ላይ አለመፈረም፤ ታዲያ 
በሰነዱ ላይ ከፈረሙበት በኋላ ህጋዊ የጸደቀ ሰነድ ስለሚሆን ነው። 

ንብረቱን ለሌላ ማካራየት አይፈቀድም (ይህም በኮንትራት ውሉ ውስጥ ላልተካተተ ሰው ማከራየት) ወይም ለረጅም ጊዜ የሚቆዩ 

እንግዶች አይፈቀድም ምክንያቱም በህጋዊነት ለመኖር ከተከራዩት ቁጥር መጠን በላይ ስለሚሆን ነው። በአጠቃላይ ለአጭር ጊዜ 

ለሚቆዩ እንግዶች ይፈቀዳል። 

ቤቱን መልቀቅ ከፈለጉ ለባለንብረቱ በቂ ማስጠንቀቂያ ጊዜ መስጠት አለብዎ (በአጠቃላይ ቢያንስ የአራት ሳምንታት ወይም በርስዎ 

ኮንትራት ውሉ በተጠቀሰው ጊዜ)።  

ስለመኖሪያ ቤት እርዳታ  
አነስተኛ የገቢ መጠን ላላቸው ሰዎች የጊዜያዊ መጠለያ ወይም ለቤት ኪራይ ማስያዣና ለአንድ ወር የቅድሚያ ቤት ኪራይ የሚሆን 

ገንዘብ እርዳታ ከመንግሥት ማግኘት ይፈቀድላቸው ይሆናል።  

አነስተኛ የገቢ መጠን ላላቸው ሰዎች ለቤት ኪራይን እንዲያግዛቸው Rent Assistance የመንግሥት ክፍያ ሲሆን 

(www.humanservices.gov.au/rentassistance) በድህረገጽ ላይ ማየት። 

የመንግሥት መኖሪያ ቤት 
የCentrelink ክፍያዎችን የሚያገኙ ከሆነ ወይም በአነስተኛ ገቢ መጠን የሚተዳደሩ ከሆነ ለመንግሥት መኖሪያ ቤት ማመልከት 

ይችላሉ።  

በመንግሥት መኖሪያ ቤት የሚኖሩ ከሆነ ከግል የቤት ኪራይ መጠን ባነሰ ቅናሽ ኪራይ ዋጋ ይከፍላሉ። 

የመንግሥት መኖሪያ ቤት ለማግኘት የሚያስጠብቀው ጊዜ እንደ የመረጡት አካባቢ፤ የቤተሰብዎ ብዛት እና የርስዎ መኖሪያ ቤት 

ፍላጎት አጣዳፊነት መሰረት ይለያያል። የሚያስጠብቀው ጊዜ በጣም ረጅም ሊሆን ይችላል። 

ለበለጠ መረጃ: 

አስተዳደር 
ግዛት ወይም 
ተሪቶርይ 

የመኖሪያ ቤት ባለስልጣኖች ተለፎን ድህረገጽ 

ACT 
Housing and Community 
Services 

133 427 www.communityservices.act.gov.au/hcs  

NSW Housing NSW 1300 468 746 www.housing.nsw.gov.au 

NT Department of Housing 08 8999 8814 https://nt.gov.au/property/public-housing  

http://www.humanservices.gov.au/rentassistance
http://www.communityservices.act.gov.au/hcs
http://www.communityservices.act.gov.au/hcs
http://www.housing.nsw.gov.au/
https://nt.gov.au/property/public-housing
https://nt.gov.au/property/public-housing
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አስተዳደር 
ግዛት ወይም 
ተሪቶርይ 

የመኖሪያ ቤት ባለስልጣኖች ተለፎን ድህረገጽ 

Qld 
Department of Housing 
and Public Works 

13 74 68 
www.qld.gov.au/housing/public-
community-housing 

SA Housing SA 131 299 www.housing.sa.gov.au 

Tas. Housing Tasmania 1300 135 513 www.dhhs.tas.gov.au/housing 

Vic. Office of Housing 1300 650 172 www.housing.vic.gov.au/public-housing 

WA Department of Housing 1800 093 325 www.housing.wa.gov.au 

 

ለበርንዳ ተዳዳሪዎች/መጠለያ ለሌላቸው ስለመኖሪያ ቤት ድጋፍ 
መጠለያ ቤት ከሌለዎት ወይም መጠለያ ስለማጣት ችግር ላይ ከሆኑ ለድንገተኛ ችግር መጠለያ ወይም ማቅረብ ወደሚችሉ 

የሚልኩ ከዚህ በታች አገልግሎቶች ተዘርዝረዋል። 

ክልል አገልግሎትና ድህረገጽ ተለፎን 

አገር አቀፍ 
Homelessness Australia 
www.homelessnessaustralia.org.au/index.php/are-you-homeless 

02 6247 7744 

ACT 
FirstPoint 
www.firstpoint.org.au 

1800 176 468 

NSW 
Link2Home 
www.facs.nsw.gov.au/about_us/news/link2home 

1800 152 152 

NT 
ShelterMe 
www.shelterme.org.au 

 

Qld 
Homeless Hotline 
www.qld.gov.au/housing/emergency-temporary-
accommodation/homeless-persons-information-qld/ 

1800 474 753 

SA 
Help in Crisis Situations 
www.sa.gov.au/topics/housing-property-and-land/housing/emergency-
shelter-and-homelessness/accessing-services 

1800 003 308 

Tas. 
Housing Connect 
www.dhhs.tas.gov.au/housing/housing_connect 

1800 800 588 

Vic. 
Crisis and emergency accommodation 
www.housing.vic.gov.au/crisis-and-emergency-accommodation 

1800 825 955 

WA 
Homelessness Advisory Service 
www.housing.wa.gov.au/housingoptions/homelessadvisoryservice 

1800 065 892 

 

http://www.qld.gov.au/housing/public-community-housing
http://www.qld.gov.au/housing/public-community-housing
http://www.housing.sa.gov.au/
http://www.dhhs.tas.gov.au/housing
http://www.housing.vic.gov.au/public-housing
http://www.housing.wa.gov.au/
http://www.homelessnessaustralia.org.au/index.php/are-you-homeless
http://www.firstpoint.org.au/
http://www.facs.nsw.gov.au/about_us/news/link2home
http://www.shelterme.org.au/
http://www.qld.gov.au/housing/emergency-temporary-accommodation/homeless-persons-information-qld/
http://www.sa.gov.au/topics/housing-property-and-land/housing/emergency-shelter-and-homelessness/accessing-services
http://www.dhhs.tas.gov.au/housing/housing_connect
http://www.housing.vic.gov.au/crisis-and-emergency-accommodation
http://www.housing.wa.gov.au/housingoptions/homelessadvisoryservice
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የተከራዮች መብቶችና ሃላፊነቶች 
ስለ ተከራዮች መብቶችና ሃላፊነቶች፣ ብዙጊዜ በተለያዩ ቋንቋዎች ምክር የሚሰጡ በሁሉም አስተዳደር ግዛቶችና ተሪቶርዮች 

የመንግሥት ባለስልጣኖች አሏቸው: 

አስተዳደር 
ግዛት ወይም 
ተሪቶርይ 

የመኖሪያ ቤትና አግባብ ያለው የንግድ ባለስልጣን ተለፎን 

ACT 
Access Canberra 
www.accesscanberra.act.gov.au/app/answers/service/images/favicon.
ico 

13 22 81 

NSW 
NSW Fair Trading 
www.fairtrading.nsw.gov.au/ftw/Tenants_and_home_owners/Renting_
a_home.page 

13 32 20 

NT 
Consumer Affairs 
www.consumeraffairs.nt.gov.au/ForConsumers/ResidentialTenencies 

1800 019 319 

Qld 
Residential Tenancies Authority 
www.rta.qld.gov.au/ 

1300 366 311 

SA 
Consumer and Business Services 
www.sa.gov.au/topics/housing-property-and-land/housing/renting-
and-letting/renting-privately 

131 882 

Tas. 
Consumer Affairs and Fair Trading 
www.consumer.tas.gov.au/renting 

1300 654 499 

Vic. 

Consumer Affairs Victoria 
www.consumer.vic.gov.au/housing-and-
accommodation/renting/during-a-lease-or-residency/rent-and-other-
payments/rent-receipts 

1300 558 181 

WA 
Department of Commerce 
www.commerce.wa.gov.au/publications/tenant-guide-renting-home-
wa 

1300 304 054 

እንዲሁም ለተከራዮች ምክር የሚሰጡ መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች አሉ: 

አስተዳደር 
ግዛት ወይም 
ተሪቶርይ 

የተከራዮች ድህረገጾች ተለፎን ድህረገጽ 

ACT Tenants’ Union ACT 02 6247 2011 
www.tenantsact.org.au/contactUs/Te
nants-Advice-Service 

NSW Tenants NSW  www.tenants.org.au 

NT NT Tenants’ Advice Service 1800 812 953 
www.dcls.org.au/legal-and-advocacy-
services/tenants-advice  

http://www.accesscanberra.act.gov.au/app/answers/service/images/favicon.ico
http://www.fairtrading.nsw.gov.au/ftw/Tenants_and_home_owners/Renting_a_home.page
http://www.consumeraffairs.nt.gov.au/ForConsumers/ResidentialTenencies
https://www.rta.qld.gov.au/
http://www.sa.gov.au/topics/housing-property-and-land/housing/renting-and-letting/renting-privately
http://www.consumer.tas.gov.au/renting
https://www.consumer.vic.gov.au/housing-and-accommodation/renting/during-a-lease-or-residency/rent-and-other-payments/rent-receipts
http://www.commerce.wa.gov.au/publications/tenant-guide-renting-home-wa
http://www.tenantsact.org.au/contactUs/Tenants-Advice-Service
http://www.tenants.org.au/
http://www.dcls.org.au/legal-and-advocacy-services/tenants-advice
http://www.dcls.org.au/legal-and-advocacy-services/tenants-advice
http://www.dcls.org.au/legal-and-advocacy-services/tenants-advice
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አስተዳደር 
ግዛት ወይም 
ተሪቶርይ 

የተከራዮች ድህረገጾች ተለፎን ድህረገጽ 

Qld Tenants Queensland 1300 744 263 
http://tenantsqld.org.au/info-for-
tenants  

SA 
Tenants Information and 
Advisory Service 

1800 060 462 www.syc.net.au/tias/overview 

Tas. Tenants Union of Tasmania 1300 652 641 http://tutas.org.au/ 

Vic. Tenants Union of Victoria 03 9416 2577 www.tuv.org.au 

WA 
Tenancy WA 
ለገጠር የነጻ ጥሪ 

08 9221 0088 
1800 621 888 

www.tenancywa.org.au 

አገር አቀፍ Real Estate Institute of 
Australia  

 
https://reia.asn.au/consumers/renting-
or-leasing-a-property 

 

መኖሪያ ቤት ወይም ፍላት ስለመግዛት  
የሚሸጢ ቤቶች ወይም ፍላቶች ብዙጊዜ በጋዜጣ ወይም በኢንተርኔት መስመር ላይ ማስታወቂያ ይወጣል። እንዲሁም የንብረት 

ተወካዮች ለሚሸጡ ንብረቶች ዝርዝር ያወጣሉ። በአውስትራሊያ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ቤት የሚገዙ ከሆነ በአስተዳደር ግዛት 

ወይም ተሪቶርይ መንግሥት የመጀመሪያ ቤት ገዥ እርዳታ ገንዘብ ማግኘት ሊፈቀድልዎ ይችላል (በድህረገጽ 

www.firsthome.gov.au) ላይ ማየት። 

የአውስትራሊያ ቋሚ ነዋሪ ካልሆኑ፤ የመኖሪያ ቤት ለመግዛት የውጭ አገር ኢንቨስትመንት ፈቃድ ያስፈልግዎት ይሆናል (በድህረገጽ 

www.firb.gov.au/real-estate) ላይ ማየት። 

ቤት ለመግዛት ገንዘብ መበደር ከፈለጉ ለርስዎ ባንክ ወይም ሌላ የገንዘብ/ፋይናንስ ተቋም ያነጋግሩ። በአውስትራሊያ ውስጥ ንብረት 

በሚገዛበት ጊዜ ሰዎች ብዙጊዜ ለንብረትና ሂሳብ ዝውውር የሚቆጣጠር ወይም የህግ ባለሙያን ይጠቀማሉ። በስምምነቱ ላይ 

የተጠቀሰው ቅድመ ሁኔታዎች ካልተረዳዎ በስተቀር በማንኛውም ኮንትራት ውል ላይ አይፈርሙ።  

ለበለጠ መረጃ ንብረት ስለመግዛት የሚለውን በድህረገጽ www.australia.gov.au/information-and-

services/family-and-community/housing-and-property ላይ ገብቶ ማየት። 

በቤት ውስጥ ነዋሪዎች ጠቃሚ አገልግሎቶች 
ቤቱን ቢከራዩም ሆነ ቢገዙት ለቤተሰቡ መገልገያዎች እንደ ውሀ፣ ኤሌትሪክና ጋዝ በንብረቱ ላይ ማስቀጠል ይኖርብዎታል። 

አገልግሎት አቅራቢዎች እንደ አካባቢዎ ባሉት የመንግሥት ድርጅቶች ወይም የግል ኩባንያ ሊሆን ስለሚችል – በተለፎን ማውጫ 

ላይ ማጣራት።  

በአጠቃላይ ወደ አዲስ ቤት ከመግባትዎ ከጥቂት ቀናት በፊት ለአገልግሎት አቅራቢዎች ማሳወቅ ይኖርብዎታል። 

http://www.tenantsqld.org.au/info-for-tenants
http://tenantsqld.org.au/info-for-tenants
http://tenantsqld.org.au/info-for-tenants
http://www.syc.net.au/tias/overview
http://www.syc.net.au/tias/overview
http://tutas.org.au/
http://www.tuv.org.au/
http://www.tenancywa.org.au/
https://reia.asn.au/consumers/renting-or-leasing-a-property/
https://reia.asn.au/consumers/renting-or-leasing-a-property/
http://www.firsthome.gov.au/
http://www.firb.gov.au/real-estate/
http://www.australia.gov.au/information-and-services/family-and-community/housing-and-property
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ለቤተሰብ መገልገያ ኮንትራት ውል ከመፈረምዎት በፊት አገልግሎቱ ስለማስፈለጉ ማረጋገጥ አለብዎ። ለምሳሌ፡ በጊዜያዊ መጠለያ 

ቤት የሚኖሩ ከሆነ ለሶስት ዓመታት የሚሆን ኤሌትሪክ አቅርቦት ኮንትራት ውል አይፈርሙ። ከአቅራቢዎች ጋር የኮንትራት ውል 

ከመፈረምዎት በፊት ያሉትን ቅድመ ሁኔታዎች መረዳቱ አስፈላጊ ነው። በቤት ውስጥ የኤሌትሪክ ሃይል አገልግሎቶችን 

ለመቆጣጠር ለእርዳታ መመሪያ በሚል ድህረገጽ www.accc.gov.au/publications/managing-energy-services-

at-home ላይ ቀርቧል። እንዲሁም የበለጠ መረጃ Australian Energy Regulator በሚል ድህረገጽ 

www.aer.gov.au/consumers/aer-resources ላይ ቀርቧል።  

ኩባንያው ለሚያቀርው የአገልግሎት ፍጆታ ክፍያ ማካሄጃ ወረቀት በቋሚነት ይልክልዎታል። በተወሰነው ጊዜ ገደብ ክፍያ ማካሄድ 

ካልቻሉ ወይም የክፍያ ቅንጅትን ለመቀየር ከፈለጉ ወዲያውኑ ማነጋገር። 

የፍጆታ ክፍያ ለማካሄድ ችግር ካለብዎትና የርስዎ አገልግሎቶች እንዳይቋረጥ በርስዎ ፍጆታ አቅራቢዎች ሊረዱ ይችላሉ። 

ኤሌትሪክ እና ጋዝ  
ለኤሌትሪክና ጋዝ አቅርቦት ለመምረጥና የርስዎን መብቶች ለማወቅ ስለሚረዳ ለበለጠ መረጃ የአውስትራሊያ መንግሥት Energy 

Made Easy የሚለውን በድህረገጽ www.energymadeeasy.gov.au/ ላይ ማየት። 

አቅራቢዎችን በሚመርጡበት ጊዜ ማጣራት ያለብዎ:  

• ኮንትራት ውሉ ለስንት ጊዜ እንደሆነ  

• አገልግሎቶችን ለማስቀጠል ወይም ቀደም ብለው ማቋረጥ ከፈለጉ ክፍያ ስለመኖር አለመኖር  

• የዋጋ መቀነሻ ወይም የገቢ ድጎማ የሚያገኙ ከሆነ ለአቅራቢዎች ማሳወቅ ይሆናል። 

እንዲሁም ብዛት ባላቸው የተለያዩ ቁንቋዎች ጽሁፋዊ የእውነታ ወረቀቶች በEnergy Made Easy ድህረገጽ 

(www.energymadeeasy.gov.au/publications-0) ላይ ሲገኝ እንዲሁም ከርስዎ የኤሌትሪክ ወይም ጋዝ አቅራቢ ጋር 

ችግሩን መፍታት ካልቻሉ የኤሌትሪክ ሃይል አቤቱታ ሰሚን ለማነጋገር ዝርዝሩ በድህረገጽ 

(www.energymadeeasy.gov.au/useful-contacts) ላይ ቀርቧል። 

Centrepay 
Centrepay በፈቃደኝነት ለፍጆታ ክፍያ የሚቀርብ አገልግሎት ሲሆም ይህም ለ Centrelink ተጠቃሚዎች በነጻ ይካሄዳል 

(በድህረገጽ www.humanservices.gov.au/customer/services/centrelink/centrepay ላይ ገብቶ ማየት)። 

የርስዎን ፍጆታ መጠየቂያ ክፍያ፤ ለቤተሰብ የሚደረግ ወጪና ክፍያዎች ማለት ለቤት ኪራይ፤ ጋዝ፤ ኤሌትሪክ፤ ውሀና ስልክ የክፍያ 

ጥያቄዎች ከርስዎ Centrelink ክፍያ ላይ እንዲቀነስ ለማቀናጀት Centrepay መጠቀም ይችላሉ። በማንኛውም ጊዜ በ 

Centrepay በኩል የቅነሳ ክፍያ መጀመር ወይም መቀየር ይችላሉ። ይህንን ክፍያ ለማካሄድ ፈጣኑ ዘዴ በርስዎ Centrelink 

መስመር ላይ አካውንት በmyGov ድህረገጽ www.my.gov.au ላይ በመግባት ይሆናል።  

ስልኮችና ኢንተርኔት 
በአውስትራሊያ ውስጥ የሴል ስልክ ‘ሞባይል ስልክ’ ተብሎ ሲጠራ በቤትዎ ውስጥ ለተቀጠለ ስልክ ደግሞ ‘ላንድሊን ስልክ/ 

landline phones’ ወይም ‘landlines’ ይባላል።  

ለእነዚህ አገልግሎቶች ኮንትራት ብዙጊዜ ‘እቅድ/plans’ ተብሎ ይጠራል። ለተለፎንና ኢንተርኔት አገልግሎቶችን ለማወዳደር 

በመስመር ላይ እንደ ‘ሞባይል ፕላን/mobile plan’, ‘ላንድ ላይን ፕላን/landline plan’ እና ‘ኢንተርኔት ፕላን/internet 

plan’ የሚል ምልክት በማስገባት መፈለግ ይችላሉ። 

ኮንትራት ከመፈረምዎ በፊት ከኩባንያው ጋር ያለን ሁኔታ በጥንቃቄ ማጣራትና በነሱን አጭር ሰነድ ወሳኝ የመረጃ መግለጫ 

የሚለውን በጥንቃቄ ማንበብ። 

http://www.accc.gov.au/publications/managing-energy-services-at-home
http://www.aer.gov.au/consumers/aer-resources
http://www.energymadeeasy.gov.au/
http://www.energymadeeasy.gov.au/
http://www.energymadeeasy.gov.au/publications-0
http://www.energymadeeasy.gov.au/useful-contacts
http://www.humanservices.gov.au/customer/services/centrelink/centrepay
http://www.my.gov.au/
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መደበኛ ከሆኑ የአውስትራሊያ ተለፎንና ኢንተርኔት ኮንትራት ውስጥ ከሚገቡት አንዳንድ ገጽታዎች: 

• ብዙጊዜ ለአገልግሎቶች መቀጠያ ክፍያ ይፈለጋል። 

• ለአንድ ዓመት ወይም ለሁለት ዓመት ኮንትራት መግባት ሊያስፈልግዎ ይችላል።  

• አብዛኛው የሞባይ አገልግሎቶች ማለት ለሞባይል ብሮንድ ባንድ የሚሆን በየወሩ ለጥሪ ወይም ለዳታ የሚሆን በጀት 

መክፈል እና ከባጀት መጠን በላይ ከተጠቀሙ ከዚያ በላይ መክፈል ይኖርብዎት ይሆናል። 

• ብዙ አገልግሎቶች ማለት ለተጠቀሙት መቆጣጠሪያ ማሳሰቢያ – በየወሩ ካለዎት ባጀት መጠን 50%, 85% ወይም 

100% በሚደርስበት ጊዜ በ SMS ወይም ኢሜል በማሳወቅ ነው።  

• ከቅድሚያ-ክፍያ አገልግሎቶች (ከመጠቀምዎ በፊት ክፍያ) ወይም ከአገልግሎት በኋላ ክፍያ (መደበኛ የፍጆታ መክፈያ 

ወረቀት በአገልግሎት አቅራቢዎች ይላካል) መምረጥ ይችላሉ።  

የተለፎን ወይም የኢንተርኔት ፍጆታ መክፈያ ወረቀት ከደረስዎ እና በተጠቀሰው ቀን መክፈል ካልቻሉ ለኩባንያው ማነጋገር 

አለብዎ።  

ወደሌላ አገሮች ተለፎን ጥሪዎች ብዙጊዜ በወርሃዊ የስልክ ፕላን እቅድ ባጀት ውስጥ አይካተቱም። እነዚህ የስልክ ጥሪዎች ውድ ዋጋ 

ሊሆን ይችላል። ወደ ውጭ አገር በሚያካሂዱት ስልክ ጥሪዎች ላይ ጥንቃቄ ማካሄድ ወይም የቅድሚያ ክፍያ ጥሪ ካርድ መጠቀም 

ነው (ከችርቻሮ ሱቆች ላይ ይገኛሉ)።  

በርስዎ ቤት ኢንተርኔት ወይም ያለሽቦ መሳሪያ/ wireless device እንዲቀጠል ከፈለጉ ከኢንተርኔት አገልግሎት አቅራቢ ጋር 

ኮንትራት ውል መግባት አለብዎ። በማንኛውም ኮንትራት ውል ከመፈረምዎ በፊት ለአገልግሎት ክፍያ አቅም ካለዎትና የርስዎን 

ፍላጎት ስለማሟላት ማረጋገጥ ነው። እንዲሁም በቅድሚያ-ክፍያ ያለሽቦ መገናኛ/ wireless connection ኢንተርኔት ማስቀጠያ 

መክፈል ይችላሉ።  

በነጻ ያለክፍያና አቅም በፈቀደ ኢንተርኔት መጠቀሚያና ስልጠና የሚያቀርቡ ብዙ የተለያዩ ፕሮግራሞች አሉ። ለምሳሌ፡ ህዝባዊ 

ቤተ መጻህፍትና የአካባቢ ምክር ቤቶች በነጻ ኢንተርኔት ሊያቀርቡ ይችሉ ይሆናል። 

በTelecommunications Industry Ombudsman (TIO) አሰራር ላይ አባላት የሆኑትን የስልክና ኢንተርኔት 

ኩባንያዎችን ብቻ መጠቀም አለብዎ (listed ዝርዝራቸው በድህረገጽ www.tio.com.au/members/members-listing 

ላይ ይገኛል)።  

በርስዎ ተለፎን ወይም ኢንተርኔት ላይ ችግር ከተፈጠረና ኩባንያው መፍትሄ ማግኘት ካልቻለ ያለክፍያ በነጻ ለTIO በስልክ 

1800 062 058 ደውሎ ቅሬታ ማቅረብ ይቻላል ወይም በድህረገጽ www.tio.com.au/making-a-complaint ላይ 

ገብቶ ማካሄድ ይቻላል።  

የቤተሰብ ቆሻሻ መሰብሰብና ተረፈ ምርትን እንደገና መጠቀም 
የአካባቢ መንግሥት መደበኛ ቆሻሻ አሰባሰብን ይቆጣጠራል። ለመደበኛ የቤተሰብ ቆሻሻ እና ለተረፈ ምርት እቃዎች፤ እንደ 

ጠርሙሶች፣ ጣሳዎች፣ ወረቀትና ካርቶኖች ማጠራቀሚያ የሚሆኑ ብዙጊዜ የተለያዩ በርሚሎች አሉ።  

የመሰብሰቢያ ቀናትን ለማጣራት ለአካባቢዎ ምክር ቤት ማነጋገር ወይም ለርስዎ ጎረቤታሞች መጠየቅ ነው። እንዲሁም በምእራፍ 

12, ህዝባዊ ተሳትፎ ላይ ማየት።  

በፖስታ ቤት መላክ 
ደብዳቤዎችንና የታሸገ ነገርን በAustralia Post ሳጥኖች ወይም ቢሮዎች በኩል መላክ ይቻላል። ወደ ውጭ አገር ለሚላክ 

ቴምብሮች ዋጋ ከአውስትራሊያ የሚላከው በበለጠ ያስከፍላል። እንዲሁም በAustralia Post ሌላ ጠቃሚ አገልግሎቶች 

ይቀርባል፤ ይህም እንደ የፍጆታ ክፍያን ማካሄድና ለፓስፖርት የሚሆን ፎቶግራፍ ለመውሰድ (በድህረገጽ 

www.auspost.com.au ላይ ማየት)።  

http://www.tio.com.au/members/members-listing
http://www.tio.com.au/making-a-complaint
http://auspost.com.au/
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ቤት ከለቀቁ ወደ አዲሱ መኖሪያ ቤትዎ ለርስዎ መላኪያ የተቀየረ አድራሻ ነግሮ መቀየር ይችላሉ፡ በድህረገጽ 

www.auspost.com.au/parcels-mail/redirecting-your-mail.html) ላይ ገብቶ ማየት። በክፍያ ላይ የቅናሽ ዋጋ 

ለማግኘት ይፈቀድልዎ ይሆናል። እንዲሁም Australia Post አዲሱን አድራሻዎን ለሌላ ድርጅቶች ማስተላለፍ ይችላል። 

  

http://auspost.com.au/parcels-mail/redirecting-your-mail.html
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8 መጓጓዣ  

በዚህ ክፍል ውስጥ 
አውስትራሊያ ትልቅ አገር እንደሆነችና በጣም የተራራቁ ብዙ ከተማዎች አላት። በመላው ከተማ ወይም አገር ውስጥ ለመጓጓዝ 

ብዙ ዓይነት የመጓጓዣ አማራጮች አሏት። 

• የህዝብ መጓጓዣ  

• የታክሲ አገልግሎቶች  

• የብስክሌት  

• የእግር ጉዞ  

• የግል ተሽከርካሪዎች 

የህዝብ መጓጓዣ 
በአውስትራሊያ በህዝብ መጓጓዣ የሚካተቱ አውቶቡሶች፣ ባቡሮች፣ ትራምና ጀልባዎች ናቸው። አብዛኛውን የመጓጓዣ አገልግሎት 

ለመጠቀም መክፈል ወይም ትኬት መግዛት አለብዎ። ለተማሪዎች፤ አንጋፋ የሆኑ ሰዎችና Health Care Card ላላቸው ሰዎች 

መደበኛ የዋጋ ቅናሽ ይቀርብላቸዋል። የአንድ ቀን ወይም ለእያንዳንዱ ጉዞ ትኬት ከመግዛት ፈንታ የሳንታዊ ወይም ወርሃዊ 

ትኬቶችን መግዛት እርካሽ ይሆናል። 

መረጃና የጊዜ ሰንጠረዥ በብዙ የአካባቢ መንግሥት ምክር ቤቶችና የጎብኚ ማእከላት፣ በባቡር ጣቢያዎች፣ ቤተ መጻህፍትና 

በህዝባዊ መረጃ ማቅረቢያ ማእከላት ላይ ይቀርባል። 

አስተዳደር 
ግዛት ወይም 
ተሪቶርይ  

የህዝብ ማጓጓዣ ድርጅት  ድህረገጽ 

ACT ACTION  www.action.act.gov.au  

NSW Transport NSW  www.transport.nsw.gov.au/  

NT Department of Transport  https://nt.gov.au/driving/public-transport-cycling 

Qld Translink  www.translink.com.au 

SA Transport SA  
www.sa.gov.au/topics/transport-travel-and-
motoring/public-transport-and-travel  

Tas. Metro Tasmania  www.metrotas.com.au 

Vic. Metlink  www.metlinkmelbourne.com.au 

WA Public Transport Authority www.pta.wa.gov.au 

የታክሲ አገልግሎቶች  
በአብዛኛው የአውስትራሊያ ክፍሎች ታክሲዎች ወይም ‘ካብስ/cabs’ በቀን 24 ሰዓታት ይሰራሉ። የታክሲ ጉዞ ዋጋ የሚያሳይ 

ቆጣሪ በማሳያ ሰሌዳ ላይ ይኖራል። የታክሲ ኩባንያዎች ዝርዝር በYellow Pages መስመር ላይ ‘ታክሲ ካብስ/Taxi cabs’ 

በሚለው ስር ይገኛሉ። በአብዛኛው ከተማዎች ላይ ለአካለ ጉዳተኞች ወይም ተሽከርካሪ ወንበር/ wheelchair ለሚጠቀሙ ሰዎች 

ለየት ያሉ ታክሲዎች ይቀርባሉ። ከታዳጊ ህጻናት ጋር ሆነው የሚጓዙ ከሆነ ታክሲ በሚጠይቁበት ጊዜ የህጻን መቀመጫ ያለው 

እንደሚያስፈልግዎ ለታክሲ ኩባንያ ማሳወቅ። 

http://www.action.act.gov.au/
http://www.transport.nsw.gov.au/
https://nt.gov.au/driving/public-transport-cycling
http://www.translink.com.au/
http://www.sa.gov.au/topics/transport-travel-and-motoring/public-transport-and-travel
http://www.metrotas.com.au/
http://www.metlinkmelbourne.com.au/
http://www.pta.wa.gov.au/
http://www.pta.wa.gov.au/
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ከታክሲ ማጓጓዣ ሌላ አማራጭ እንደ ዩበር/Uber ወይም መደበኛ ባልሆነ መኪና ለመጠቀም በአንዳንድ አካባቢዎች መቅረብ 

ይችላል። 

የብስክሌት 
ብስክሌት የሚነዱ የመንገድ ደንቦችንና ምልክቶችን መከተል እንዳለባቸውና የብስክሊቱ ፍሬንና ደወል መስራት አለበት። ብስክሌት 

የሚነዱ ከሆነ እርስዎም ሆኑ ሌላው ተሳፋሪ የብረት ባርኔጣ/ሄልመት ማጥለቅ አለባችሁ። ብስክሌት በማታ ሲነዱ ብስክሌትዎ 

የፊትና ኋላ መብራት መኖር አለበት። ሁልጊዜ ብስክሌትዎን አቁመው በሚሄዱበት ጊዜ መቆለፍ። 

ብስክሌተኞችን ለማበረታታት ሲባል በርስዎ አካባቢ ወይም ከተማ ለብስክሌተኛ ለየት ያለ ቅንጅት ማለት እንደ ለብስክሌተኛ 

የሚሆን መተተላለፊያ መንገድ (በመንገድ ወይም ከመንገድ ውጭ)፤ ወይም ብስክሌተኞችን ከህዝባዊ ማጓጓዣ ጋር በሚያገናኝ ቦታ 

ላይ ለብስክሌቶች ማስቀመጫ ይኖራቸዋል።  

ለብስክሌት የሚሆን መስመር ካለ ደህንነቱ የተጠበቀ ስለሆነ በዚህ መስመር ላይ መንዳት ሲኖርብዎት በአንዳንድ አስተዳደር 

ግዛቶችና ተሪቶርዮች አስፈላጊነት ይኖረዋል። ለብስክሌት የሚሆን መስመር ከሌለ ደህንነቱ በተጠበቀ መልኩ በተቻለ መጠን 

በስተግራ መንገድ ተጠግተው መንዳት አለብዎ። በአጠቃላይ ከሁለት ብስክሌተኞች በላይ በመንገድ ላይ አብሮ መንዳት 

የለባቸውም። 

የእግር ጉዞ 
በአውስትራሊያ ውስጥ እግር ጉዞ የታወቀ መዝናኛ እንቅስቃሴ ነው።  

በትራፊክ መብራቶች ወይም በእግረኛ ማቋረጫዎች ላይ መንገድ ማቋረጥ። ትራፊክን ለማጣራት በስተግራዎና በስተቀኝ ያለውን 

ቦታ በጥንቃቄ ማየት። በመኪና መንገድ ወይም በባቡር ሀዲድ ላይ በእግር አለመጓዝ። 

በጫካ ውስጥ በእግር ለመጓዝ ካቀዱ በሚገባ የስንቅ ትጥቅ ማድረግና የት መሄድ እንዳለብዎ ለሆነ ሰው ማሳወቅ።  

የግል ተሽከርካሪዎች  
በግል መጓጓዣ፤ እርስዎ እንደፈለጉ የሚጠቀሙበት የራስዎ መጓጓዣ ነው። አብዛኛው አውስትራሊያዊ መኪናዎች ወይም ሞተር 

ብስክሌቶችን ለግል መጓጓዣ ይጠቀማሉ። የመኪና ባለቤት መሆን አመቺ ሲሆን ነገር ግን ውድ ነው። አውስትራሊያ ውስጥ የራስን 

መኪና መንዳት ብዙ ሃላፊነቶች ይኖሩታል። 

ለማታውቀው ሰው የነጻ ጉዞ ሲጠየቅ በመኪናዎ ወይም በጭነት መኪናዎ ላይ አሳፍሮ መሄድ ደህንነት ስለማይኖረው አለመሳፈሩ 

ይደገፋል። 

የመንጃ ፈቃድ  
በአውስትራሊያ ውስጥ መኪና ወይም ሞተር ብስክሌት ለመንዳት የመንጃ ፈቃድ ማግኘት አለብዎ። ሁልጊዜ ሲነዱ ከርስዎ ጋር 

መሆን አለበት።  

ከሌላ አገር የመንጃ ፈቃድ ከሌለዎት ለDriver Knowledge Test ማለፍና የLearner's Permit ማግኘት አለብዎት። መሉ 

የመንጃ ፈቃድ ካለው ሰው ጋር ሆነው በ Learner’s Permit ለመንዳት ይፈቀድልዎታል። በሚነዱበት ጊዜ መኪናዎ ላይ “L” 

ሰሌዳዎች መለጠፍ አለበት። 

ተገቢ የሆነ አነዳድ ችሎታ ሲያዳብሩ፤ ለProvisional መንጃ ፈቃድ ማመልከት ይችላሉ። የProvisional Licence 

ለማግኘት እድሜዎ ቢያንስ 17 ዓመት መሆን አለበት፤ የለማጅ ፈቃድ ቢያንስ ለስድስት ወራት የሚሆን መያዝ ወይም የሌላ ክፍለ 

ግዛት ወይም የውጭ አገር መንጃ ፈቃድ መያዝ ይገባል። መኪና በሚነዱበት ጊዜ “P” ሰሌዳዎች በመኪናዎ ላይ መለጠፍ 

አለብዎት።  

የርስዎን Provisional ጊዜ ካለፉ በኋላ ክፍት ሙሉ ፈቃድ እንዲሰጥዎ ማመልከት ይችላሉ። በመንጃ ፈቃድዎ ላይ ቅድመ 

ሁኔታዎች ካለበት እነሱን መከተል አለብዎ።  

እንዲሁም በምእራፍ 1, እንደደረሱ ምን መደረግ እንዳለበት ላይ ማየት  
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በመንዳት ላይ ተግባራዊ የሚሆኑ ህጎች 
በሚነዳበት ጊዜ ተግባራዊ ስለሆኑ ህጎች ማወቅና መከተል አለብዎ። ለምሳሌ:  

• የሚነዱት ተሽከርካሪ በመንግሥት የተመዘገበ መሆን አለበት። 

• በመኪናዎ ውስጥ ያለ እያንዳንዱ ሰው በመቀመጫ ላይ መታሰር ወይም ተገቢ የህጻን ማሰሪያ ማድረግ አለበት።  

• እየነዱ ሞባይል ስልክ መጠቀም ህገወጥነት ነው። 

• በመንገድ ላይ አደጋ ከደረሰብዎ ወዲያውኑ ይህንን ለፖሊስ ሪፖርት ማድረግ አለብዎት። 

በአውስትራሊያ ውስጥ የትራፊክ ህጎች በጣም ጥብቅ ናቸው። የመንዳት ህጎችና ደንቦች እንደ አስተዳደር ግዛቱ ይለያያል። ለትራፊክ 

ህጎች አለመከተል ወይም ህጎችን መጣስ ከባድ ቅጣት፤ የመንጃ ፈቃድዎን ማጣት ወይም ወደ እስር ቤትም ሊያስገባ ይችላል። 

እንዲሁም ህገወጥ በሆነ መንገድ መኪና ማቆም ውድ ቅጣትን ሊያስከትል ይችላል። የፍጥነት ገደብ መጠን በህግ የተወሰነ እና 

የፍጥነት ካሜራዎች መጠቀም እንደሚቻል ስለዚህ ከፍጥነት ገደብ መጠን በላይ ለሚነዳ ሰው እንዲያዝ ይጠቅማል። 

አልኮሆል ጠጥቶ ወይም ሰክሮ ወይም በአደገኛ እጾች ተመርዞ መንዳት ህገወጥነት ነው። በደም ውስጥ የሚፈቀድ አልኮሆል መጠን 

እንደ አስተዳደር ግዛት ወይም ተሪቶርይ እንዲሁም እንደ የያዙት መንጃ ፈቃድ ደረጃ ይለያያል። በፓሊስ ሹፌሮችን ከተፈቀደው 

አልኮሆል መጠን በላይ ለመሆናቸው ለማጣራት በሹፌሮች ላይ ድንገተኛ ምርመራ ያካሂዳል። እንዲሁም በምእራፍ 6, 

የአውስትራሊያ ህግ ላይ ማየት 

ለበለጠ መረጃ: 

አስተዳደር ግዛት 
ወይም ተሪቶርይ 

ለመጓጓዣ ባለስልጣን ማንበብ  ተለፎን ድህረገጽ 

ACT Road Transport Authority 13 22 81 www.rego.act.gov.au 

NSW 
Roads and Maritime 
Services  

13 22 13 www.rms.nsw.gov.au 

NT Department of Transport 1300 654 628 https://nt.gov.au/driving 

Qld 
Department of Transport 
and Main Roads 

13 23 80 www.tmr.qld.gov.au/ 

SA Transport 13 10 84 www.transport.sa.gov.au 

Tas. Transport Tasmania 1300 135 513 www.transport.tas.gov.au 

Vic. VicRoads 13 11 71 www.vicroads.vic.gov.au 

WA Department of Transport 13 11 56 www.transport.wa.gov.au/index.asp 

 

ወንበር ማሰሪያ ቀበቶ እና የህጻን ማቀቢያ 
በመኪናዎ ውስጥ ያለ እያንዳንዱ ሰው ወንበር ማሰሪያ ቀበቶ ወይም ተገቢ የሆነ ህጻን ማቀቢያ መጠቀም አለበት። በሚነዱበት ጊዜ 

ቀበቶ ካላሰሩ ቅጣቶች እንዳሉና የመንጃ ፈቃድዎንም ሊያጡ ይችላሉ። ለጎልማሶችና ላደጉ ህጻናት የሚሆኑ ወንበር ማሰሪያ ቀበቶ 

በሁሉም መኪናዎች ላይ አለ። 

http://www.rego.act.gov.au/
http://www.rms.nsw.gov.au/
http://www.rms.nsw.gov.au/
https://nt.gov.au/driving
http://www.tmr.qld.gov.au/
http://www.tmr.qld.gov.au/
http://www.transport.sa.gov.au/
http://www.transport.tas.gov.au/
http://www.vicroads.vic.gov.au/
http://www.transport.wa.gov.au/index.asp
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ህጻናት እድሜያቸው ሰባት ዓመት እስኪሞላ ድረስ በመንግሥት ፈቃድ ላገኘ ለየት ያለ ማሰሪያ እንደሚያስፈልግዎት ነው። የህጻን 

ማሰሪያ/ማቀቢያ ለአውስትራሊያ ደረጃ የጠበቀና ከተሽከርካሪው ጋር በትክክል የሚገጥም፤ እንደ ህጻኑ እድሜ መስተካከል የሚችል 

መሆን ያለበት: 

• እድሜያቸው እስከ ስድስት ወራት ለሆኑ ህጻናት ወደኋላ የሚያሳይ ማሰሪያ/ማቀቢያ መሆን እንዳለበት፤ ለምሳሌ፡ ገና 

ለተወለደ ከረጢት/ካብፕሱል።  

• እድሜያቸው ከስድስት ወራት እስከ አራት ዓመት ለሆኑ ህጻናት ወደኋላ ወይም ወደፊት በሚያሳይ ማሰሪያ/ማቀቢያ 

ውስጥ መጠበቅ አለባቸው፤ ለምሳሌ፡ ለህጻን ደህንነት መቀመጫ።  

• እድሜያቸው ከአራት ዓመት እስከ ሰባት ዓመት ለሆኑ ህጻናት ወደፊት በሚያሳይ ማሰሪያ/ማቀቢያ ወይም ተጨማሪ 

መቀመጫ ከሚስተካከል የወንበር መቀመጫ ማሰሪያ ወይም ለህጻን ደህንነት መለጎሚያ ቀበቶ። 

ታዳጊ ህጻናት በተሽከርካሪ ፊት ለፊት ወንበር ላይ መቀመጥ አይፈቀድላቸውም። በስተኋላ ያለው ወንበር እድሜያቸው ከሰባት 

ዓመት በታች የሆኑ ህጻናት የኋላ ወንበር ካልተያዘ በስተቀር እድሜያቸው በአራትና ሰባት ዓመት መካከል ላሉ ህጻናት በፊት ለፊት 

ወንበር ላይ ለመቀመጥ አይፈቀድም። 

የህጻን ደህንነት ማቀቢያ/ማሰሪያ ለሚለው ድህረገጽ www.kidsafe.com.au ላይ ገብቶ ማየት 

መኪና ስለመግዛት 
አዲስና ያገለገሉ ተሽከርካሪዎች ሽያጭ በጋዜጣና በመስመር ላይ ማስታወቂያ ይወጣል። እንዲሁም በአዲስ መኪና ማሳያ ክፍሎች 

እና በአገለገሉ መኪና ማሳያ ማቆሚያ ቦታዎች ላይ ይገኛሉ። 

የመኪና መግዣ ዋጋ ብዙጊዜ ለመኪና ታርጋ ምዝገባ፤ የቀረጥ ቴምብር (እንደ ሽያጭ ቀረጥ) እና ለግዴታ ዋስትና ኢንሹራንስ 

ክፍያዎችን አያካትትም። እነዚህ ክፍያዎች በተናጠል መከፈል አለባቸው። 

ተሽከርካሪን ለመግዛት ስለ ገንዘብ ብድር መረጃ ለማግኘት የርስዎን ባንክ ወይም ፋይናሻል ኩባንያ ማነጋገር። ያስተውሉ፡ 

ለፋይናንስ ኩንትራት ከመፈረምዎት በፊት በቀረበው ቅድመ ሁኔታዎች ላይ ስለመረዳትዎ እርግጠኛ መሆን አለብዎ።  

መኪና ከገዙና ቀደም ሲል በነበረ ባለንብረት ላይ እዳ ካለና መልሶ ካልተከፈለ መኪናው ሊመለስ ይችላል ወይም እዳውን 

ባቀናጀው ኩባንያ በኩል ህጋዊ እርምጃ ይወሰዳል። ቀደም ሲል የነበረ ባለንብረት በተሽከርካሪው ያልከፈለው ገንዘብ ካለ 

ለማጣራት የPersonal Property Securities Register (PPSR) ማነጋገር ነው።  

ተሽከርካሪው የተሰረቀ ስለመሆኑ፤ የትራፊክ ቅጣቶችን ባለመክፈል ምክንያት ታርጋዉ ታግዶ ከሆነ፤ ከአገልግሎት ውጭ በመሆን 

የተመዘገበ ከሆነ፤ ወይም ተሽከርካሪው ከተጓዘበት ርቀት ቆጣሪ ጋር ጣልቃ ገብነት (የጉዞ መጠን ማሳያን ከመነካካት) ጋር በተዛመደ 

በCommissioner for Fair Trading ላይ ተመዝግቦ ከሆነና ለፖሊስ ሪፖርት ስለመደረጉ የPPSR ሊነግርዎት ይችላል። 

ለበለጠ መረጃ በስልክ 1300 007 777 መደወል ወይም በድህረገጽ www.ppsr.com.au/individuals ላይ ማየት። 

አስተዳደር ግዛቶችና ተሪቶርዮች በሙሉ የሞተረኞች ማሕበራት እንዳሏቸውና እነዚህም ጥቅም ላይ የነበረን ተሽከርካሪ ለሚገዙ 

ሰዎች እንደ ተሽከርካሪ ፍተሻ፤ እያዟዟሩ መረጃ መስጠት፣ ኢንሹራንስ አገልግሎት እና በመንገድ ላይ አገልግሎት (ምናልባት 

ተሽከርካሪዎ ከተበላሸ) ባሉበት ይመጣሉ። ለሁለቱም ማለት አባላት ለሆኑትና ላልሆኑት ብዙ አገልግሎቶች ይቀርባሉ።  

ክልል የሞተረኞች ማሕበራት ተለፎን ድህረገጽ 

National Australian Automobile Association 02 6247 7311 www.aaa.asn.au 

ACT National Road Motorists Association (NRMA) 132 132 www.nrma.com.au 

NSW National Road Motorists Association (NRMA) 132 132 www.nrma.com.au 

http://www.kidsafe.com.au/
http://www.ppsr.com.au/individuals
http://www.aaa.asn.au/
http://www.nrma.com.au/
http://www.nrma.com.au/
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ክልል የሞተረኞች ማሕበራት ተለፎን ድህረገጽ 

NT 
Automobile Association of Northern Territory 
(AANT) 

08 8925 5901 www.aant.com.au  

Qld Royal Automobile Club of Queensland (RACQ) 13 1905 www.racq.com.au 

SA Royal Automobile Association (RAA) 08 8202 4600 www.raa.net 

Tas. Royal Automobile Club of Tasmania (RACT) 132 722 www.ract.com.au 

Vic. Royal Automobile Club of Victoria (RACV) 137 228 www.racv.com.au 

WA Royal Automobile Club (RAC) 131 703 www.rac.com.au  

 

  

http://www.aant.com.au/
http://www.aant.com.au/
http://www.racq.com.au/
http://www.raa.net/
http://www.ract.com.au/
http://www.racv.com.au/
http://www.rac.com.au/
http://www.rac.com.au/
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9 ጤና ጥበቃና ደህንነት  

በዚህ ክፍል ውስጥ 
• መግቢያ 

• Medicare 

• Health Care Card 

• የግል ጤና ጥበቃ ዋስትና ኢንሹራንስ 

• ለህክምና እርዳታ 

• ለአምቡላንስ ወጪዎች 

• መድሃኒቶች 

• ለአስተዳደር ግዛትና ተሪቶርይ ጤና ጥበቃ አገልግሎቶች 

• ለአካለ ጉዳተኛ አገልግሎቶች 

• ለአእምሮ ጤና ጥበቃ አገልግሎቶች 

• ለስቃይና አሰቃቂ ገጠመኝ መማክርት 

• ለህጻን ደህንነትና ከአደጋ አስቀድሞ መከላከል 

• በሽታ መከላከያ/ክትባት 

• ለጥርስ ህክምና አገልግሎቶች  

• በአውስትራሊያ ውስጥ ለእድሜ አንጋፋ እንክብካቤ መስጫ አገልግሎቶች 

• ስለ የእድሜና የጤና ጥበቃ አገልግሎቶች ቅሬታ  

• ሞትን አስመልክቶ 

መግቢያ 
በአውስትራሊያ ውስጥ ድንገተኛ ችግር ካልሆነ በስተቀር በማንኛውም የጤና እንክብካቤ አገልግሎት በመጀመሪያ የሚያነጋግሩት 

ለgeneral practitioner (GP) ነው። የ GP ባለሙያ የርስዎን ጤና ጥበቃ ፍላጎት በመገምገም ለህክምና አሰራር መመሪያ 

ይወስናል። በዚህ ውስጥ ሊካተት የሚችል መድሃኒት ማዘዝ፣ ወደ ደም ምርመራ ወይም ማጣሪያ ማእከል መላክ፤ ወይም ወደ ልዩ 

ባለሙያ እንደ ቀዶ ጥገና ወይም አማካሪ ሀኪም መላክ ይሆናል። ልዩ ባለሙያተኛም እንደገና በተጨማሪ ለደም ምርመራ ወይም 

ሌላ ምርመራ እንዲደረግ በማዘዝ ከዚያም ወደ ሆስፒታል እንዲገቡ መወሰን ይችል ይሆናል። 

የራስዎን GP ለመምረጥ ይችላሉ እንዲሁም እንደ GP’s የአከፋፈል ቅንጅት መሰረት ለGP’s ወጪ የተከፈለ በሙሉ ወይም 

በከፊሉ ይመለሳል።  

Medicare 
ለአንዳንድ መድሃኒትና ለሆስፒታል የወጣ ወጪ በአገር አቀፍ ጤና ጥበቃ አሰራር በMedicare በኩል ለመክፈል የአውስትራሊያ 

መንግሥት ይረዳዎታል። በመንግሥት ሆስፒታል ውስጥ በሽተኛ ከሆኑ ወይም በሆስፒታል የተመረጠ ሀኪም በነጻ ያለ ክፍያ 

ህክምናና የተኙበት አልጋ በMedicare በኩል ያገኛሉ። በጤና ባለሙያዎች Medicare (እንደ ሀኪሞች ልዩ ባለሙያዎች፣ 

የአይን ባለሙያዎች እና ለአንዳንድ የጥርስ ባለሙያዎች እና ሌላ የተባበሩ የጤና ባለሙያዎች) በሚታዩበት ጊዜ ለሚከፈል 

ወጪዎች Medicare ይረዳል። ብዙጊዜ ወደ ሀኪም የሚሄዱ ከሆነ ወይም በተከታታይ ምርመራ የሚያካሂዱ ከሆነ የርስዎ 

ህክምና ወጪ ከፍተኛ ሊከፍሉ ይችሉ ይሆናል። ወደ ሀኪም መሄድ ወይም ምርመራዎችን ማካሄድ አንዴ በMedicare Safety 

Net ገደብ ላይ ከደረሱ በኋላ አነስተኛ ክፍያ ሊሆን ይችላል። 

በአጠቃላይ በማይግራንት/መጤዎች፤ ስደተኞችና በሰብአዊነት መልኩ ለገቡት ባላቸው የቪዛ ዓይነት መሰረት ወዲያውኑ 

በMedicare በኩል ለጤና እንክብካቤ ማግኘት ይችላሉ። ሌላ ማይግራንት/መጤዎች የግል ጤና ጥበቃ ዋስትና ኢንሹራንስ 

መግባት ይኖርባቸው ይሆናል። .  
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አንዳንድ ሀኪሞችና የጤና ባለሙያዎች በጥቅሉ ክፍያን ይጠይቃሉ። ለጎብኝዎች በጥቅሉ ክፍያን የሚጠይቅ ሀኪም በቀጥታ 

ለMedicare ስለሚያስከፍል ከኪስዎ የሚከፍሉት የለም። ሌሎች ሀኪሞችና የጤና ባለሙያዎች ላቀረቡት አገልግሎት 

ሊያስከፍልዎት ይችላሉ። እንደዚህ ከሆነ ለርስዎ ጤና ባለሙያ ማነጋገር ወይም ለMedicare ተመላሽ ጥያቄ ስለማቅረብ ለበለጠ 

መረጃ በድህረገጽ www.humanservices.gov.au/medicare ላይ ገብቶ ማየት። የርስዎ ጤና ባለሙያ ለማየት ሲመጡ 

ያለዎን Medicare ካርድ (እና ካለዎት Health Care Card) ይዘው መምጣት። 

የአውስትራሊያ መንግሥት በPharmaceutical Benefits Scheme (PBS) ስር ላሉ አንዳንድ የመድሃኒት ወጪዎችን 

ይረዳል። ብዙ መድሃኒቶች የሚያስፈልግዎ ከሆነ የPBS Safety Net ለታዘዙ መድሃኒቶች ክፍያ ወጪዎች ሊረዳ ይችላል። 

እርስዎ በPBS Safety Net መጠን ገደብ ላይ ከደረሱ እና ፋርማሲስቶች የ PBS Safety Net Card, ከሰጥዎት ታዲያ 

የርስዎ PBS መድሃኒቶች ረከስ ባለ ዋጋ ወይም ለቀሪው ፋይናሻል ዓመት በነጻ ያገኛሉ። በጣም ውድ የሆነ መድሃኒት ዓይነት 

ከመረጡ፤ ወይም ሀኪምዎ ያዘዘልዎ ቢሆንም የበለጠ መክፈል ይኖርብዎታል። ስለ PBS የበለጠ መረጃ ለማግኘት በድህረገጽ 

www.pbs.gov.au/pbs/home ላይ ገብተው ማየት ይችላሉ። 

Medicare ለአምቡላንስ፣ ለአብዛኛው በጥርስ ህክምና ጨምሮ ለተባበረ የጤና ጥበቃ አገልግሎቶች፣ ለመንጸሮች፣ ወይም ለግል 

በሽተኞች ሆስፒታል ለአልጋ የተኙበትን ወጪዎች አይከፍልም። 

በMedicare መመዝገብ የሚፈቀድልዎ ከሆነ የበለጠ መረጃ ለማግኘት የርስዎን ፓስፖርት ወይም Immicard እንዲሁም 

ፈቃድ ያገኘን ሰነድ ማለት እንደ ከDepartment of Immigration and Border Protection የተሰጠበት ደብዳቤ 

ወይም ከVisa Entitlement Verification Online ማስረጃ ይዘው ወደ Medicare Service Centre መሄድ። 

የሚፈቀድልዎ ከሆነ የMedicare ቁጥር ስለሚሰጥዎ ወዲያውኑ ለጤና ጥበቃ አገልግሎቶች ለማግኘት ቁጥሩን መጠቀም 

ይችላሉ። የርስዎ Medicare ካርድ ከርስዎ Medicare ቁጥር፣ ስምና በተመሳሳይ ካርድ ላይ ሌላ የቤተሰብ አባላት ካለ 

ስማቸውን ያካተተ ካርድ በፖስታ ይላክልዎታል። 

ስለ Medicare ለበለጠ መረጃ በድህረገጽ www.humanservices.gov.au/medicare ገብቶ ማየት ወይም ወደ 

አካባቢዎ Department of Human Services አገልግሎት ማእከል በአካል መሄድ በድህረገጽ 

http://findus.humanservices.gov.au/ ላይ ሊገኝ ይችላል። 

እንዲሁም በምእራፍ 1, ከገቡ በኋላ ወዲያውኑ ምን መደረግ እንዳለበት ላይ ማየት።  

Health Care Card 
በCentrelink ክፍያ የሚያገኙ ከሆነ ወይም በአነስተኛ ገቢ መጠን ላይ ከሆኑ ለመንግሥት Health Care Card ማግኘት 

ይፈቀድልዎ ይሆናል (በድህረገጽ www.humanservices.gov.au/concessioncards ላይ ማየት)። በካርዱ በኩል 

የቅናሽ ዋጋ ለጤና ጥበቃ አገልግሎት፤ ማለት ለመድሃኒት ዋጋ፣ ለሀኪሞች፤ ለጥርስ ባለሙያዎችና አምቡላንስ ወጪን ያካተተ 

ለማግኘት ይፈቅዳል። 

ምንም እንኳን የHealth Care Card ቢኖርዎም መሰረታዊ ለሆነ ሆስፒታልና የህክምና መስጫ ሲሄዱ ያለዎትን Medicare 

ካርድ ከርስዎ Health Care Card ጋር ማቅረብ አለብዎ።  

ለበለጠ መረጃ በምእራፍ 10, የርስዎ ቤተሰብ ላይ ማየት።  

የግል ጤና ዋስትና ኢንሹራንስ 
ብዙዎች አውስትራሊያኖች በግል የጤና ዋስትና ኢንሹራንስ መግዛትን ይመርጣሉ፤ ይህም በግልና በመንግሥት ሆስፒታሎች ላይ 

ለሚያገኙት የህክምና ወጪዎች በሙሉ ወይም በከፊሉ ስለሚሸፍንላቸው ነው። በMedicare ላይ ያልተካተተን ማለት እንደ 

አብዛኛው የጥርስ እንክብካቤ፣ የዓይን እንክብካቤ እና የአምቡላንስ አገልግሎት ወጪዎችን ሊሸፍን ስለሚችል ነው። 

በዚህ የሚካተቱ ክፍያዎችና ዓይነቶች ስለሚለያዩ ታዲያ በግል ጤና ዋስትና ኢንሹራንስ ለመግባት ከወሰኑ በፖሊሲው ከመግባትዎ 

በፊት በቅድሚያ ዝርዝር የተለያዩ የገንዘብ እርዳታዎችን ማወዳደርና ማጣራቱ አስፈላጊ ነው። 

http://www.humanservices.gov.au/medicare
http://www.humanservices.gov.au/medicare
http://www.pbs.gov.au/pbs/home
http://www.humanservices.gov.au/medicare
http://findus.humanservices.gov.au/
http://www.humanservices.gov.au/concessioncards
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ማበረታቻዎች 
የአውስትራሊያ መንግሥት ሰዎች በግላዊ ጤና ዋስትና ኢንሹራንስ እንዲገቡ በማደፋፈር የፋይናንስ ማበረታቻ ያቀርባል። በግላዊ 

ጤና ዋስትና ኢንሹራንስ ለማካሄድ ካሰቡ ለሚከተሉት ማወቅ ይኖርብዎታል። 

• የPrivate Health Insurance Rebate – ለMedicare የሚፈቀድልዎ ከሆነና በሆስፒታል ህክምና ላይ፤ 

በአጠቃላይ የህክምና አቅርቦት (‘ancillary’ ወይም ‘extras’) ወይም በሁለቱም ላይ ቅሬታ ካለዎት ለPrivate 

Health Insurance Rebate ተመላሽ እንዲደረግልዎት መጠየቅ ይችሉ ይሆናል።  

• የMedicare Levy Surcharge – የMedicare Levy Surcharge ማለት የግል ጤና ዋስትና ኢንሹራንስ 

ለሌላቸው ሰዎችና የሚያገኙት ከተፈቀደው ገቢ መጠን ( ‘ገደብ’/threshold) በላይ ከሆነ በተጨማሪ ከመቶ አንድ እጅ 

የሚከፈል ቀረጥ ነው። 

• Lifetime Health Cover – ይህ አሰራር እድሚያቸው ገና እያለ ሰዎች በሆስፒታል ዋስትና እንዲገቡ ያበረታታል። 

ወደ አውስትራሊያ ለመጡ አዲስ ማይግራንት/መጤዎች የLifetime Health Cover የሚያልቀው በሚከተሉት ሁለት 

ቀናት ላይ ነው: 

o የ 31st ልደት ቀንን አስከትሎ 1 July/ሐምሌ; ወይም,  

o እድሜዎ ከ31 ዓመት በላይ ከሆነ፤ ሙሉ በMedicare ለመጠቀም ተመዝግበው በተፈቀደልዎ የመጀመሪያ 

መታሰቢያ ቀን ላይ ይሆናል።  

የLifetime Health Cover መጨረሻ ቀን ካበቃ በኋላ ከሆስፒታል ዋስትና አንድ ሰው ከወጣ፤ እድሜያቸው ከ30 ዓመት 

በላይ ሆኖ መጀመሪያ በሆስፒታል ኢንሽራንስ ለመካተት ከገዙበት ቀን አንስቶ በየዓመቱ 2% ተጨማሪ መክፈል አለባቸው። 

ለምሳሌ፡ አንድ ሰው እድሜው 45 ዓመት ሲሆነው ለመጀመሪያ ጊዜ ለግል ዋስትና ኢንሹራንስ ሆስፒታልን የሚያካትት ከገዛ፤ 

ለሆስፒታል ማካተቻ የሚሆን ተጨማሪ 30% ይከፍላል። ለLifetime Health Cover ማስገቢያ ክፍያን ለማስወገድ የርስዎ 

Lifetime Health Cover ማለቂያ ጊዜ ከማለቁ በፊት በአውስትራሊያ ከተመዘገበ የጤና ዋስትና ሰጭ ላይ መግዛት አለብዎ።  

ለበለጠ መረጃ: 

ለግላዊ ጤና ዋስትና ኢንሹራንስ መረጃ ድህረገጽ 

ለግል ጤና ዋስትና ኢንሹራንስ  www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/content/
private-1  

Lifetime Health Cover 
www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content
/health-privatehealth-lhc-providers-general.htm  

Private Health Insurance Ombudsman www.phio.org.au 

ለጤና ገንዘብ እርዳታና ፖሊሲ ማወዳደር  www.privatehealth.gov.au 

ለህክምና እርዳታ  

ለቤተሰብ የሚሆን ሀኪም ስለማግኘት 
በአውስትራሊያ ውስጥ ከሀኪም ጋር መመዝገብ አያስፈልግም። ይሁን እንጂ ብዙ ሰዎች የቤተሰብ ሀኪም ሲኖራቸው – በአጠቃላይ 

ለጤንነት ጉዳዮች ማለት የህክምና ባለሙያ የበሽታ መከላከያ ክትባቶች፤ ለመዳህኒት ማዘዣ፤ ለህክምና ምስክር ወረቀት፤ ለጤና 

ምርመራ፤ ለአእምሮ ጤና ምርመራና ለጤና ምክርን ያካተተ ይቀርብላቸዋል። 

  

http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/content/private-1
http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/health-privatehealth-lhc-providers-general.htm
http://www.phio.org.au/
http://www.privatehealth.gov.au/
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እነዚህ ሀኪሞች General Practitioners (GPs) በሚል ስም ይጠራሉ። በትንሽ የግል ክሊኒክ ወይም ህክምና ወይም 

በህዝባዊ ወይም በግላዊ ህክምና ማእከል ውስጥ ከሌሎች ሀኪሞች ጋር በመሆን ሊሰርሩ ይችላሉ። በየትኛው ሀኪም ወይም 

የህክምና ማእከል ላይ መሄድ ስለሚችሉስ ለመምረጥ ይችላሉ። GPs ዝርዝራቸው በመስመር ላይ እና በተለፎን ማውጫ ውስጥ 

‘የህክምና ባለሙያዎች’/medical practitioners በሚለው ስር ቀርቧል። በየጊዜው በተመሳሳይ ሀኪም ስለመታየት ወይም 

አለመታየት መወሰን ይችላሉ ወይም በተመሳሳይ ማእከል ውስጥ በሌላ ሀኪሞች መታከም የሚፈልጉ ከሆነ መወሰን ይችላሉ።  

ለሚፈልጉት የርስዎ ቤተሰብ ሀኪም ለማግኘት ከአንድ ባለሙያ በላይ ማየት ሊፈልጉ ይችላሉ። አንዳንድ ባለሙያዎች ለአዲስ 

በሽተኞች ላይቀበሉ ይችላሉ። 

እንዲሁም ለርስዎ አቅራቢያ የሆነ General Practice አገልግሎቶችን ለመፈለግ የ healthdirect በድህረገጽ 

www.healthdirect.gov.au ላይ የGeneral Practice ገጽታዎች ይገኛል። 

መደበኛ አሳሳቢ ጤና  
አሳሳቢ የጤና ችግር ካለብዎትና አጣዳፊ ችግር ካልሆነ ወደ ቤተሰብ ሀኪምዎ መሄድ ወይም ወደ ህክምና መስጫ ማእከል መሄድ 

ነው። ሀኪም ከማየትዎ በፊት መቆየት ይኖርብዎ ይሆናል።  

ብዙጊዜ ወደ ሀኪም ከመሄድዎ በፊት በተለፎን አድርጎ ወይም መስመር ላይ ቀጠሮ ማቀናጀት ይኖርብዎታል። በቀጠሮ ሰዓትዎ 

ስለመገኘት ያረጋግጡ።  

ሳንባ ነቀርሳ  
ከኤሽያ፤ ከአፍሪካ፣ ከህንድ ክፍለ-ግዛት፣ ከደቡብ አሜሪካ ወይም ከምስራቅ አውሮፓ አገር የመጡ ከሆነ ከሳንባ ነቀርሳ ካለው ሰው 

ጋር ለበሽታ የመጋለጥ እድል እንደነበርና በሳንባ ነቀርሳ ለመበከልና ለመታመም ከፍተኛ ችግር ሊሆን ይችላል። 

አውስትራሊያ ከመድረስዎ በፊት የሳንባ ነቀርሳን በሽታ ቢመረመሩም እዚህ በተካሄደው ራጂ ምርመራ ላይ የማይታይ የተሸፋፈነ 

ወይም የተደበቀ ባክተሪያ ብክለት ሊኖርዎ ይችላል።  

ስለ ሳንባ ነቀርሳ በሽታ እንቅስቃሴ የሚያሳስብዎ ከሆነ ለርስዎ ቤተሰብ ሀኪም ወይም ከዚህ በታች ከተዘረዘሩት ውስጥ በተለፎን 

መረጃና ምክር አቅራቢ አገልግሎቶች ውስጥ ለአንደኛው ማነጋገር ነው። 

ልዩ ባለሙያተኞች 
መጀመሪያ አጠቃላይ ባለሙያ (የቤተሰብ ሀኪም) ካላዩ በስተቀር በልዩ የህክምና ባለሙያ ሊታዩ አይችሉም። ሀኪም በበለጠ 

ህክምና እንዲያገኙ ወደ ህክምና መስጫ ወይም ወደሌላ ልዩ የሆነ ባለሙያ ይላካሉ።  

ለሀኪም አስተርጓሚ የቅድሚያ መስመር  
አስፈላጊ ከሆነ ሀኪሞች የTIS National አስተርጓሚን መጠቀም ይችሉ ይሆናል። የቋሚ መኖሪያ ፈቃድ ካለዎት ወይም 

የአውስትራሊያ ዜግነት ካለዎት ይህ አገልግሎት በነጻ እንደሆነና የህክምና መማክርትም በMedicare ላይ ይካተታል። እንዲሁም 

የርስዎ ሀኪም በአካል አስተርጓሚ እንዲመጣ ካስፈለገ ያቀናጃል። በምእራፍ 3, እንግሊዝኛ ቋንቋ ላይ ማየት። 

ለድንገተኛ ችግሮች ህክምና  
በድንገተኛ ችግር ጊዜ ለጤና ህክምና በቀን ለ24 ሰዓታት፤ በሳምንት ለሰባት ቀናት የሚሆን በመንግሥት ሆስፒታሎች ውስጥ 

በድንገተኛ ችግር መታከሚያ ክፍል በኩል ይቀርባል። የመንግሥት ሆስፒታሎች በWhite Pages ውስጥ ‘ሆስፒታሎች’ 

በሚለው ስር ተዘርዝረዋል። እንዲሁም በድንገተኛ ችግር ጊዜ በአንዳንድ የህክምና ማእከላትና በአንዳንድ የግል ሆስፒታሎች ውስጥ 

ህክምና ይቀርባል። 

እርስዎ ወይም የሆነ ሰው በአስጊ ጤና ችግር ከሆነ ወዲያውኑ በተለፎን 000 መደወል እና “Ambulance” እንዲመጣ 

መጠየቅ። ወደ ሆስፒታል ሲሄዱ ማንኛውንም መድሃኒቶችና የርስዎን Medicare፤ የግል ጤና ዋስትና ኢንሹራንስ አባልነት፤ 

Health Care ወይም Pension Concession ካርዶችን ይዞ መሄድ። 

ሁኔታው ድንገተኛ ችግር ካልሆነ የርስዎን ቤተሰብ ሀኪም ማነጋገር። 

http://www.healthdirect.gov.au/
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በተሌፎን የጤና ጥበቃ መረጃና የምክር አገልግሎቶች  
በሁሉም አስተዳደር ግዛቶችና ተሪቶርዮች በተለፎን የጤና ጥበቃ አገልግሎቶችን በቀን ለ24 ሰዓታት፤ በሳምንት ለሰባት ቀናት 

የሚሆን ያቀርባሉ። ያለክፍያ በነጻ መመሪያ በማቅረብና ወደ የአካባቢ ጤና ጥበቃ አገልግሎቶች መምራት ይችላል።  

የጤና ችግር ካለብዎ በመጀመሪያ ለርስዎ ቤተሰብ ሀኪም ለማነጋገር ምንጊዜም መሞከር አለብዎ። ነገር ግን ሀኪሞች መገኘት 

ካልቻሉ በነዚህ የተለፎን አገልግሎቶች በኩል ሙያተኛ የሆኑ ነርሶች ስለሚኖሩ ታዲያ ወዲያውኑ የሙያተኛ ምክርን ያገኛሉ።  

አስተዳደር ግዛት 
ወይም ተሪቶርይ 

በተለፎን ለጤና ጥበቃ 
ምክር አገልግሎት  

ተለፎን ድህረገጽ 

ACT, NSW, 
NT, Tas., SA 
እና WA 

healthdirect 1800 022 222 www.healthdirect.gov.au  

Qld 13 HEALTH 13 43 25 84 www.health.qld.gov.au/13health/default.asp 

Vic. NURSE-ON-CALL 1300 606 024 www.health.vic.gov.au/nurseoncall 

 

ለአምቡላንስ ወጪዎች 
Medicare ለአምቡላንስ መጓጓዣ ክፍያዎችን አያካትትም። የአምቡላንስ ወጪዎች በሚኖሩበት የአስተዳደር ግዛት ወይም 

ተሪቶርይ መሰረት ይለያያል። 

Queensland/በኩዊንስላንድ እና Tasmania/ታዝማኒያ ውስጥ በአጠቃላይ ለአካባቢ ነዋሪዎች የአምቡላንስ አገልግሎት 

ያለክፍያ በነጻ ያገኛሉ። በሌላው የአስተዳደር ግዛቶችና ተሪቶርዮች ሁሉ ዋጋ ያስከፍሉ ይሆናል። ክፍያው እንደ ተጓዙት እርቀት 

ተመርኩዞ፤ በርስዎ የህመም ሁኔታና የዋጋ መቀነሻ ፈቃድ መኖርና አለመኖር ክፍያው ይለያያል። 

የአምቡላንስ ዋስትና ኢንሹራንስ ከሌለዎት ምንም እንኳን በአምቡላንሶች የሚጓዙት አጭር ቢሆንም ግን ክፍያው ውድ ሊሆን 

ይችላል። Queensland/ከኩዊንስላንድ ወይም Tasmania/ታዝማኒያ ውጭ የሚኖሩ ከሆነ ኢንሹራንስ መግዛት ሊያስፈልግዎ 

ይችላል። ይህንን በአምቡላንስ አገልግሎት ወይም የግል ጤና ዋስትና ኢንሹራንስ የገንዘብ ምንጭ በሚቀርብ የአባልነት አሰራር 

በኩል ማካሄድ ይችላሉ።  

ለበለጠ መረጃ በምእራፍ 2, እርዳታ ማግኘት ላይ ማየት። 

መድሃኒቶች  
መድሃኒት ካስፈለግዎ ለመግዛት የማዘዣ ወረቀት ይዘው ወደ ፋርማሲ እንዲሄዱ የርስዎ ሀኪም ሊሰጥዎ ይችላል። ብዙ መድሃኒቶች 

እንደ አንቲባዮቲክስ/antibiotics ያሉት ብቻ ናቸው በመድሃኒት ማዘዣ የሚቀርቡት። በCentrelink የተሰጠ Health Care 

Card ወይም Pension Concession Card ካለዎት በአንዳንድ መድሃኒቶች ላይ የዋጋ ቅናሽ ማስገኛ ፈቃድ አለዎ። 

እንዲሁም የርስዎን Medicare ካርድ ወደ ፋርማሲ ማምጣት አለብዎ። 

በመድሃኒቶች ያለን ምልክትና መመሪያ በጥንቃቄ ማንበብና እርግጠኛ ካልሆኑ ለርስዎ ሀኪም ወይም ለፋርማሲ ባለሙያ ጥያቄዎችን 

ማቅረብ አስፈላጊ ነው። ስለ መድሃኒቶች የበለጠ መረጃ ለማግኘት ለፋርማሲ ባለሙያዎች ማነጋገር ወይም ለMedicine Line 

በስልክ 1300 633 424 መደወል። 

እንዲሁም ፋርማሲዎች በተለፎን አስተርጓሚዎችን መጠቀም ሲችሉ፤ ይህም በመንግሥት ያለክፍያ አገልግሎቱ ይቀርባል። 

  

http://www.healthdirect.gov.au/
http://www.health.qld.gov.au/13health/default.asp
http://www.health.vic.gov.au/nurseoncall/
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መድሃኒቶችና የማዘዣ ወረቀት ተለፎን ድህረገጽ 

NPS MedicineWise 
Medicine Line – ስለ 
መድሃኒቶችና የማዘዣ ወረቀት 
መስጠት  

1300 633 424 ከሰኞ እስከ 

ዓርብ – ከጥዋት 9.00 am 
እስከ 5.00 pm 

www.nps.org.au/contact-us/medicines-line  

Medicare Australia – 
ለPBS የማዘዣ ወረቀቶች 
ስለመጠየቅ መረጃ  

 
www.medicareaustralia.gov.au/public/service
s/scripts/index.jsp  

 

ለአስተዳደር ግዛትና ተሪቶርይ ጤና ጥበቃ አገልግሎቶች 
የአስተዳደር ግዛትና ተሪቶርይ መንግሥታት ለሆስፒታል፤ ለማህበረሰብ ጤና ጥበቃ እና ለማስታገሻ እንክብካቤ አገልግሎቶችን 

ያቀርባሉ።  

ለማህበረሰብ ጤና ጥበቃ ማእከላት 
የማህበረሰብ ጤና ጥበቃ ማእከላት በሁሉም እድሜ ገደብ ላሉ ሰዎች በአነስተኛ ወጪ ለጤና ጥበቃ አገልግሎቶችን ያቀርባሉ። 

በሁሉም ማእከላት አንድ ዓይነት አገልግሎት አይሰጥም። በአገልግሎቶች ውስጥ ሊካተት የሚችል እንደ ነርሲንግ፤ ለጤና ጥበቃ 

ትምህርትና ማበረታቻ፤ አካል በመነካካት ህክምና/ፊዚዮተራፕይ፤ ለጥርስ እንክብካቤ፤ ለህክምና እንክብካቤ፤ መማክርትና 

ማሕበራዊ በጎ አድራጎት ያሉ ናቸው። 

ታዳጊ ህጻናት ላላቸው ቤተሰቦች የጤና ጥበቃ አገልግሎቶች  
ብዙጊዜ ህጻናት ላሏቸው ወላጆች ከወለዱበት ቀን ጀምሮ እስከ ወደ ትምህርት ቤት መግቢያ እድሜ ለወለዱና የህጻን ጤና ጥበቃ 

አገልግሎቶች በነጻ ይቀርብላቸዋል። በዚህ አገልግሎት የሚሰጥ እንደ የጤና አጠባበቅ መረጃ፤ የበሽታ መከላከያ ክትባቶች መስጠት፤ 

የልጅ አስተዳደግ እና የልጅ አመጋገብን ዘዴ ያካትታል። 

የሴቶች ጤና ጥበቃ አገልግሎቶች 
በሴቶች ጤና ጥበቃ አገልግሎቶች በኩል የሚቀርቡት እርዳታዎች ከመውለድ ጋር በተዛመደ ጤና ጉዳዮች፣ በማህጸንና በጡት 

ነቀርሳን ማጣራት፤ በአልኮሆልና አደገኛ እጽ ችግሮች፤ ከአእምሮ ጤና ጋር በተዛመደ ጉዳዮችና በወሲባዊ በደል እና በቤተሰብ 

ሁከት ፈጠራ ላይ ይህም የሴት ብልትን መጉዳትና መቁረጥ/መገረዝን ያካተተ ይሆናል። እንዲሁም በምእራፍ 6, የአውስትራሊያ 

ህግ የሚለውን ማየት።  

ከተለያየ አገር ለመጡ ሰዎች የሚሰጡ አገልግሎታት  
ብዙ ሆስፒታሎችና ትላልቅ የጤና ጥበቃ ማእከላት የጤና ባለሙያዎች እንዳሏቸው፤ እነሱም ለአካባቢ ማይግራንት ማህበረሰባት 

አገልግሎቶችን ያቀርባሉ። በአገልግሎቱ ውስጥ የሚካተት እንደ መማክርት፤ ምክር፤ ወደሚመለከተው መላክና የጤና ጥበቃ 

መረጃን ይሆናል። 

በራስዎ ቋንቋ የተደራጀ የMulticultural Health Worker ቡድን ካለ ለአካባቢዎ ሆስፒታል ወይም ለማህበረሰብ ጤና ጥበቃ 

ማእከል ደውሎ ማጣራት።  

ስለ ጤና ጥበቃ አገልግሎት የበለጠ መረጃ ለማግኘት: 

አስተዳደር ግዛት 
ወይም ተሪቶርይ 

የጤና ጥበቃ ድርጅቶች  ድህረገጽ 

ACT ACT Health 
http://health.act.gov.au/our-services/which-health-
service-suits-you-best 

NSW NSW Ministry of Health www.health.nsw.gov.au/hospitals/pages/default.aspx  

http://www.nps.org.au/contact-us/medicines-line
http://www.nps.org.au/contact-us/medicines-line
http://www.medicareaustralia.gov.au/public/services/scripts/index.jsp
http://health.act.gov.au/our-services/which-health-service-suits-you-best
http://www.health.nsw.gov.au/hospitals/pages/default.aspx
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አስተዳደር ግዛት 
ወይም ተሪቶርይ 

የጤና ጥበቃ ድርጅቶች  ድህረገጽ 

NT Department of Health www.health.nt.gov.au/Service_Locator/index.aspx  

Qld Queensland Health www.health.qld.gov.au  

SA SA Health 
www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/Public+Co
ntent/SA+Health+Internet/  

Tas. 
Department of Health and 
Human Services 

www.dhhs.tas.gov.au   

Vic. 
Department of Health and 
Human Services 

https://www2.health.vic.gov.au 

WA Department of Health http://ww2.health.wa.gov.au 

 

ለአካለ ጉዳተኛ አገልግሎቶች 
በቋሚነትና ከፍተኛ የአካል ጉዳት ላለባቸው ሰዎች፤ ለቤተሰባቸውና እንክብካቤ አቅራቢዎች በተናጠል እርዳታ በNational 

Disability Insurance Scheme (NDIS) በኩል ይቀርብላቸዋል። በNDIS እርዳታ ለማግኘት ግምገማ ማድረግ 

እንደማያስፈልግና በገቢ መጠን ድጋፍ ላይ ማለት እንደ በአካለ ጉዳተኛ ድጋፍ ጡሮታ ወይም በተንከባካቢ ሰጪ ክፍያዎች ላይ 

ችግር አይፈጥርም።  

በዚህን ጊዜ የNDIS እርዳታ ለማግኘት የሚያስችል የእድሜና አካባቢ ቅድመ ሁኔታዎችን ማሟላት አለብዎ። ስለ ፈቃድ ማግኘት 

መረጃ በድህረገጽ www.ndis.gov.au/people-disability/access-requirements ላይ ይገኛል። 

የNDIS በሌለበት አካባቢ ከሆኑ ያሉትን የአካለ ጉዳተኛ አገልግሎቶች መጠቀም ይችሉ ይሆናል። ስለነዚህ አገልግሎቶች መረጃ 

በድህረገጽ www.ndis.gov.au/people-disability/other-services ላይ ይገኛል። 

የአስተዳደር ግዛትና ተሪቶርይ ጤና ጥበቃ አገልግሎቶች ለአካለ ጉዳተኛ የሆኑ ሰዎች፤ ቤተሰባቸውና ተንከባካቢዎች የተለያዩ 

ድጋፎችና አገልግሎቶች ያቀርባል።  

አስተዳደር 
ግዛት ወይም 
ተሪቶርይ 

የአካለ ጉዳተኛ ድርጅት  ተለፎን ድህረገጽ 

ACT Disability ACT 133 427 
www.communityservices.act.gov.au/
disability_act 

NSW 
Department of Family and 
Community Services (Ageing, 
Disability and Home Care) 

 
www.adhc.nsw.gov.au/individuals/su
pport 

NT 
Northern Territory Government 
Office of Disability 

1800 139 656 
http://health.nt.gov.au/Aged_and_Di
sability/Office_of_Disability/index.as
px 

Qld 
Department of Communities, 
Child Safety and Disability 
Services 

13 QGOV 
ወይም 

13 74 68 
www.communities.qld.gov.au/ndis  

http://www.health.nt.gov.au/Service_Locator/index.aspx
http://www.health.qld.gov.au/
http://www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/Public+Content/SA+Health+Internet/
http://www.dhhs.tas.gov.au/
http://www.dhhs.tas.gov.au/
https://www2.health.vic.gov.au/
https://www2.health.vic.gov.au/
http://ww2.health.wa.gov.au/
http://www.ndis.gov.au/people-disability/access-requirements
http://www.ndis.gov.au/people-disability/other-services
http://www.communityservices.act.gov.au/disability_act
http://www.adhc.nsw.gov.au/individuals/support
http://www.adhc.nsw.gov.au/individuals/support
http://health.nt.gov.au/Aged_and_Disability/Office_of_Disability/index.aspx
http://health.nt.gov.au/Aged_and_Disability/Office_of_Disability/index.aspx
http://www.communities.qld.gov.au/ndis/
http://www.communities.qld.gov.au/ndis/
http://www.communities.qld.gov.au/ndis/
http://www.communities.qld.gov.au/ndis
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አስተዳደር 
ግዛት ወይም 
ተሪቶርይ 

የአካለ ጉዳተኛ ድርጅት  ተለፎን ድህረገጽ 

SA Disability Information Service 1300 786 117 
www.sa.gov.au/topics/community-
support/disability 

Tas. 
Tasmanian Government 
Disability and Community 
Services 

1300 135 513 www.dhhs.tas.gov.au/disability 

Vic. 
Department of Health and 
Human Services 

1300 650 172 www.dhhs.vic.gov.au 

WA Disability Services Commission 
(08)9426 9200  
በነጻ ጥሪ  

1800 998 214 
www.disability.wa.gov.au 

ስለ አካለ ጉዳተኛ አገልግሎቶች ለበለጠ መረጃ: 

አገር አቀፍ ድርጅት ድህረገጽ 

Department of Social Services – 
ፕሮግራሞችና አገልግሎቶች 

https://www.dss.gov.au/disability-and-carers/programs-
services  

Department of Human Services – አካለ 
ጉዳተኛ ለሆኑ ሰዎች እርዳታ 

www.humanservices.gov.au/disability  

ከአካለ ጉዳተኛ ጋር የተዛመደ ድርጅትና ቦታዎች 
www.dss.gov.au/our-responsibilities/disability-and-
carers/related-agencies-sites  

አካለ ጉዳተኛ ለሆኑ ሰዎችና ለተንከባካቢዎቻቸው መረጃ 
ስለ የመንግሥት ድጋፍ፣ አበልና ክፍያዎች  

www.australia.gov.au/information-and-services/benefits-
and-payments/people-with-disability  

ለአእምሮ ጤና ጥበቃ አገልግሎቶች 
ከአእምሮ ጤና ወይም ህመም ጋር የተዛመደ ችግር ካለብዎና እርዳታ ከፈለጉ ለርስዎ ቤተሰብ ሀኪም ወይም ለማህበረሰብ ጤና 

ጥበቃ ማእከል ማነጋገር ነው። 

አስቸኳይ እርዳታ ከፈለጉ በአቅራቢያዎ ሆስፒታል ላለ የስነ-አእምሮ ባለሙያ ቡድን ማነጋገር ወይም ከዚህ በታች ባለው የእርዳታ 

መስመር ላይ ማነጋገር: 

ለአእምሮ ጤና ጥበቃ እርዳታ ተለፎን ድህረገጽ 

Lifeline – የ24 ሰዓት እርዳታ መስመር  13 1114 www.lifeline.org.au/  

Kids Helpline – የ24 ሰዓት እርዳታ መስመር 1800 55 1800 www.kidshelp.com.au/  

Mens Helpline Australia 
 – የ24 ሰዓት ችግር ጊዜ መስመር 

1300 789 978 https://www.mensline.org.au/  

http://www.sa.gov.au/topics/community-support/disability
http://www.dhhs.tas.gov.au/disability
http://www.dhhs.tas.gov.au/disability
http://www.dhhs.tas.gov.au/disability
http://www.dhhs.vic.gov.au/
http://www.dhhs.vic.gov.au/
http://www.disability.wa.gov.au/
https://www.dss.gov.au/disability-and-carers/programs-services
https://www.dss.gov.au/disability-and-carers/programs-services
https://www.dss.gov.au/disability-and-carers/programs-services
http://www.humanservices.gov.au/disability
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/disability-and-carers/related-agencies-sites
http://www.australia.gov.au/information-and-services/benefits-and-payments/people-with-disability
https://www.lifeline.org.au/
http://www.kidshelp.com.au/
https://www.mensline.org.au/
http://www.mensline.org.au/
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ለአእምሮ ጤና ጥበቃ እርዳታ ተለፎን ድህረገጽ 

Suicide Call Back Service  
– በአገር አቀፍ በነጻ የመማክርት አገልግሎት 

1300 659 467 www.suicidecallbackservice.org.au 

የአእምሮ ጤና ችግር ላለባቸው በማህበረሰብ ደረጃ ለመርዳት በDepartment of Social Services በኩል ስለሚቀርቡ 

አገልግሎቶችና ፕሮግራሞች የሚከተሉትን ያካተተ በበለጠ መረጃ ማግኘት: 

• Family Mental Health Support Service (FMHSS)  

• Personal Helpers and Mentors (PHaMs) 

• Mental Health Respite: Carers Supports (MHR:CS) 

በድህረገጽ www.dss.gov.au/mental-health ላይ ገብቶ ማየት።  

ለስቃይና አሰቃቂ ገጠመኝ መማክርት 
ሰዎች በደረሰባቸው ስቃይ በአእምሮ የማይረሳ ገጠመኝ ላላቸው የሚረዳ ለየት ያሉ አገልግሎቶች: 

አስተዳደር 
ግዛት ወይም 
ተሪቶርይ 

ለስቃይና ገጠመኝ መማክርት  ተለፎን ድህረገጽ 

ACT 
Companion House  
– ከስቃይና ችግር ለተረፉ ስለመርዳት  

02 6251 4550 
www.companionhouse.org.
au 

NSW 
Service for the Treatment and 
Rehabilitation of Torture and Trauma 
Survivors (STARTTS) 

02 9794 1900 www.startts.org.au 

NT 
Melaleuca Refugee Centre  
– ከስቃይና ችግር ለተረፉ የድጋፍ አገልግሎት  

08 8985 3311 www.melaleuca.org.au 

Qld 
Queensland Program of Assistance to 
Survivors of Torture and Trauma 
(QPASTT) 

07 3391 6677 www.qpastt.org.au 

SA 
Survivors of Torture and Trauma 
Assistance and Rehabilitation Service 
(STTARS) 

08 8206 8900 www.sttars.org.au 

Tas. 
Phoenix Centre  
– ከስቃይና ችግር ለተረፉ የድጋፍ አገልግሎት 

03 6234 9138 
http://mrchobart.org.au/pho
enix-centre/ 

Vic.  
Foundation House  
– Victorian Foundation for Survivors of 
Torture (VFST) 

03 9388 0022 
www.foundationhouse.org.
au 

WA 
Association for Services to Torture and 
Trauma Survivors (ASeTTS) 

08 9227 2700 www.asetts.org.au  

 

  

http://www.suicidecallbackservice.org.au/
https://www.dss.gov.au/mental-health
http://www.companionhouse.org.au/
http://www.startts.org.au/
http://www.startts.org.au/
http://www.startts.org.au/
http://www.melaleuca.org.au/
http://www.qpastt.org.au/
http://www.qpastt.org.au/
http://www.sttars.org.au/
http://www.sttars.org.au/
http://mrchobart.org.au/phoenix-centre/
http://www.foundationhouse.org.au/
http://www.asetts.org.au/
http://www.asetts.org.au/
http://www.asetts.org.au/
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ለህጻን ደህንነትና ከአደጋ አስቀድሞ መከላከል  
Kidsafe, የአውስትራሊያ ህጻን ከአደጋ አስቀድሞ መከላከያ ፋውንዴሽን መንግሥታዊ ያልሆነ ድርጅት ሲሆን ይህም ለወላጆችና 

ማህበረሰባት በድህረገጽ www.kidsafe.com.au ላይ ስለ ህጻን ደህንነትና ከአደጋ አስቀድሞ መከላከል መረጃንና 

አገልግሎቶችን ያቀርብላቸዋል። በድህረገጽ የምዕራባዊ አውስትራሊያና ቪክቶሪያ ክፍሎች ላይ አንዳንድ የተተረጎሙ እውነታ ጽሁፍ 

ወረቀቶች ይቀርባሉ። 

በሽታ መከላከያ/ክትባት 
የበሽታ መከላከያ ክትባት መውሰድ ለህጻናትና ጎልማሶች ጉዳት ከሚያደርስ አደገኛ ቁስለትና በሽታዎች እንዳይዛቸው ይከላከላል። 

የበሽታ መከላከያ ክትባት መውሰድ ግዴታ አይደለም፤ ነገር ግን ለአንዳንድ ህጻናትና ጎልማሶች ቢወስዱት ይመረጣል። በአንዳንድ 

አስተዳደር ግዛቶችና ተሪቶርይዎች አንድ ህጻን በመዋእለ ህጻን ወይም ትምህርት ቤት ከመጀመሩ በፊት የህጻን በሽታ መከላከያ 

መዝገብ ማሳየት ይኖርባቸዋል።  

አብዛኛው ክትባቶች በርስዎ የቤተሰብ ሀኪም ወይም የማህበረሰብ ጤና ጥበቃ ማእከል በኩል ይሰጣል። ይሁን እንጂ አንዳንድ 

ክትባቶች በትምህርት ቤቶች በኩል ይሰጣሉ።ለበለጠ መረጃ የርስዎን የቤተሰብ ሀኪም ወይም ማህበረሰብ ጤና ጥበቃ ማእከል 

ማነጋገር።  

የAustralian Childhood Immunisation Register (ACIR) በድህረገጽ www.humanservices.gov.au/acir 

ላይ ሲገኝ፤ ይህም እድሜያቸው ከ20 ዓመት በታች ለሆኑ ህጻናትና ታዳጊ ወጣቶች የተሰጣቸውን ክትባቶች በአገር አቀፍ ምዝገባ 

ላይ ይቀመጣል። 

እድሜያቸው ከ20 ዓመት በታች ለሆኑ ህጻናትና ታዳጊ ወጣቶች በMedicare የተመዘገቡ ወዲያውኑ በACIR ውስጥ 

ይካተታሉ። ወደ ሀኪም ሲመጡ የነሱን የበሽታ መከላከያ ክትባት መዝገብ ይዞ መምጣት ታዲያ በውጭ አገር የተወሰደ ክትባት ካለ 

በመመዝገቢያው ላይ ማስቀመጥ ይችላሉ። 

ለአንዳንድ የመንግሥት ክፍያዎች ለማግኘት ክትባት መወሰድ አለበት፤ በድህረገጽ 

(www.humanservices.gov.au/immunisation) ላይ ማየት። ክትባት ለመውሰድ የማይችሉበትን የጤና ማስረጃ ሲኖር 

ብቻ ነው። 

ስለ በሽታ መከላከያ መረጃ  ተለፎን ድህረገጽ 

National Immunisation Information Line  1800 671 811 
www.immunise.health.gov.au 

Australian Childhood Immunisation Register  1800 653 809 
www.humanservices.gov.au/acir  

ለጥርስ ህክምና አገልግሎቶች  
ለአጠቃላይ ጤንነትና ደህንነት ጥሩ የአፍ ጤና ጥበቃ ማካሄድ ጠቃሚ ነው። የግል ጥርስ ባለሙያዎች ዋና የጥርስ እንክብካቤ 

አቅራቢዎች ናቸው። የግል ጥርስ ባለሙያዎች ለሚያቀርቡት አገልግሎት ያስከፍላሉ። በተለፎን ማውጫ ውስጥ ዝርዝራቸው አለ። 

ለጥርስ ጤና ጥበቃ አገልግሎቶች ወጪ ክፍያን እንዲሸፍን የግል ጤና ዋስትና ኢንሹራንስ መግባት ያስፈልግዎ ይሆናል። 

የChild Dental Benefits Schedule (በድህረገጽ www.humanservices.gov.au/childdental ላይ) 

እድሜያቸው ከሁለት እና በ17 ዓመት መካከል ላሉ ህጻናት ለመደበኛ የጥርስ ጤና ጥበቃ አገልግሎቶች የሚሆን እስከ $1,000 

ዶላር ድጎማ ለማግኘት ይፈቀድላቸዋል። ይህን የድጎማ ገንዘብ ከሁለት ተከታታይ ዓመታት በላይ መጠቀም ይቻላል። ለማግኘት 

ከተፈቀደልዎ የDepartment of Human Services ያነጋግርዎታል። 

በCentrelink የዋጋ መቀነሻ ካርድ ፈቃድ ላላቸው ሰዎች የአስተዳደር ግዛትና ተሪቶርይ አንዳንድ የአፍ ጤና ጥበቃ (ለሰው ሰራሽ 

ጥርስና ህመም ማስታገሻን ያካተተ) ያለክፍያ በነጻ ያቀርባል። በአካባቢዎ ስላሉት አገልግሎቶች ዝርዝር መረጃ ለማግኘት 

ለአቅራቢያዎ ህክምና ማእከል ወይም ሆስፒታል ማነጋገር። የሚፈቀድልዎ ከሆነ ለማወቅ Centrelink‘ን ማነጋገር።  

http://www.kidsafe.com.au/
http://www.humanservices.gov.au/acir
http://www.humanservices.gov.au/immunisation
http://www.humanservices.gov.au/immunisation
http://www.immunise.health.gov.au/
http://www.humanservices.gov.au/acir
http://www.humanservices.gov.au/childdental
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በአውስትራሊያ ውስጥ ለእድሜ አንጋፋ እንክብካቤ መስጫ አገልግሎቶች 
በእድሜ በሚያረጁበት ጊዜ እርስዎን ለሚንከባከብ መምረጥ ሲችሉ ይህም በመኖሪያ ቤትዎ ለመቆየት መፈለግዎ ወይም ወደ 

የእድሜ አንጋፋ እንክብካቤ መስጫ ቤት ስለመሄድ ምርጫው የርስዎ ይሆናል። የእድሜ አንጋፋ እንክብካቤ መስጫ አገልግሎት 

ታቅዶ የወጣው፤ በራስዎ ችለው እንዲኖሩ ለመርዳትና የርስዎን እንክብካቤ አሰጣጥ ምርጫ ለመስጠት ተብሎ ነው። 

በአውስትራሊያ ውስጥ ለተለያዩ የእድሜ አንጋፋ እንክብካቤ መስጫ አገልግሎቶች በአውስትራሊያ መንግሥት በኩል የገንዘብ 

ድጎማ ይደረጋል። የርስዎ ሁኔታ ከፈቀደ ለሚደረግልዎት እንክብካቤ ላይ አስተዋጽኦ ለማድረግ ይጠበቅብዎታል። 

ስለርስዎ የእድሜ አንጋፋ እንክብካቤ አገልግሎቶች ያሉት ምርጫዎች እና እንዴት መጠቀም እንደሚችሉ መረጃ My Aged 

Care በሚል ድህረገጽ www.myagedcare.gov.au ላይ ይገኛል። ይህ ስለ የእድሜ አንጋፋ እንክብካቤ አሰራር እንዲረዳዎ 

እንዴት ድጋፍና አገልግሎቶችን መጠቀም እንደሚችሉ ይረዳል። በድህረገጽ ላይ የተተረጎመ መረጃ ይቀርባል። እንዲሁም ለMy 

Aged Care በስልክ 1800 200 422 ማነጋገር ይቻላል ወይም ስለርስዎ የእድሜ አንጋፋ እንክብካቤ ፍላጎት ለመወያየት በ 

TIS National በኩል ማነጋገር። 

ለእድሜ አንጋፋ እንክብካቤ አገልግሎቶች ሁለት ምርጫዎች: 

• በመኖሪያ ቤትዎ ለመኖር መቀጠል ከፈለጉ፤ ታዲያ በራስዎ መቆጣጠር ካልቻሉ፤ ማለት እንደ የመብራት አምቡሎች 

መቀየር፤ የአትክልት ሥራ፤ ሰውነት መታጠብና መልበስ ወይም ወደ የምግብ መግዣ ሱቅ መሄድ ካልቻሉ በየቀኑ 

ለሚካሄዱ ሥራዎች እርዳታ ያገኛሉ። እንዲሁም በእግር ለመራመድ የሚረዳ መደገፊያ መሳሪያ ማግኘት ይችላሉ። 

• በራስዎ መኖሪያ ቤት ለመኖር ካልቻሉ ወደ በእድሜ አንጋፋ እንክብካቤ የሚሰጥበት ቤት መሄድ ይችላሉ። 

My Aged Care በርስዎ ፍላጎት ላይ መነጋገርና በበለጠ ስላለዎት ሁኔታ የበለጠ መረጃ ለማግኘት ግምገማ በማቀናጀት ታዲያ 

በመንግሥት ድጎማ ያለው የእድሜ አንጋፋ እንክብካቤ አገልግሎቶች ለማግኘት ከተፈቀደልዎ – ለበለጠ መረጃ በድህረገጽ 

www.myagedcare.gov.au/eligibility-and-assessment ላይ ገብቶ ማየት ወይም በስልክ 1800 200 422 

መደወል።  

ስለ የእድሜና የጤና ጥበቃ አገልግሎቶች ቅሬታ  
ማንኛውም ሰው ስለ Aged Care መኖሪያ ቤቶች፤ ለቤት የሚቀርቡ እንክብካቤዎች ወይም Commonwealth Home 

Support Program አገልግሎቶች ቅሬታ ማቅረብ ከፈለገ ለAged Care Complaints Commissioner ማነጋገር 

መብቱ ነው። ይህ ያለክፍያ በነጻ የሚቀርብ አገልግሎት ነው። ለAged Care Commissioner ማነጋገር የሚችሉት: 

• በመስመር ላይ – www.agedcarecomplaints.gov.au/ 

• በተለፎን –1800 550 552 መደወል 

• በጽሁፍ – ቅሬታዎን በጽሁፍ አድርገው ለሚከተለው መላክ: 

Aged Care Complaints Commissioner  

GPO Box 9848 (በርስዎ ርእሰ ከተማ እና አስተዳደር ግዛት/ተሪቶርይ) 

ስለ እርስዎ የእድሜ አንጋፋ እንክብካቤ የሚያሳሰብ ጉዳይ ካለዎት የMy Aged Care በስልክ 1800 200 422 ማነጋገር 

ሲችሉ ወይም በ MyAgedCare ድህረገጽ (www.myagedcare.gov.au/) በኩል ማካሄድ ይችላሉ። 

ስለሚቀርብልዎ ወይም ሌላ ሰው ጤና ጥበቃ እንክብካቤ ካሳሰብዎ በርስዎ አስተዳደር ግዛት ወይም ተሪቶርይ ላለ ተጽእኖ 

ለሌለበት የጤና ቅሬታ ሰሚ ኮሚሽን ቅሬታዎን ማቅረብ ይችላሉ። 

አስተዳደር ግዛት 
ወይም ተሪቶርይ 

የጤና እንክብካቤ ቅሬታ ሰሚ ድርጅት ተለፎን ድህረገጽ 

ACT Human Rights Commission 02 6205 2222 http://hrc.act.gov.au/olderpeople 

http://www.myagedcare.gov.au/
http://www.myagedcare.gov.au/
http://www.myagedcare.gov.au/eligibility-and-assessment
https://www.agedcarecomplaints.gov.au/
http://www.agedcarecomplaints.gov.au/
http://www.myagedcare.gov.au/
http://www.myagedcare.gov.au/
http://hrc.act.gov.au/olderpeople/
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አስተዳደር ግዛት 
ወይም ተሪቶርይ 

የጤና እንክብካቤ ቅሬታ ሰሚ ድርጅት ተለፎን ድህረገጽ 

NSW Health Care Complaints 1800 043 159 www.hccc.nsw.gov.au 

NT 
Health and Community 
Services Complaints 
Commission 

1800 004 474 www.hcscc.nt.gov.au 

Qld 
Office of the Health 
Ombudsman 

133 646 http://www.oho.qld.gov.au  

SA 
Health and Community 
Services Complaints 
Commissioner 

1800 232 007 www.hcscc.sa.gov.au 

Tas. 
Office of the Health 
Complaints Commissioner 

1800 001 170 www.healthcomplaints.tas.gov.au 

Vic. 
Office of the Health Services 
Commissioner 

1800 136 066 www.health.vic.gov.au/hsc 

WA 
Health and Disability 
Services Complaints Office 

1800 813 583 www.hadsco.wa.gov.au 

ሞትን አስመልክቶ 
በአውስትራሊያ ውስጥ አንድ ሰው ሲሞት ሀኪም በፈረመበት የምስክር ወረቀት ስለ መሞቱ መረጋገጥ አለበት። ይህ የምስክር 

ወረቀት ሳይሰጥ የስርዓት ቀብር ለማቀናጀት አይቻልም። 

በአውስትራሊያ ውስጥ የስርዓት ቀብር ማካሄድ በጣም ሊወደድ እንደሚችልና ከ $4,000 እስከ $15,000 ዶላር ሊያስከፍል 

ይችላል። ለቀብር ስርዓት ክፍያ እና ሞትን ባስከተለ ሌላ ክፍያዎች እርዳታ አንዳንድ ጊዜ በዋስትና ኢንሹራንስ ፖሊሲዎች በኩል 

ይካሄዳል። አንዳንድ ጊዜ የሞተው ሰው ለስርዓት ቀብር ማቀናጃ የሚሆን ክፍያዎችን ወይም ፍላጎት እንዳላቸው በWill ቃላቸው 

በመጥቀስ የክፍያ ቅንጅት በራሳቸው ያካሂዳሉ።  

Will ማለት ጽሁፋዊ ህጋዊ የሆን ሰነድ ሲሆን ይህም አንድ ሰው ከሞተ በኋላ ያለው ንብረቶች እንዴት መከፋፈል እንዳለበት 

በመግለጽና ልጆቻቸውን በማን እንከባከቤ ስር እንደሚሆኑ እንዲሁም ሌላ መመሪያዎችን ማለት እንደ ለበጎ አድራጊዎች ስጦታ እና 

ኦርጋን/የሰውነት ክፍል ለማን እንደሚሰጥ የሚገልጽ ኑዛዜ ይሆናል። Will ህጋዊነት እንዲኖረው በWill ጥቅም ተሳትፎ በሌላቸው 

የሁለት ሰዎች ምስክርነት የተደገፈ መሆን አለበት። በአጠቃላይ Will ሰጪ ለExecutor መርጦ ይቀጥራል። 

በWill የተመረጠ Executor የሙትን ግላዊ ንብረቶች በWill ውስጥ ስማቸው ላለ ሰዎች ለማከፋፈል፤ ስለሞተው ሰው የንብረት 

ግብርን በተመለከተ ጉዳዮች ለመቆጣጠር እና በWill ውስጥ ያለው መመሪያ ስለመካሄዱ ለማረጋገጥ የተወካዩ ሃላፊነት ነው። 

Executor (በአጠቃላይ በክፍያ) ተወክሎ መንቀሳቀስ የሚችል በእያንዳንዱ አስተዳደር ግዛትና ተሪቶርይ ላይ Public 

Trustee አለ።  

አንድ ሰው የWill ኑዛዜ ትቶ ካልሞተ በስተቀር ንብረቱ በወጣው መደበኛ ህግ መሰረት ይከፋፈላል። የቅርብ ዘመዶች ከሌሉ 

ንብረቱ ለአስተዳደር ግዛት ወይም ተሪቶርይ መንግሥት መሰጠት አለበት። 

በሃዘን ጌዜና የሚወዱት ሰው ሲለይ የሚቀርብ እርዳታ አለ። 

  

http://www.hccc.nsw.gov.au/
http://www.hcscc.nt.gov.au/
http://www.hcscc.nt.gov.au/
http://www.hcscc.nt.gov.au/
http://www.oho.qld.gov.au/
http://www.oho.qld.gov.au/
http://www.hcscc.sa.gov.au/
http://www.hcscc.sa.gov.au/
http://www.hcscc.sa.gov.au/
http://www.healthcomplaints.tas.gov.au/
http://www.healthcomplaints.tas.gov.au/
http://www.health.vic.gov.au/hsc
http://www.health.vic.gov.au/hsc
http://www.hadsco.wa.gov.au/
http://www.hadsco.wa.gov.au/
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ለበለጠ መረጃ: 

ምክር ድህረገጽ 

ሞትን አስከትሎ ምን እንደሚደረግ  
www.humanservices.gov.au/customer/subjects/what-do-following-
death  

ኑዛዜ Will ስለማካሄድ 
www.moneysmart.gov.au/life-events-and-you/over-55s/wills-and-
power-of-attorney 

ለስርዓተ ቀብር ስለመክፈል 
www.moneysmart.gov.au/life-events-and-you/over-55s/paying-for-
your-funeral 

Public Trustees 
www.australia.gov.au/information-and-services/family-and-
community/wills-and-powers-of-attorney/wills  

Organ Donation Register 
www.humanservices.gov.au/customer/services/medicare/australian-
organ-donor-register 

የሚወዱትን ሲያጡ ለሚደረግ እርዳታ  www.australia.gov.au/information-and-services/family-and-
community/death-and-bereavement  

 

  

https://www.humanservices.gov.au/customer/subjects/what-do-following-death
http://www.moneysmart.gov.au/life-events-and-you/over-55s/wills-and-power-of-attorney
https://www.moneysmart.gov.au/life-events-and-you/over-55s/paying-for-your-funeral
http://www.australia.gov.au/information-and-services/family-and-community/wills-and-powers-of-attorney/wills
https://www.humanservices.gov.au/customer/services/medicare/australian-organ-donor-register
http://www.australia.gov.au/information-and-services/family-and-community/death-and-bereavement


 

 
በስልክ 131 450 መደወል 

92 

10 የርስዎ ቤተስብ 

በዚህ ክፍል ውስጥ 
• ጋብቻና ሌላ ግንኙነት  

• ለታዳጊ ወጣቶች አገልግሎቶች 

• ወላጆች 

• ለህጻን ድጋፍ 

• በእድሜ አንጋፋ ለሆኑ 

• ዘመድን ለማፈላለግ 

• የርስዎ ቤተሰብ እና Centrelink 

በአውስትራሊያ ያለው የቤተሰብ ሥራ ድርሻ ከነበሩበት አሰራር ለየት ያለ ሊሆን ይችላል። ወንዶችና ሴቶች እኩል መብቶችና 

ሃላፊነቶች አላቸው። ወንዶችና ሴቶች ወደ ሥራ መሄድ በሁለቱም ተቀባይነት ያለውና የተለመደ ነው። እንዲሁም ወንዶችና ሴቶች 

በቤተሰብ ውስጥ ያሉትን ሃላፊነቶች ማለት እንደ ህጻናትን መንከባከብ፤ ማጽዳትና ምግብ ማብሰል የመሳሰሉትን በጋራ አብረው 

ይሳተፋሉ። 

አንዳንድ የቤተሰብ አባላት በአውስትራሊያ አዲስ ህይወታቸውን ከሌሎቹ ፈጥነው ያስተካክላሉ። ለምሳሌ፡ ህጻናት ሁልጊዜ 

እንግሊዝኛ ከወላጆቻቸው ፈጥነው ይማራሉ። 

እንደ ቤተሰብ ሆኖ አብሮ በመሥራት የርስዎን አዲስ ሂይወት ማስተካከል አስፈላጊ ነው። እርዳታ ይፈልጉ ይሆናል ታዲያ በዚህ 

ምእራፍ ውስጥ ስለሚቀርቡ የአንዳንድ አገልግሎቶች መረጃን ያቀርባል። በአውስትራሊያ ውስጥ ለቤተሰብዎ ድጋፍ እርዳታ 

ማግኘት የተለመደና ተቀባይነት አለው። ወደ የመንግሥትና ማህበረሰብ ድጋፍ መገናኛ መርበብ በድረገጽ 

www.humanservices.gov.au/servicefinder ላይ ገብቶ ማየት።  

ጋብቻና ሌላ ግንኙነት  
ስለ የቤተሰብና በቤት ውስጥ ሁከት ፈጠራና ወሲባዊ በደል በተመለከተ እርዳታ ስለሚፈልጉ መማክርት፤ መረጃና ወደሌላ 

አገልግሎቶች መላክ በ1800RESPECT በኩል ይቀርባል። ባለሙያተኛ መማክርት በቀን 24 ሰዓታት በሳምንት ለሰባት ቀናት 

ይገኛሉ። እንዲሁም በሆነ ጓደኛ፣ ዘመድ፣ ባልደረባ ወይም ደንበኛ ላይ የሚያሳሰብ ጉዳይ ካለ እርዳታ ማግኘት ይችላሉ። በስልክ 

1800 737 732 መደወል ወይም በድህረገጽ www.1800respect.org.au ላይ ገብቶ ማየት። 

የFamily Relationship Advice Line በቤተሰብ ግንኙነት ጉዳዮች ላይ መረጃ ያቀርባል፤ ይህም ወላጆች ከተለያዩ በኋላ 

በአሳዳጊነት ቅንጅት ላይ ምክር እና ቤተሰቡ የተሻለ ግንኙነት እንዲያዳብሩ ወይም ከመለያየት ጋር በተዛመደ ለመደራደር የስልክ 

ጥሪዎችን ወደ አካባቢ አገልግሎቶች ይመራል። የምክር አቅርቦት መስመር የሚሰራው በአገር አቀፍ ህዝባዊ በዓላት ካልሆነ በስተቀር 

ከጥዋቱ ሰዓት 8.00 am እስከ ምሽት 8.00 pm፤ ከሰኞ እስከ ዓርብ እንዲሁም ቅዳሜ ከጥዋቱ ሰዓት 10.00 am እስከ 

ከሰዓት በኋላ 4.00 pm ይሆናል። በስልክ 1800 050 321 (በነጻ ጥሪ) መደወል ወይም በድህረገጽ 

www.familyrelationships.gov.au/BrochuresandPublications/Pages/family-relationships-

advice-line.aspx ላይ ገብቶ ማየት። 

Family Relationships Online በቤተሰብ ግንኙነትና መለያየት ላይ መረጃ ያቀርባል። ቤተሰቦች ስለሚኖራቸው ግንኙነት 

ጉዳዮች ላይ ለመቀጣጠር እና ከተለያዩ በኋላ ስለ ህጻናት ቅንጅት አገልግሎቶች ማግኘት ይችላሉ። በድህረገጽ 

www.familyrelationships.gov.au ላይ ገብቶ ማየት።  

MensLine Australia ከቤተሰባቸው ጋር የኑሮ ችግሮች ወይም በመጀመሪያ ግንኙነት/ዝምድና ላይ ችግር ላለባቸው ወንዶች 

የመማክርት፤ መረጃ ማቅረብና ወደሚመለከት አገልግሎት አቅራቢ ይልካል። እንዲሁም ስለ ትዳር ጓደኛቸው፤ በባሎቻቸው ወይም 

በአባቶቻቸው ላይ ለተጨነቁ ሴቶችና ለቤተሰብ አባላት ድጋፍና መረጃ ያቀርብላቸዋል። ይህም በቀን ለ24 ሰዓታት በሳምንት 

ለሰባት ቀናት ይሰራል። በስልክ1300 789 978 መደወል ወይም በድህረገጽ www.mensline.org.au ላይ ገብቶ ማየት። 

http://www.humanservices.gov.au/servicefinder
http://www.1800respect.org.au/
http://www.familyrelationships.gov.au/BrochuresandPublications/Pages/family-relationships-advice-line.aspx
http://www.familyrelationships.gov.au/
http://www.mensline.org.au/
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ለታዳጊ ወጣቶች አገልግሎቶች  
እድሜያቸው ከ 25 ዓመት በታች ለሆኑ ሰዎች የማህበረሰብ አገልግሎቶች ፕሮግራሞችን ይቀርባል። የወጣት ሰራተኞች ባለሙያና 

ልምድ ያላቸው ሲሆኑ እነሱም ለታዳጊ ወጣቶች መረጃ፣ ድጋፍ መስጠትና ድህንነቱ በተጠበቀ አካባቢ እንቅስቃሴዎችን፣ ብዙጊዜ 

በወጣት ማእከል ወይም በአካባቢ ምክር ቤት ላይ በማቅረብ ይረዳሉ። 

ለበለጠ እርዳታ:  

አገር አቀፍ ለወጣት አገልግሎቶች ተለፎን ድህረገጽ 

Kids Helpline – እድሜያቸው ከአምስት ዓመት 

እስከ 25 ለሆኑት የ24 ሰዓታት መማክርት። 
1800 551 800 www.kidshelpline.com.au 

Headspace – እድሜያቸው ከ12 እስከ 25 
ዓመት ለሆኑት አስቀድሞ ጣልቃ መግባት።  

1800 650 890 https://headspace.org.au 

YouthBeyondBlue – የጭንቀትና የአእምሮ 

ጤና ችግር ላለባቸው ወጣቶች የ24 ሰዓታት እርዳታ  
1300 22 4636  www.youthbeyondblue.com  

Department of Education and 
Training 

 https://education.gov.au/youth 

Generation Success – ለወጣት ሰራተኞች 
የሚረዳ መገልገያዎች  

 
www.employment.gov.au/generation-success-
youth-employment-initiative 

Youth Employment  www.employment.gov.au/job-seekers-0  

ከAustralian Institute of Family 
Studies ጋር ግንኙነት መፍጠር 

 
https://aifs.gov.au/cfca/publications/helplines-
and-telephone-counselling-services-children-y 

Reconnect - እድሜያቸው ከ12 እስከ 18 
ዓመት ለሆኑና የመጠለያ ቤት ለሌላቸው ወይም 
በመጠለያ ቤት ማጣት ለተጋለጡ ወጣቶች እርዳታ  

 

www.dss.gov.au/our-responsibilities/housing-
support/programmes-
services/homelessness/reconnect/reconnect-
services 

Office of the Children’s eSafety 
Commissioner – እድሜያቸው ከ18 ዓመት 
በታች ለሆኑ ህጻናት በታለመ ከባድ ማስፈራራት 
ጉዳት ላይ ሪፖርት ለማድረግ። 

 www.esafety.gov.au/reportcyberbullying 

 

እንዲሁም በአስተዳደር ግዛትቶችና በተሪቶርዮች ለወጣት አገልግሎቶችን ያቀርባሉ: 

አስተዳደር 
ግዛት ወይም 
ተሪቶርይ  

ለወጣት አገልግሎቶች ድህረገጽ 

ACT Youth InterACT  www.youth.act.gov.au 

NSW Youth NSW  www.youth.nsw.gov.au  

http://www.kidshelpline.com.au/
https://headspace.org.au/
http://www.youthbeyondblue.com/
https://www.youthbeyondblue.com/help-someone-you-know/what-to-do-in-an-emergency/get-immediate-support
https://education.gov.au/youth
https://education.gov.au/youth
http://www.employment.gov.au/generation-success-youth-employment-initiative
http://www.employment.gov.au/job-seekers-0
https://aifs.gov.au/cfca/publications/helplines-and-telephone-counselling-services-children-y
https://aifs.gov.au/cfca/publications/helplines-and-telephone-counselling-services-children-y
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/housing-support/programmes-services/homelessness/reconnect/reconnect-services
http://www.esafety.gov.au/reportcyberbullying
http://www.esafety.gov.au/reportcyberbullying
http://www.youth.act.gov.au/
http://www.youth.nsw.gov.au/
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አስተዳደር 
ግዛት ወይም 
ተሪቶርይ  

ለወጣት አገልግሎቶች ድህረገጽ 

NT Office of Youth Affairs  www.youth.nt.gov.au  

Qld Queensland Youth www.communityservices.qld.gov.au/youth 

SA South Australia Youth Site www.officeforyouth.sa.gov.au 

Tas. Office of Children and Youth Affairs www.linkzone.tas.gov.au 

Vic. Youth Central www.youthcentral.vic.gov.au 

WA Office for Youth 
www.wa.gov.au/information-about/your-
community/youth  

 

ለታዳጊ ወጣቶች የሚሆኑ መዝናኛዎችና ሌሎች ፕሮግራሞችን በተመለከተ የርስዎን አካባቢ ምክር ቤት ማነጋገር።  

ወላጆች  
አውስትራሊያ ልጅን ማሳደግን ትልቅ ቦታ ይሰጡታል፤ ነገር ግን የሚስተዋለው ይህ ሁልጊዜ “ጥሩ” ወላጅ መሆን ቀላል ነው ማለት 

አይደለም። መረጃና እርዳታ በብዙ ድርጅቶች ይቀርባል። 

ህጻናትን ስርዓት ማስያዝ ከማሳደግ አንደኛው ጠቃሚ ክፍል ሲሆን ነገር ግን በአውስትራሊያ የአካል ቅጣት ህገወጥነት ነው። ሌላ 

ዓይነት ስርዓት ማስያዣ ቅጣት፤ እንደ የሚፈልገውን ነገር በማስወገድ ወይም ልጅዎን ወደ ክፍሉ በመላክ ይሆናል። ልጅዎ ላሳየው 

ጥሩ ባህሪ እና ጥሩ የአመራር ምሳሌነት ሽልማት መስጠት። 

ልጆችዎን ስርዓት ለማስያዝ ችግር ካለብዎ ከቤተሰብ መማክርትና የአሳዳጊ/ወላጅ ድጋፍ አገልግሎቶች እርዳታ ማግኘት:  

ለአሳዳጊ ወላጅ መረጃ  ድህረገጽ 

Family and Relationship Advice Line 
(በስልክ 1800 050 321 መደወል) 

www.familyrelationships.gov.au  

MyChild https://www.mychild.gov.au/ 

Raising Children Network www.raisingchildren.net.au  

Australian Childhood Foundation 
– የተተረጎመን መረጃ ያካተተ  

http://www.kidscount.com.au/en 

ለጀማሪ ጎልማሳ ወላጅ ስለመሆን www.abcdparenting.org  

Kidsafe www.kidsafe.com.au 

የአውስትራሊያ መንግሥት መገናኛ www.australia.gov.au/information-and-services/family-
and-community/caring-for-children 

ለህጻን ድጋፍ  
የChild Support አሰራር በDepartment of Human Services የሚተዳደር ሲሆን ወላጆች ሲለያዩ የልጆቻቸውን 

ጥቅም ለማስጠበቅ ሲባል የህጻን ድጋፍ ክፍያዎች እንዲያካሂዱ ይረዳል። ስለርስዎ የህጻን ድጋፍ ያሉትን ምርጫዎች ለመነጋገር 

የመምሪያ ቢሮን ማነጋገር። 

http://www.youth.nt.gov.au/
http://www.youth.nt.gov.au/
http://www.communityservices.qld.gov.au/youth
http://www.officeforyouth.sa.gov.au/
http://www.linkzone.tas.gov.au/
http://www.youthcentral.vic.gov.au/
http://www.wa.gov.au/information-about/your-community/youth
http://www.familyrelationships.gov.au/
https://www.mychild.gov.au/
http://www.raisingchildren.net.au/
http://www.kidscount.com.au/en
http://www.abcdparenting.org/
http://www.kidsafe.com.au/
http://www.australia.gov.au/information-and-services/family-and-community/caring-for-children
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ለህጻን ድጋፍ ለማነጋገር ዝርዝር 

Child Support ድህረገጽ  www.humanservices.gov.au/childsupport 

ተለፎን Child Support 131 272 

በሌላ ቋንቋዎች መረጃ  www.humanservices.gov.au/yourlanguage  

ለማይግራንት/መጤዎች፣ ስደተኞችና ጎብኝዎች መረጃ www.humanservices.gov.au/multicultural 

በእድሜ አንጋፋ ለሆኑ  
እድሜያቸው ከ50 ዓመት በላይ ለሆኑ ሰዎች አገልግሎቶች የሚያቀርቡ ብዙ የመንግሥት፣ የግልና የማህበረሰብ ድርጅቶች አሉ።  

የአውስትራሊያ መንግሥት የሚያቀርበው: 

• የAge Pension - በእድሜ አንጋፋ የሆኑ አውስትራሊያውያን ከተፈቀደላቸው የገቢ መጠን ድጋፍና የዋጋ መቀነሻ 

መጠቀም ሲችሉ፤ በድህረገጽ www.humanservices.gov.au/agepension ላይ ማየት። 

• My Aged Care - ስላለዎት ምርጫዎች መረጃ እና አገልግሎቶችን እንዴት መጠቀም ስለሚቻል በድህረገጽ 

www.myagedcare.gov.au ላይ ይገኛል። 

እንዲሁም በምእራፍ 9, ጤና ጥበቃና ደህንነት ላይ ማየት። 

በሁሉም የአስተዳደር ግዛቶችና ተሪቶርዮች የSeniors Card አሰራር አላቸው። ካርዱ ያለክፍያ በነጻ እንደሆነና ካርዱን ለያዘ 

ሰው በንግድ ድርጅቶች ላይ ሲሳተፉ የዋጋ ቅናሽ ይፈቀድለታል።  

ለበለጠ መረጃ: 

በእድሜ አንጋፋ ለሆኑ መረጃ  ተለፎን ድህረገጽ 

Centrelink  132 300 www.humanservices.gov.au/olderaustralians 

My Aged Care 1800 200 422 www.myagedcare.gov.au  

Seniors Card አሰራር  
www.australia.gov.au/information-and-
services/benefits-and-payments/older-
australians/seniors-card  

AusGov –  
ለሸመገሉ አውስትራሊያኖች 

 
www.australia.gov.au/information-and-
services/benefits-and-payments/older-australians  

ዘመድን ለማፈላለግ 
በጦርነት፣ በህዝባዊ ብጥብጥና በተፈጥሮ አደጋ መአት ምክንያት የተለዩትን ዘመዶች በአውስትራሊያ ቀይ መስቀል/ Australian 

Red Cross በኩል የማፈላለግና የመልእክት ማስተላለፍ አገልግሎቶችን ያቀርባል። በዓለም ዙሪያ ያለው የቀይ መስቀል 

ሕብረተሰብ በውጭ አገር ለጠፉባቸው የቤተሰብ አባላት ለማፈላለግ ሰዎችን ይረዳል። እንዲሁም በአሁኑ ጊዜ አውስትራሊያ ውስጥ 

ለሚኖሩ ሰዎች ለማፈላለግ በውጭ አገር ያሉትን ሰዎች ይረዳል። 

http://www.humanservices.gov.au/childsupport
http://www.humanservices.gov.au/yourlanguage
http://www.humanservices.gov.au/multicultural
http://www.humanservices.gov.au/agepension
http://www.myagedcare.gov.au/
http://www.humanservices.gov.au/olderaustralians
http://www.myagedcare.gov.au/
http://www.australia.gov.au/information-and-services/benefits-and-payments/older-australians/seniors-card
http://www.australia.gov.au/information-and-services/benefits-and-payments/older-australians
http://www.australia.gov.au/information-and-services/benefits-and-payments/older-australians
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የዓለም አቀፍ ቀይ መስቀል ማፈላለጊያና የስደተኛ አገልግሎትን/ Red Cross International Tracing and Refugee 

Service ለማነጋገር: 

የአውስትራሊያ ቀይ መስቀል ለማነጋገር ዝርዝር  

ኢሜል natinfo@redcross.org.au 

ቀይ መስቀል ድህረገጽ  www.redcross.org.au 

አገር አቀፍ 03 9345 1800 

ACT 02 6234 7600 

NSW 02 9229 4111 ወይም በነጻ ጥሪ 1800 812 028 

NT 08 8924 3900 

Qld 07 3367 7222 ወይም በነጻ ጥሪ 1300 554 419 

SA 08 8100 4500 

Tas. 03 6235 6077 

Vic. 03 8327 7700 ወይም በነጻ ጥሪ 1800 131 701 

WA 08 9225 8888 ወይም በነጻ ጥሪ 1800 810 710 

 

  

mailto:natinfo@redcross.org.au
http://www.redcross.org.au/
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የርስዎ ቤተሰብ እና Centrelink 
በCentrelink እና Medicare በኩል ለማሕበራዊ፤ ለጤና ጥበቃና ሌሎች ክፍያዎችና አገልግሎቶች የDepartment of 

Human Services ያቀርባል። እንደ የእያንዳንዱ ግለሰብና ቤተሰብ ፍላጎት እነዚህ አገልግሎቶች ይለያያሉ። የርስዎ ሁኔታዎች 

ከተቀየሩ፤ ለምሳሌ ልጅ ከወለዱ፤ ሥራዎን ካጡ ወይም ከታመሙ እርዳታ ለማግኘት ወዲያውኑ Centrelink‘ን ማነጋገር። 

ሰዎች በበለጠ በራሳቸው ብቃት እንዲኖራቸው Centrelink እንደሚረዳና ይህም ለሰዎች እነዚህን ፍላጎቶች እያሟላ ሥራ 

እንዲፈልጉ መርዳት ይሆናል። እንዲሁም በተለያዩ የህይወት ደረጃዎች ጊዜ ለየት ያለ እርዳታ ለሚያስፈልጋቸው፤ ማለት ጡሮታ 

ለመውጣት ሲያቅዱ ወይም ችግር/ኪሳራ ወይም በህመም ችግር ሲያጋጥም Centrelink ይረዳል። 

በዚህ ክፍል ውስጥ  
• የርስዎን ማንነት ማረጋገጥ 

• በሌላ ቋንቋዎች መርዳት 

• ከCentrelink ጋር ለመደራደር እርዳታ 

• ለCentrelink የማስጠበቂያ ጊዜ 

• ለCentrelink ክፍያዎች ስለመጠየቅ 

• ለቤተሰቦች ክፍያዎች 

• የኒው ዚላንድ ዜጎች (የአውስትራሊያ ዜጋዎች ላልሆኑ) 

• Crisis Payment ለስደተኞችና በሰብአዊነት መልኩ ለገቡ 

• ሌላ የCentrelink አገልግሎቶች 

• አነስተኛ ገቢ መጠን ላላቸው የዋጋ መቀነሻ 

• የሁኔታዎች መቀያየር 

• የትዳር ጓደኛ ትርጉም 

• እንደገና ማየትና አቤቱታ 

• የርስዎ መረጃ ግላዊነት 

• ታዳጊ ወጣቶች 

• የዋስትና ድጋፍ 

የርስዎን ማንነት ማረጋገጥ 
በCentrelink ላይ የርስዎን ማንነት ማረጋገጫ ሰነድ ማቅረብ አለብዎ፤ በድህረገጽ 

(www.humanservices.gov.au/customer/enablers/proof-of-identity) ላይ ማየት - ለምሳሌ፡ ፓስፖርትና 

የጉዞን ሰነዶች፤ ባንክ አካውንት ዝርዝር መረጃ ወይም ያረፉበት ቦታ የሚገልጽ ዝርዝር ማቅረብ። 

በሌላ ቋንቋዎች መርዳት  

በሌላ ቋንቋዎች መረጃ 
ስለ ክፍያዎችና አገልግሎቶች በተመለከተ ለማንበብ፣ ለመከታተልና ለማዳመጥ የሚችሉበት በድህረገጽ 

www.humanservices.gov.au/customer/information-in-your-language ላይ Centrelink በተለያየ ቋንቋ 

የተተረጎመ መረጃ ይገኛል።  

Centrelink ተከታታይ የሆነ ለአውስትራሊያ አዲስ ቪድዮች በሚል በ10 ቋንቋዎች የሚካተቱ አርእስቶች ላይ እንደ ክፍያዎች፤ 

ሥራ ስለማፈላለግ፤ Medicare ካርድ እና Health Care Card አለው። እነዚህን ቪዲዮች በድህረገጽ 

www.humanservices.gov.au/yourlanguage ላይ መጠቀም ይችላሉ።  

http://www.humanservices.gov.au/customer/enablers/proof-of-identity
https://www.humanservices.gov.au/customer/information-in-your-language
http://www.humanservices.gov.au/yourlanguage
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በመድብለ ቋንቋ የስልክ አገልግሎት  
ከእንግሊዝኛ ባሻገር በሌላ ቋንቋ የሚናገሩ ከሆነ ለእኛ መድብለ ቋንቋ ስልክ አገልግሎት በቁጥር 131 202 (8am – 5pm 

በአካባቢ ሰዓት) መደወል እና ስለ Centrelink ክፍያዎችና አገልግሎቶች ለርስዎ ቋንቋ ተናጋሪ ሰው ማግኘት ይችላሉ። 

አስተርጓሚዎች  
እንግሊዝኛ የማይናገሩ ከሆነ፤ Centrelink በርስዎ ቀጠሮ ጊዜ አስተርጓሚ በነጻ ማቅረብ ይችላል። አስተርጓሚ ለማቀናጀት 

በስልክ 131 202 መደወል ወይም ለአካባቢዎ Centrelink Service Centre መጠየቅ።  

የርስዎ ሰነዶች ትርጉም  
ክፍያዎችና አገልግሎቶች ለማመልከት የሚረዱዎትን ሰነዶች እንዲተረጎሙሉዎት ያለክፍያ በነጻ Centrelink ማቀናጀት ይችላል። 

በስልክ131 202 መደወል ወይም ለአካባቢዎ Centrelink Service Centre መጠየቅ። 

መድብለ ባህላዊ አገልግሎት ሃላፊዎች 
መድብለ ባህላዊ አገልግሎቶች ሃላፊዎች (በድህረገጽ www.humanservices.gov.au/mso ላይ ማየት) 

ለማይግራንት/መጤና ስደተኛ ማህበረሰባት ስለ የCentrelink ፕሮግራሞችና አገልግሎቶች መረጃ በማቅረብ እንዲሁም 

አገልግሎቶችን ለማሻሻል እንዲረዳ ሰፋ ባለ መማክርት ያካሄዳል።  

የCentrelink ደብዳቤዎች 
በCentrelink የሚላኩትን ደብዳቤዎች በሙሉ ማንበብ እንዳለብዎትና አስፈላጊ ከሆነ ምላሽ መስጠት። ደብዳቤው በርስዎ ቋንቋ 

እንዲብራራልዎ ከፈለጉ በስልክ 131 202 መደወል። 

ከCentrelink ጋር ስለመደራደር እርዳታ 
እርስዎን ወክሎ የሚንቀሳቀስ ሌላ ሰው ወይም ድርጅት ('ተመራጭ'/nominee) መምረጥ ይችላሉ። በድህረገጽ 

www.humanservices.gov.au/nominees ላይ ማየት።  

Centrelink  ለማነጋገር ዝርዝር  

Centrelink www.humanservices.gov.au/centrelink 

መረጃ ለማይግራንት/መጤዎች፣ ስደተኞችና 
ጎብኝዎች  www.humanservices.gov.au/multicultural  

በሌላ ቋንቋዎች መረጃ  www.humanservices.gov.au/yourlanguage  

በሌላ ቋንቋዎች መረጃ ለማግኘት 131 202 

ለማመልከት መነሳሳት www.humanservices.gov.au/customer/enablers/intent-to-claim  

የርስዎን ማንነት ስለማረጋገጥ  www.humanservices.gov.au/customer/enablers/proof-of-identity  

የአገልግሎት ማእከልን መጎብኘት  www.humanservices.gov.au/findus 

ለCentrelink የማስጠበቂያ ጊዜ  
በቅርብ ጊዜ ለደረሱ ነዋሪዎች ወይም በጊዜያዊ ማይግራንት/መጤዎች (በሰብአዊነት መልኩ ከገቡት ባሻገር) በአብዛኛው 

ክፍያዎችንና አበሎችን (የNewly Arrived Resident's Waiting Period) ከማግኘታቸው በፊት 104 ሳምንታት መጠበቅ 

አለባቸው። በተጠባባቂ የጊዜ ገደብ ውስጥ የቤተሰብ እርዳታ ክፍያዎችን አይመለከትም (ለቤተሰቦች ክፍያዎች የሚለውን ማየት)። 

ለበለጠ መረጃ በድህረገጽ www.humanservices.gov.au/families ላይ ማየት።  

http://www.humanservices.gov.au/mso
http://www.humanservices.gov.au/nominees
http://www.humanservices.gov.au/centrelink
http://www.humanservices.gov.au/multicultural
http://www.humanservices.gov.au/multicultural
http://www.humanservices.gov.au/yourlanguage
http://www.humanservices.gov.au/customer/enablers/intent-to-claim
http://www.humanservices.gov.au/customer/enablers/proof-of-identity
http://www.humanservices.gov.au/findus
http://www.humanservices.gov.au/families
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የተጠባባቂ የጊዜ ገደብና ማመልከቻው ለማን እንደሆነ በሚከፈለው የአበል ዓይነትና ወደ አውስትራሊያ የገቡበት ቀን መሰረት 

ይለያያል። በማንኛውም የህይወት ጊዜዎ እንደ አውስትራሊያዊ ነዋሪ ሆኖ አውስትራሊያ ውስጥ ያሳለፉት ጊዜ በተጠባባቂ ጊዜ 

ገደብ ውስጥ ይቆጠራል።  

በተጠባባቂ ጊዜ በነበሩበት ወቅት ስራ ለማፈላለግ እንዲረዳዎ በjobactive ላይ መመዝገብ ይችላሉ። እንዲሁም በCentrelink 

Service Centres ውስጥ በሚቀርበው የሥራና ሰራተኛ በራስ-እርዳታ መገልገያዎች ላይ መጠቀም ይችላሉ። 

ከNewly Arrived Resident's Waiting Period ግዴታ ነጻ መሆን  
ከNewly Arrived Resident's Waiting Period ግዴታ ነጻ መሆን የሚችሉት:  

• ለአውስትራሊያ ዜግነት ያላቸው።  

• ለአውስትራሊያ ዜጋ የቤተሰብ አባላት ወይም ለረጅም ጊዜ ነዋሪ።  

• በሰብአዊነት ፕሮግራም ለመጣ ግለሰብ ወይም ለግለሰቡ ቤተሰብ አባል።  

• አንዳንድ የቪዛ ዓይነቶች/visa subclasses ላላቸው ይሆናል። 

በርስዎ ሁኔታ ላይ ለውጥ ከተፈጠረና በችግር ላይ ከሆኑ ወዲያውኑ ልዩ የክፍያ አበል/ special benefit ማግኘት ይችሉ 

ይሆናል። ከሥራ መውጣት ወይም ሥራ ማግኘት አለመቻል በአጠቃላይ እንደ የሁኔታ ለውጥ ተብሎ ግምት ውስጥ አይገባም። 

ማግኘት ከተፈቀደልዎ ለማወቅ ማመልከቻ ለCentrelink ማስገባት። 

ስለ ነዋሪነት ብቃት አስፈላጊነት 
ለጡሮታና ለአንዳንድ አባል ክፍያዎች በቅርቡ ለገባ የነዋሪ ማስጠበቂያ ጊዜ አይኖራቸውም፤ ነገር ግን 'የነዋሪነት ብቃት' ማስጠበቂያ 

ጊዜ ይኖረዋል። 

• Parenting Payment and Widow Allowance: የ104 ሳምንታት፡ 

• Age Pension and Disability Support Pension: የ10 ዓመታት  

አንዳንድ ከመደበኛ ለየት ያሉ እንዳሉ፤ ለምሳሌ፡ እርስዎ ስደተኛ ወይም በሰብአዊ መልኩ ከገቡ፤ ወይም ባል/ሚስት ከሞተብዎ፤ 

የአውስትራሊያ ነዋሪ ከሆኑ በኋላ አካለ ጉዳተኛ ወይም ብቸኛ አሳዳጊ ወላጅ ከሆኑ ነው።  

ለጠየቁት ክፍያ በሚያካትት አገር የሚኖሩ ከሆነ ይህም ከአውስትራሊያ ጋር የዓለም አቀፍ ማሕበራዊ ዋስትና ስምምነት ካለው 

ለጡሮታ ክፍያ ማግኘት ይፈቀድልዎ ይሆናል። አውስትራሊያ ከ 29 አገሮች ጋር የማሕበራዊ ዋስትና ስምምነት አላት፤ ዝርዝሩ 

በድህረገጽ www.humanservices.gov.au/issa ላይ ይገኛል። 

በውጭ አገር ሆኖ ስለ ጡሮታ ማለት ለውጭ አገር ጡሮታ ስለመጠየቅ ወይም የአውስትራሊያን ጡሮታ ስለመጠየቅ ላካተተ 

የበለጠ መረጃ፤ በድህረገጽ www.humanservices.gov.au/international ላይ ይገኛል።  

ለCentrelink ክፍያዎች ስለመጠየቅ 
ለማሕበራዊ ዋስትና ክፍያ ለመጠየቅ፤ በ‘Intent to Claim’ መመዝገብ አለብዎት። ይህ እርስዎ ለክፍያ ማመልከት እንደፈለጉ 

ለCentrelink ያሳውቃል። እርስዎ ወይም እርስዎን በሚወክል ሰው በኢንተርኔት መስመር ላይ፤ በአካል ወይም በስልክ ማካሄድ 

ይቻላል። 

ያቀረቡት ማመልከቻ ተቀባይነት ካገኘ ታዲያ በ‘Intent to Claim’ ከተመዘገቡበት ቀን ጀምሮ የርስዎ ክፍያ ወይም የዋጋ መቀነሻ 

ካርድ ይጀምራል (በዚያን ቀን የርስዎን ክፍያ ወይም ዋጋ መቀነሻ ካርድ ለማግኘት ብቃት ካለዎት፤ የጥያቄ ማቅረቢያ ቅጹን 

ሞልተው በ14 ቀናት ውስጥ መመለስ)። 

አብዛኛው የCentrelink ክፍያዎች የሚቀርበው በአውስትራሊያ ውስጥ ለሚኖሩ ሰዎችና ለአውስትራሊያ ነዋሪዎች ብቻ ነው፤ 

(በድህረገጽ www.humanservices.gov.au/customer/enablers/residence-descriptions ላይ ገብቶ 

ማየት)።  

http://www.humanservices.gov.au/issa
https://www.humanservices.gov.au/international
http://www.humanservices.gov.au/customer/enablers/residence-descriptions
http://www.humanservices.gov.au/customer/enablers/residence-descriptions
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ለአንዳንድ ጊዜያዊ ቪዛ ያላቸው እንደ ክፍያው ዓይነት ሊፈቀድላቸው ይችል ይሆናል። ነጻ ካልሆኑ በስተቀር ለነዋሪነት ጊዜ ገደብ 

ወይም ለNewly Arrived Resident's Waiting Period ብቃት ማሟላት ይኖርብዎ ይሆናል። እንዲሁም ሌላ ማስጠበቂያ 

ጊዜ ገደብ ተግባራዊ ሊሆን ይችላል። በCentrelink ማስጠበቂያ ጊዜ የሚለውን ማየት።  

ለርስዎ የገቢ መጠን ድጎማ ክፍያዎችን ለማግኘት የመገበሪያ ፋይል ቁጥር (TFN) ማግኘት አለብዎ። 

ባለዎት ሁኔታ ላይ ተመርኩዞ ምን ዓይነት ክፍያዎች ለማግኘት እንደሚፈቀድልዎ ከዚህ በታች ባለው ሰንጠረዥ ተገልጿል: 

የርስዎ ሁኔታ ተለፎን Centrelink ክፍያ ይህ ክፍያ የሚረዳው 

ሥራ እየፈላለኩ ነው  132 850 Newstart Allowance 
እና/ወይም  

Youth Allowance  

ለክፍያ ሥራ እየፈለጉ ከሆነ፤ ወይም የሥራ ማስገኛ እድልዎን 
ማሻሻል በሚችል ተቀባይነት ባገኘ ስልጠና ወይም ሌላ 
እንቅስቃሴዎች ላይ ተሳታፊ ከሆነ ነው። 

ትምህርት ወይም ስልጠና 
እየወሰድኩ ነው  

132 490 Youth Allowance  እድሜዎ ከ16 እስከ 24 ዓመት ከሆነ፤ የሙሉ-ቀን ትምህርት 
የሚከታተሉ ወይም የሙሉ-ቀን የአውስትራሊያ አፕረንትሽፕ/ለሙያ 
ስልጠና ወይም ሌላ ተቀባይነት ያገኘ እንቅስቃሴ ላይ ተሳታፊ ከሆኑ 
ነው። 

  Austudy እድሜዎ 25 ዓመት ወይም በላይ ከሆነ፤ የሙሉ-ቀን ትምህርት 
የሚከታተሉ ወይም የሙሉ-ቀን የአውስትራሊያ አፕረንትሽፕ/ለሙያ 
ስልጠና የሚወስዱ ከሆነ ነው። 

በችግር ጊዜ እርዳታ 
እፈልጋለሁ  

132 850 Crisis Payment  ይህ ለአንድ ጊዜ ክፍያ ይሆናል: 
• በስደተኛ ወይም በሰብዓዊ መልኩ በቅርቡ ወደ አውስትራሊያ 

ከገቡ። 

• በኣሳት ወይም በጎርፍ ጉዳት ምክንያት በቤትዎ ውስጥ መኖር 
ካልቻሉ። 

• በቤተሰብ ውስጥ በተፈጠረ ሁከት ሳቢያ ከመኖሪያ ቤትዎ 
ከወጡ። 

• ከእስር ቤት ሲወጡ ይሆናል። 

  Special Benefit ከርስዎ ቁጥጥር በላይ በሆነ ሁኔታዎች ሳቢያ ከፍተኛ የገንዘብ 
ፋይናንስ ፍላጎት ካለዎት  

ለሆነ ሰው እንክብካቤ 
እያደረኩ ነው  

132 717 Carer Payment ተንከባካቢ ከሆኑና በሚያካሂዱት እንክብካቤ አቅርቦች ፍላጎት 
ሳቢያ ከሥራ በሚከፈልዎ ገንዘብ እራስዎን መርዳት ካልቻሉ ነው።  

  Carer Allowance  
(ለገቢ መጠን ድጎማ) 

ለሚከተሉት፤ በየቀኑ እንክብካቤና ጥበቃ በተጨማሪ የሚያቀርቡ 

ወላጅ ወይም ተንከባካቢ ከሆኑ:  

- ለአካለ ጉዳተኛ ወይም ለጤና ችግር ያለበት ጎልማሳ ወይም 
ህጻን 

- ለተዳከሙና በእድሜ ትልቅ ለሆኑ ጎልማሶች።  

ታምሜያለሁ፤ ጉዳት 
ደርሶብኛል ወይም አካለ 
ጉዳተኛ ነኝ 

13 2717 Disability Support 
Pension 

ቢያንስ ለቀጣይ ሁለት ዓመታት ከሥራ ሊያግድዎ የሚያስችል 
የአካል፣ የመማር ወይም የአእምሮ ጉድለት ካለብዎ ወይም 
በቋሚነት የታወሩ ከሆነ ነው።  

  Sickness Allowance በሥራ ተቀጥረው ወይም የሙሉ-ቀን ተማሪ ከሆኑ፤ ነገር ግን በጤና 
ሁኔታ ሳቢያ ለጊዜው መሥራት ወይም መማር ካልቻሉ ወይም 
በሚሻልዎት ጊዜ ወደ ሥራ ወይም ትምህርት ለመመለስ ነው። 

ወደ ጡሮታ 
እየተቃረብኩ ወይም 
ጡሮተኛ ነኝ 

13 2300 Age Pension በጡሮታ ጊዜ እራስዎን ለመርዳት የሚያስችል በቂ የገቢ መጠን 
ከሌለዎት ነው። 

የሆነ ሰው ከሞተ በኋላ 
እርዳታ እፈልጋለሁ 

13 2300 Bereavement 
Payment 

የርስዎ ትዳር ጓደኛ፤ ልጅ ወይም የሚንከባከቡት ሰው ከሞተና 

የCentrelink ክፍያ የሚያገኙ ከሆነ ነው።  

  Bereavement በቅርቡ የርስዎ ትዳር ጓደኛዎ ከሞተና የCentrelink ክፍያ 
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የርስዎ ሁኔታ ተለፎን Centrelink ክፍያ ይህ ክፍያ የሚረዳው 

Allowance የማያገኙ ከሆነ ነው። 

የCentrelink ክፍያዎች ሙሉ ዝርዝራቸው በድህረገጽ www.humanservices.gov.au/centrelink ላይ ይገኛል። 

ለቤተሰቦች ክፍያዎች  
እራሳቸውን ያልቻሉ ጥገኛ ህጻናት ካለዎት ቤተሰቡን ካላቸው ሥራ እና የቤተሰብ ሃላፊነት ጋር በተዛመደ ለመርዳት፤ Centrelink 

የተለያዩ ክፍያዎችን ያቀርባል።  

ለበለጠ መረጃ: 

ሊፈቀድልዎ የሚችለው እርዳታ በርስዎ ቤተሰብ ሁኔታዎች ላይ ማለት በህጻናት እድሜና ቁጥር እና በርስዎ ቤተሰብ የገቢ መጠን 

መሰረት ነው።  

በአጠቃላይ ለቤተሰብ እርዳታ ክፍያዎች የሚፈቀድልዎ የቋሚ መኖሪያ ቪዛ ካለዎትና አውስትራሊያ ውስጥ የሚኖሩ ከሆነ ነው። 

ነገር ግን አንዳንድ ለየት ያሉ ምክንያቶች ይኖራሉ።  

የቤተሰብ እርዳታ ክፍያ  ይህ ክፍያ የሚረዳው…  

Family Tax Benefit Part A ህጻናትን ለማሳደግ ለሚወጣ ክፍያዎች። 

Family Tax Benefit Part B ተጨማሪ እርዳታ በማቅረብ ቤተሰቦችን መርዳት ይህም ለብቸኛ አሳዳጊ ወላጆችን 
ያካተተ፤ እንዲሁም ወላጆች አንድ ዋና የገቢ ምንጭ ካላቸው ሌላኛው ወላጅ 
በቤት ውስጥ ሆኖ ለሚከፈልበት የህጻናት እንክብካቤን በማካሄድ ገቢን 
ማስተካከል። 

Single Income Family Supplement የብቸኛ አሳዳጊ ወላጅ ቤተሰብ እና አንዳንድ ቤተሰቦች ለአንድ ዋና የገቢ ምንጭ 
የሚያገኙ። 

Child Care Benefit  ፈቃድ ካለው ወይም ከተመዘገበ የህጻን እንክብካቤ ጋር በተዛመደ ወጪ።  

Child Care Rebate  ፈቃድ ያላቸው ወላጆች ከተመዘገበ የህጻን እንክብካቤ ጋር በተዛመደ ወጪ። 

Parental Leave Pay አዲስ የተወለደን ህጻን ወይም በቅርቡ በማደጎ የመጣ ህጻን ለመንከባከብ 
የሚፈቀድላቸው ወላጆች ሥራቸውን የሚያቆሙበት ጊዜ።  

Newborn Upfront Payment and 
Newborn Supplement

ፈቃድ ላላቸው ወላጆች የFamily Tax Benefit Part A በመጨመር ህጻን 
በሚወልዱበት ወይም በማደጎ ህጻን ሲያሳድጉ ይረዳል።  

Dad and Partner Pay አዲስ ለተወለደ ወይም የማደጎ ህጻን ስለሚንከባከቡ አባቶች ወይም ወላጆች። 

Centrelink መረጃ  ለማነጋገር ዝርዝር 

ለቤተሰቦች ዌብ ገጽ/Families webpage www.humanservices.gov.au/families  

በሌላ ቋንቋዎች መረጃ  www.humanservices.gov.au/yourlanguage  

በሌላ ቋንቋዎች እርዳታ 131 202  

ለአገልግሎት ማእከል መጎብኘት http://www.humanservices.gov.au/findus  

http://www.humanservices.gov.au/centrelink
http://www.humanservices.gov.au/families
http://www.humanservices.gov.au/yourlanguage
http://www.humanservices.gov.au/findus
http://www.humanservices.gov.au/findus
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የቤተሰብ እርዳታ ክፍያ  ይህ ክፍያ የሚረዳው…  

Parenting Payment በራሱ መተዳደር ለማይችል ህጻን ወይም ህጻናት እርስዎ ዋና ተንከባካቢ ከሆኑ። 

Double Orphan Pension ሞጉዚትና ጉድፍቻ። 

የኒው ዚላንድ ዜጎች (የአውስትራሊያ ዜጋዎች ላልሆኑ)  
በኒው ዚላንድ ፓስፖርት ወደ አውስትራሊያ ለሚመጡ ሰዎች በአጠቃላይ የSpecial Category Visa (SCV) 

በሚደርሱበት ጊዜ ይሰጣል። ለአውስትራሊያ ማሕበራዊ ዋስትና ጉዳዮች ሲባል የSCV ላላቸው በቀን 26 የካቲት/February 

2001 ዓ.ም አውስትራሊያ ውስጥ ለነበሩ በአጠቃላይ SCV ላላቸው “መከላከያ/ጥበቃ” እንዳገኙ ይቆጠራል። እንደተደረገ ነው። 

ከቀን 26 የካቲት/February 2001 ዓ.ም በኋላ አውስትራሊያ ለደረሱት በአጠቃላይ “መከላከያ/ጥበቃ” እንደሌላቸው 

ይቆጠራል። 

• “በመከላከያ የጠበቀ” SCV ያላቸው የአውስትራሊያ ነዋሪዎች እንደሆኑና በአሁኑ ጊዜ አውስትራሊያ ውስጥ የሚኖሩ 

ከሆነና የማስጠበቂያ ጊዜ ያካተተ ቅድመ መመዘኛን የሚያሟሉ ከሆነ ለCentrelink ክፍያዎች በሙሉ መጠቀም 

ይችላሉ። 

• SCV ያላቸውና “በመከላከያ ጥበቃ” የሌላቸው የአውስትራሊያ ነዋሪዎች አይደሉም። በአጠቃላይ የገቢ መጠን መደጎሚያ 

ክፍያዎች መጠቀም አይችሉም።  

ሁሉም የSCV ያላቸው ደንቦችንና ለማንኛውም የማስጠበቂያ ጊዜ ካሟሉ ለቤተሰብ እርዳታና ለመቀነሻ ዋጋ ካርዶች መጠቀም 

ይችላሉ።  

SCV ያላቸውና “በመከላከያ ጥበቃ” የሌላቸው ነገር ግን ከቀን 26 የካቲት/February 2001ዓ.ም ጀምሮ በተከታታይ ቢያንስ 

ለ10 ዓመታት ለኖሩት ሰዎች የአንዴ ብቻ ክፍያ በNewstart Allowance, Sickness Allowance ወይም Youth 

Allowance ለመጠቀም ይችሉ ይሆናል። ክፍያዎችን እንዲያገኙ ለተፈቀደላቸው ሰዎች ቢበዛ እስከ ስድስት ወራት በተከታታይ 

ሊሰጣቸው ይችላል። 

በኒው ሲላንድና በአውስትራሊያ መካከል ያለው የማሕበራዊ ዋስትና ስምምነት ለአንዳንድ SCV ያላቸው “መከላከያ/ጥበቃ” 

ቢኖራቸውም ባይኖራቸው ለAge Pension፤ Disability Support Pension ወይም Carer Payment ማግኘት 

ሊፈቀድላቸው ይሆናል። 

ለበለጠ መረጃ የኒው ዚላንድ ዜጎች የሚለውን በድህረገጽ 

www.humanservices.gov.au/paymentsfornewzealanders ላይ ማየት።  

Crisis Payment ለስደተኞችና በሰብአዊነት መልኩ ለገቡ 
የCrisis Payment በከባድ ሁኔታ ላጋጠማቸው ስዎች ለአንዴ ብቻ የሚሰጥ ክፍያ ነው። አውስትራሊያ ሲደርሱ በሰባት ቀናት 

ውስጥ ጥያቄ ማቅረብ አለብዎ ወይም እንደደረሱ በሰባት ቀናት ውስጥ ስላለዎ ‘Intent to Claim’ ለCentrelink ማነጋገርና 

ለጥያቄው ካነጋገሩበት ቀን ጀምሮ በ14 ቀናት ውስጥ ማመልከቻ ማስገባት። 

ለበለጠ መረጃ Crisis Payment የእውነታ ጽሁፍ ወረቀት በድህረገጽ 

www.humanservices.gov.au/crisispayment ላይ ገብቶ ማየት። 

  

http://www.humanservices.gov.au/paymentsfornewzealanders
http://www.humanservices.gov.au/paymentsfornewzealanders
http://www.humanservices.gov.au/crisispayment
http://www.humanservices.gov.au/crisispayment
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ሌላ የCentrelink አገልግሎቶች 
Centrelink ብዙ አገልግሎቶችን ያቀርባል፤ በዚህ የሚካተት: 

Centrelink አገልግሎት ተለፎን የእርዳታ አቅርቦት 

Self Service 136 240 በምእራፍ 1, በራስ አገልግሎት ላይ ማየት 

Online Services Support 132 307 በCentrelink መስመር ላይ የአገልግሎት እርዳታ ማግኘት  

Centrelink International 
Services 

131 673 
ከአውስትራሊያ ውጭ ስለመንቀሳቀስ ወይም ስለመጓዝ ጥያቄ፤ 
ከአውስትራሊያ ውጭ ሆኖ ክፍያዎችን ስለመጠየቅ ከውጭ አገር 
ክፍያዎችን ስለማግኘት ጥያቄ 

Financial Information 
Service (FIS) ለቀጠሮ ማቀናጃ 
አገልግሎት  

132 300 ለFinancial Information Service ስብሰባ ቀጠሮ ማቀናጀት  

ቅሬታዎችና አስተያየት መስጠት  1800 132 468 ድጋፍ፣ ቅሬታንና አስተያየት ለማቅረብ  

አነስተኛ ገቢ መጠን ላላቸው የዋጋ መቀነሻ 
አነስተኛ ገቢ መጠን ላላቸው ሰዎች እንደ የገቢ መጠን፣ ሥራ፣ እድሜ ወይም የCentrelink ክፍያ ዓይነት ግምት ውስጥ 

በማስገባት ከፈደራል፤ ከአስተዳደር ግዛት/ተሪቶርይ እና ከአካባቢ መንግሥታት እንዲሁም የግል ንግድ ድርጅቶች በቅናሽ ዋጋ 

ለማግኘት ይፈቀድላቸው ይሆናል። በዋጋ መቀነሻው ላይ ሊካተት የሚችል ጤና ጥበቃ፤ የቤት ወጪዎች፤ ትምህርትና መጓጓዣ 

ይሆናል። ለበለጠ መረጃ በድህረገጽ www.humanservices.gov.au ላይ ገብቶ “አነስተኛ ገቢ መጠን” የሚለውን መፈለግ።  

የሁኔታዎች መቀያየር 
በቤተሰብዎ፤ በሥራዎ ወይም በአኗኗር ሁኔታዎ ላይ ለውጦች ካሉ ስለሚያገኙት ትክክለኛ ክፍያ ለማረጋገጥ በተቻለ ፍጥነት 

ለCentrelink ማሳወቅ አለብዎ። ከተፈቀድልዎ በላይ ክፍያ ከወሰዱ፤ የተከፈልዎን መጠን ከፊሉን ወይም የተከፈልዎን በሙሉ 

መልሰው መክፈል ይኖርብዎ ይሆናል።  

ለCentrelink መንገር የሚኖርብዎ ስለአንዳንድ ለውጦች:  

• የግላዊ መረጃና ለማነጋገር አድራሻ  

• ባንክ ዝርዝር መረጃ 

• ያለዎትን የዝምድና/ግንኙነት ሁኔታ  

• በርስዎ እንክብካቤ ስር ላለ ማንኛውም ሰው፤ ህጻናትን ያካተተ ለእንክብካቤ የተደረገን ቅንጅት 

• የሥራ ሁኔታ  

• ጊዜያዊ ወይም በቋሚነት አገር ለቀው ሲሄዱ 

• መደጎሚያ ክፍያ ስለማግኘት 

• የገቢ መጠን ወይም ንብረት መጨመር ወይም መቀነስ፤ የርስዎን የትዳር ጓደኛ ገቢ መጠንና ንብረትን ያካተተ  

• ትምህርት ስለመጀመርና ማጠናቀቅ። 

የትዳር ጓደኛ ትርጉም 
የትዳር ጓደኛ እንዳለዎት ወይም ብቻዎን ስለመሆንዎ ለ Centrelink ማሳወቅ አስፈላጊ ነው። አንዳንድ ጊዜ ይህ ‘የጥንድ አባል’ 

በሚል ይጠራል። የሁለቱም ጥንድ አባላት የገቢ መጠንና ንብረት በማጠቃለል ለሚሰጡ አብዛኛው ክፍያዎች ለመወሰን ግምት 

ውስጥ ይገባል። አንዳንድ ክፍያዎች የተለያየ መጠን ደረጃዎች እንዳላቸው ይህም የሚወሰነው ብቸኛ በመሆንዎ ወይንስ ባለትዳር 

በመሆን ተመርኩዞ ነው። አንዳንድ ክፍያዎች የሚቀርቡት ትዳር ለሌላቸው ሰዎች ባቻ ይሆናል። 

http://www.humanservices.gov.au/
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እንደገና ማየትና አቤቱታ 
በሚሰጠው ውሳኔ ላይ ደስተኛ ካልሆኑ፤ ጉዳዩ እንደገና እንዲታይ Centrelink‘ን ማነጋገር በድህረገጽ 

www.humanservices.gov.au/customer/reviews-and-appeals ላይ ማየት። ጉዳዩን እንደገና ማየትና አቤቱታ 

ለማካሄድ የአሰራር ሂደቶች አሉ። 

የርስዎ መረጃ ግላዊነት 
የርስዎን ግላዊ መረጃ ማውጣት የሚቻለው በህግ መሰረት ከተፈቀደ ወይም ፈቃድ ከሰጡ በCentrelink ብቻ ነው። 

ታዳጊ ወጣቶች  
እድሜያቸው ከ16 ዓመት በላይ የሆነ ህጻናት ካለዎት እንደ Youth Allowance ወይም Family Tax Benefit ላሉ 

ክፍያዎች ማግኘት ይፈቀድላቸው ይሆናል። እንዲሁም ለታዳጊ ወጣቶች አገልግሎቶች የሚለውን ማየት።  

የዋስትና ድጋፍ 
የዋስትና ድጋፍ (በድህረገጽ www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/34aos ላይ 

ማየት) በአውስትራሊያ ነዋሪ ወይም ድርጅት (‘ዋስትና ሰጪ’/assurer) እና በአውስትራሊያ መንግሥት መካከል የሚካሄድ ህጋዊ 

የሆነ ስምምነት ነው። በአውስትራሊያ ውስጥ ለማይግራንት/መጤው (‘ዋስትና ያገኘ’/assuree) ድጋፍን ለማቅረብ ዋስትና ሰጪ 

ይስማማል፤ ስለዚህ ዋስትና ያለው ሰው በመንግሥት ክፍያዎች ላይ ጥገኛ መሆን የለበትም።  

በተሰጠው የቪዛ ዓይነቶት መሰረት የዋስትና ድጋፍ ለሁለት ወይም ለ10 ዓመታት ሊቆይ ይችላል። እርስዎ ወይም በርስዎ ጥገኝነት 

ያለ ሰው በዋስትና የድጋፍ ስምምነት ላይ እያለ ለአንዳንድ የበጎ አድራጎት ክፍያዎች ቢጠይቅ፤ ዋስትና ሰጪው ለተወሰደው ሙሉ 

መጠን ለመንግሥት መልሶ መክፈል አለበት። 

  

https://www.humanservices.gov.au/customer/reviews-and-appeals
http://www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/34aos
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11 ገንዘብ 

በዚህ ክፍል ውስጥ  
• የገንዘብ ፋይናሻል አገልግሎቶች 

• ስለ ገንዘብ መረዳት 

• የባንክ አሰራር 

• ግብር/ቅረጥ 

• አነስተኛ የንግድ ሥራዎች 

• ብድሮችና ዱቤ 

• ዋስትና ኢንሹራንስ 

• የገንዘብ/ፋይኛሻል ነክ ምክር ስለማግኘት  

• ከገንዘብ ችግሮች ጋር በተዛመደ እርዳታ 

• ተጠቃሚውን መከላከያ 

የገንዘብ ፋይናሻል አገልግሎቶች  
በአውስትራሊያ ውስጥ ብዙ የባንክ ማስቀመጫ፣ ዋስትና ኢንሹራንስ፤ ሱፐራኑዌሽን/ለጡሮታ እና ለምርት ውጤቶች 

ኢንቨስትሜንትና አገልግሎቶች አሉ። ለፋይናሻል ውጤቶችንና አገልግሎቶችን ለመሸጥ የንግድ ሥራዎች በመንግሥት ፈቃድ ያገኙ 

መሆን አለባቸው። ፈቃድ ሳይኖር እነዚህን ማካሄድ ህገወጥነት ነው።  

ስለ ገንዘብ መረዳት  
ለበለጠ መረጃ የርስዎን ግላዊ የሆነ ፋይናንስ ስለ መቆጣጠር በማየት ወደ ሂሳብ ማስያና መሳሪያዎች ያገናኛል፤ በድህረገጽ 

www.australia.gov.au/information-and-services/money-and-tax/personal-finance ላይ ማየት። 

በAustralian Securities እና Investment Commission የMoneysmart በድህረገጽ 

(www.moneysmart.gov.au) ላይ ሲገኝ ይህም ስለ ገንዘብ መቆጣጠርና ማስቀመጥ ኢንቨስቲንግ፤ የቤተሰብን ባጀት፣ 

በባንክ አሰራር፤ ዋስትና ኢንሹራንስና እዳ ያካተተ ጠቃሚ መረጃን የያዘ ነው። 

ታማኝ ያልሆኑ ሰዎች ገንዘብ ስጠን በማለት እርስዎን ሊያታልሉ ይችላሉ። ስለ ገንዘብ ማስቀመጥ፤ ለንግድ ሥራ ብድር፤ ዋስትና 

ኢንሹራንስ፣ ሱፐራኑዌሽን/የጡሮታ፤ በምዋእለ ቁጠባ/ኢንቨስቲንግ እና በፋይናሻል ምክር ላይ ቅሬታ ካለዎት ወይም ስለ 

ኢንቨስትመንት እርግጠኛ ካልሆኑና ጥርጣሬ ካለዎት፤ ለAustralian Securities and Investments Commission 

(ASIC) በስልክ 1300 300 630 መደወል ወይም በድህረገጽ www.moneysmart.gov.au/tools-and-

resources/how-to-complain ላይ ገብቶ ማየት። 

የባንክ አሰራር 
ባንክ ቤቶች፤ የህንጻ ማሕበራትና የክሬዲት ማሕበራት ስለ ባንክ አሰራር አገልግሎቶችን ያቀርባሉ። ገንዘብ ለማውጣት ወደ ባንክ 

ቤት መሄድ ወይም የርስዎን እዳ/ዴቢት ካርድ መጠቀምና የርስዎን PIN (Personal Identification Number) በማስገባት 

ጥሬ ገንዘብ ከATM (Automatic Teller Machine) ላይ ያገኛሉ። የርስዎን PIN በጥንቃቄ መያዝ አለብዎ። በእዳ/ደቢት 

ካርዱ ላይ የርስዎን PIN አለመጻፍ ወይም ሊሰረቅበት በሚችል ላይ እንደ የገንዘብ ቦርሳ ወይም ሞባይል ስልክ ውስጥ 

አለማስቀመጥ።  

የርስዎ እዳ/ደቢት ካርድ ከተሰረቀ ወይም ከጠፋ ወዲያውኑ ለርስዎ ባንክ ቤት መናገር። 

ከባንክ ቤትዎ ጋር መፍታት ያልተቻለ ችግር ካለዎት፤ ለFinancial Services Ombudsman ማነጋገር፤ በድህረገጽ 

www.fos.org.au ላይ ማየት። 

  

http://www.australia.gov.au/information-and-services/money-and-tax/personal-finance
http://www.moneysmart.gov.au/
http://www.moneysmart.gov.au/tools-and-resources/how-to-complain
http://www.fos.org.au/
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ለበለጠ መረጃ: 

ለባንክ አሰራር መረጃ  ዌብገጽ 

Australian Bankers Association  
– ለባንክ አካውንት መሰረት  

www.bankers.asn.au/Consumers/Managing-Your-Money 

ለርስዎ ባንክ አካውንት መቆጣጠር  www.moneysmart.gov.au/managing-your-money/banking 

Australian Competition and 
Consumer Commission  
– በኢንተርኔት የባንክ አሰራር  

www.accc.gov.au/consumers/online-shopping/internet-
banking  

MoneySmart የተተረጎመ መረጃ  www.moneysmart.gov.au/tools-and-resources/publications  

Financial Service Ombudsman www.fos.org.au 

ግብር/ቅረጥ 
በአውስትራሊያ ውስጥ ከሥራዎ፤ ከንግድ ሥራ፤ ወይም ኢንቨስትመንት በሚያገኙት የገቢ ገንዘብ መጠን ቀረጥ ይከፍላሉ። ጠቃሚ 

ለሆኑ የማህበረሰባት አገልግሎቶች እንደ ሆስፒታሎች፣ ትምህርት ቤቶች፣ መንገዶችና የባቡር ሀዲዶችን የሚሆን ክፍያን ለማካሄድ 

የAustralian Taxation Office (ATO) ከግለሰቦችና ከንግድ ሥራዎች ላይ ቀረጥ ይሰበስባል። 

ሰዎች ስለ የአውስትራሊያ ግብር/ቀረጥና ሱፕራንዌሽን/ የጡሮታ አስራር ዘዴ ለመማር የሚረዳ የATO በቪድዮዎች በድህረገጽ 

http://tv.ato.gov.au/ato-tv/channel?c=c-b8nuuyo ላይ ያቀርባል። 

ለእቃዎችና አገልግሎቶች ቀረጥ  
አውስትራሊያ የእቃዎችና አገልግሎቶች ቀረጥ (GST) እንዳለውና ከዋጋ ክፍያው 10 ከመቶ እጅ ቀረጥ፤ ይህም ለአብዛኛው 

እቃዎች፣ አገልግሎቶች እና ለሌላ ጥቅም ላይ የዋሉ ወይም የሚሸጡ እቃዎች ዋጋ ላይ ያካተተ ይሆናል። አንዳንድ ነገሮች እንደ 

መሰረታዊ ምግብ፣ አብዛኛው ትምህርትና የጤና ጥበቃ አገልግሎቶች፤ ለህጻን እንክብካቤ እና በመኖሪያ ቤቱ ነርሲንግ ለማግኘት 

ፈቃድ ላገኙት ከGST-ክፍያ ነጻ ናቸው። 

የመገበሪያ ፋይል ቁጥር  
የመገበሪያ ፋይል ቁጥር (TFN) ልዩ ቁጥር ሲሆን በATO በኩል ለግለሰቦች ወይም ድርጅቶች ይሰጣል። ይህ ለእርስዎ የግብርና 

ሱፐራኑዌሽን/የጡሮታ መለያ ተብሎ የተሰጠ ቁጥር ነው። በተቻለ ፍጥነት ለመገበሪያ ፋይል ቁጥር ያመልክቱ። 

የTFN ለማግኘት ፈጣኑ ዘዴ በመስመር ላይ በድህረገጽ www.ato.gov.au/tfn ላይ ገብቶ ማየት። በኢንተርኔት መስመር ላይ 

ምዝገባ በቀን 24 ሰዓታት፤ በሳምንት ሰባት ቀናት ይቀርባል። ለማመልከት የፓስፖርት ዝርዝር መረጃና የአውስትራሊያ አድራሻ 

ያስፈልግዎታል። እንዲሁም የማመልከቻ ቅጾች ከATO Publication Ordering Service በድህረገጽ 

www.ato.gov.au/order-publications ላይ ሲቀርብ ወይም ለመገበሪያ ፋይል ቁጥር ሆትላይን በስልክ 13 28 61 

ደውሎ ማግኘት ይቻላል። ATO የርስዎን ማመልከቻ ካገኘበት ቀን ጀምሮ በ28 ቀናት ውስጥ በፖስታ በኩል የርስዎን TFN 

ማግኘት አለብዎ። 

አንድ የTFN ብቻ ያገኛሉ። በህይወትዎ እስካሉ የርስዎ ስለሆነ በደንብ መያዝ አለበት። ምንም እንኳን ስምዎትን ወይም ሥራዎን፤ 

ወደሌላ አስተዳደር ግዛት ቢሄዱም ወይም ከአውስትራሊያ ወጥተው ቢመለሱም ነገር ግን የርስዎ TFN አይቀየርም። እያንዳንዱ 

ሰው የራሱን TFN ይፈልጋል። ከሌላ የቤተሰብ አባላት ጋር የርስዎን TFN በጋራ አለመጠቀም። 

የርስዎን መገበሪያ ፋይል ቁጥር ሊሰረቅ በሚችል ቦታ ላይ እንደ የኪስ ፖርሳዎ፣ ወይም ሞባይል ስልክዎ ውስጥ አያስቀምጡት።  

http://www.bankers.asn.au/Consumers/Managing-Your-Money
http://www.moneysmart.gov.au/managing-your-money/banking
http://www.accc.gov.au/consumers/online-shopping/internet-banking
http://www.moneysmart.gov.au/tools-and-resources/publications
http://www.fos.org.au/
http://tv.ato.gov.au/ato-tv/channel?c=c-b8nuuyo
http://www.ato.gov.au/tfn
https://www.ato.gov.au/order-publications
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ለርስዎ TFN የሆነ ሰው እንዲጠቀምበት መፍቀድ፤ መሸጥ ወይም በመስጠት ከፍተኛ ችግሮችን ሊያስከስት ይችላል። የማይታመኑ 

ሰዎች ቁጥሩን መጠቀም የሚችሉት:  

• የርስዎን ከግብር ተመላሽ ገንዘብ ለመስረቅ  

• በባንክ ሂሳብ/አካውንትዎ ለመጠቀም 

• በርስዎ ስም የባንክ ሂሳብ/አካውንት ለመክፈትና እርስዎን በእዳ እንዲዘፈቁ ለማድረግ  

• በርስዎ ስም ለመንግሥት አበል ለማግኘት በማመልከት ለማጭበርበር  

የርስዎን TFN መጠየቅ የሚፈቀድላቸው ጥቂት ሰዎች ብቻ ሲሆን፤ ይህም የAustralian Taxation Office፤ Centrelink፤ 

የርስዎ ሱፐራኑዌሽን/የጡሮታ ገንዘብ ስብሳቢ፤ ባንክ ቤት ወይም የፋይናንስ ተቋም፤ እና የርስዎ ቀጣሪን ያካትታል።  

የማይታመኑ ሰዎች (‘ተንኮለኞች/scammers’) ለሥራ በሚያመለክቱበት ጊዜ የርስዎን TFN በማቅረብ እርስዎን ማታለል 

ይችላሉ። እንዲሁም በውሸት የሥራ ማስታወቂያ ሳቢያ የርስዎን TFN በማግኘት ማንነትዎን ለመስረቅ ይሞክሩ ይሆናል። አዲስ 

ሥራዎን ከጀመሩ በኋላ ብቻ የርስዎን TFN ለቀጣሪው መስጠት። 

ሥራ በሚያገኙበት ጊዜ የTFN ከሌለዎት ምን ይደረጋል? 
ሥራ በሚጀምሩበት ጊዜ፤ በመገበሪያ ፋይል ቁጥር ህጋዊ መግለጫ ላይ እርስዎ ለTFN መጻፍ ያለብዎት ቦታ እንዲያሟሉት 

ቀጣሪዎ ይጠይቃል።  

የTFN ከሌለዎት ሥራ ከጀመሩበት ቀን ጀምሮ በ28 ቀናት ውስጥ እንዲሰጥዎ ማመልከትና ቁጥሩን ማግኘት። ሥራ ከጀመሩ ከ28 

ቀናት በኋላ የራስዎ TFN ከሌለዎት፤ ቀጣሪው ከሚያገኙት ክፍያዎች ከፍተኛ የግብር መጠን መውሰድ አለበት። ያለ TFN 

መሥራት ይችላሉ፤ ነገር ግን ከሚከፈልዎ እና ከሱፐራኑዌሽን/የጡሮታ ብዙ ግብር ይወሰዳል። የTFN ከሌለዎት በኤሌትሮኒካል 

ለግብር ተመላሽ ማስገባት አይችሉም፤ ለመንግሥት አባል ክፍያ ወይም የAustralian business number (ABN) 

ለማግኘት አይችሉም። 

በገቢ መጠን ግብር ተመላሽ 
በፋይናሻል በጀት ዓመት (በሐምሌ/July 1 ቀን እና በሰኔ/June 30 ቀን መካከል ባለው) ውስጥ ያገኙት ማንኛውም የገንዘብ ገቢ 

ካለ በዚያን ዓመት በቀን 31 ወር ጥቅምት/October ላይ የገቢ መጠን ግብር ተመላሽ ጥያቄ ለATO ማስገባት አለብዎ።  

ለርስዎ የግብር ተመላሽ የሚያዘጋጅ ፈቃድ ያለው የግብር ተወካይ የሚጠቀሙ ከሆነ፤ የርስዎን ግብር ተመላሽ ከቀን 31 ወር 

ጥቅምት/October በኋላ ማስገባት ይችላሉ። ያላቸውን የማስገቢያ ቀናት ብቃት እንዲያገኝ ከቀን 31 ጥቅምት/October በፊት 

ከግብር ተወካዩ ጋር ማቀናጀት ይኖርብዎታል። 

የርስዎን ግብር ተመላሽ በመስመር ላይ ማስገባት ሲችሉ በድህረገጽ www.ato.gov.au/Individuals/Lodging-your-

tax-return/ ላይ ገብቶ ማየት። ይህም ያለክፍያ በነጻና ደህንነቱ የተጠበቀ በATO ይቀርባል። በርስዎ ቀጣሪ፤ ባንክ ቤቶች፣ 

የጤና ጥበቃ ገንዘብ እርዳታ እና በመንግሥት ድርጅቶች በሚቀርበው መረጃ ተጠቅሞ የATO በርስዎ የግብር ተመላሽ ባለው 

ክፍል ውስጥ ለመሙላት ይፈቀድለታል። 

በመስመር ላይ የርስዎን ግብር ተመላሽ ለማስገባት የmyGov ሂሳብ/አካውንት ያስፈልግዎታል፤ ይህንንም በ 

https://my.gov.au ላይ ለመክፈት ይቻላል።  

ለግብር እርዳታ  
አነስተኛ የገቢ መጠን ለሚያገኙ በየዓመቱ ከሐምሌ/July እስከ ጥቅምት/October ባለው ጊዜ የግብር እርዳታ ያለክፍያ በነጻ 

የሚቀርብ አገልግሎት ነው። የግብር እርዳታ መስጫ ማእከላት በATO የሰለጠኑ ፈቃደኛ ሰራተኞች የርስዎን ግብር ተመላሽ 

መጠየቂያ በመሙላትና በመስመር ማይታክስ/myTax ላይ ተጠቅመው የግብር ተመላሽ ጥያቄን በማስገባት ሊረድዎ የሚችሉ 

ናቸው። 

http://www.ato.gov.au/Individuals/Lodging-your-tax-return/
https://my.gov.au/
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ATO ለማነጋገር ዝርዝር 

ተለፎን (የግብር እርዳታን ያካተተ) 13 2861 

ንግድ ሥራና ለGST ጥያቄ 13 2866 

የመገበሪያ ፋይል ቁጥር በመስመር ላይ ለማመልከት  www.ato.gov.au/TFN 

በአካል ቢሮን መጎብኘት  www.ato.gov.au/Visitus 

ATO የተተረጎመ መረጃ  www.ato.gov.au/General/Other-languages 

ATO ድህረገጽ  www.ato.gov.au 

በውጭ አገር ያለ ንብረት፣ ኢንቨስትመንት እና ገቢ  
የአውስትራሊያ ነዋሪዎች በዓለም ዙሪያ ባለው የገቢ መጠናቸው መሰረት ቀረጥ ይከፍላሉ ታዲያ በውጭ አገር የተገኘን መጠን 

በገቢ መጠን የግብር መመለሻ ላይ ማሳወቅ አለባቸው። የአውስትራሊያ ነዋሪ እንደመሆንዎ መጠን ለቀረጥ ጉዳይ ሲባል ያለዎት 

ጉዳይ ደረጃ በደረጃ ታይቶ ይወሰናል።  

ስለርስዎ መገበር ግዴታ ለመረዳት የሚረዳ የAustralian Taxation Office (ATO) በራሱ ድህረገጽ ላይ መረጃ አለው፤ 

ከሚከተሉት ገቢዎች ላይ ቀረጥን ያካትታል: 

• ኢንቨስትመንቶች እንደ የተቀመጠ ገንዘብ፤ የቤት ኪራይ  

• ወለድና ለባለመብት የሚከፈል ገንዘብ  

• በውጭ አገር የንግድ እንቅስቃሴዎች  

• ከውጭ አገር ጡሮታ  

• በዓለም አቀፍ የሚካሄድ ንግድ ሥራ፤ እንደ እቃዎችንና አገልግሎቶችን በኢንተርኔት መስመር ላይ መሸጥ። 

በውጭ አገር ገቢ ካለዎት ምንም እንኳን በዚያን አገር ቀረጥ ቢከፈልበትም ማሳወቅ አለብዎ። በውጭ አገር የተገኘ ገቢ መጠን 

በአውስትራሊያ ውስጥ ግምገማ ከተደረገበትና ለዚህ ቀረጥ ከፍለው ከሆነ በውጭ አገር ቀረጥ የተከፈለ በሚል ደረጃ ይፈቀድልዎ 

ይሆናል።  

ከአውስትራሊያ ግብር ነጻ የሆነ የውጭ አገር ገቢ መጠን ማሳወቅ አለብዎ። በአውስትራሊያ ውስጥ ባገኙት የገቢ መጠን ለተከፈለ 

የግብር መጠን በሚሰላበት ጊዜ ይህንን የውጭ አገር ገቢ መጠንን ግምት ውስጥ ማስገባት ያስፈልግ ይሆናል። በሌላ አገር ሆነው 

ያገኙትን ገቢ ምንም እንኳን ቀረጥ መክፈል ባይኖርብዎም ከውጭ አገር የተገኘን የገቢ ምንጭ በሙሉ ማሳወቅ አለብዎ።  

በየዓመቱ የATO በገቢ ግብር ተመላሽ ያለውን መረጃ ከአገር ውጭ መገበያያ በሶስተኛ አካል ለATO የቀረበን መረጃ ማመዛዘን። 

በነዚህ መረጃዎች እና ባቀረቡት የገቢ መጠን ግብር ተመላሽ ላይ ልዩነት ካሳየ የATO ያነጋግርዎትና ታዲያ ያቀረቡትን የግብር 

ተመላሽ እንደገና ማሻሻል ይኖርብዎ ይሆናል።  

የርስዎ ፋይናሻል ግንኙነት የተወሳሰበ ከሆን ፈቃድ ያለው የተመዘገበ ግብር ወኪል መጠቀም ወይም ከATO ምክር ለማግኘት 

ያስፈልግዎ ይሆናል። 

አነስተኛ የንግድ ሥራዎች 
አነስተኛ የንግድ ሥራዎች ለአውስትራሊያ ኢኮኖሚ ጠቃሚው ክፍል ናቸው። የራስዎን ንግድ ሥራ ለመጀመር ከፈለጉ የሚቀርቡ 

እርዳታዎች አሉ። አነስተኛ የንግድ ሥራ ስለመጀመር ካሰቡ በድህረገጽ www.business.gov.au/business-

topics/starting-a-business/Pages/default.aspx ላይ ገብቶ ማየት። ስለ Small Business Education 

Program መረጃ በAustralian Competition and Consumer Commission ላይ ቀርቧል፤ በድህረገጽ 

www.accc.gov.au/about-us/tools-resources/small-business-education-program ላይ ገብቶ ማየት። 

https://www.ato.gov.au/TFN
https://www.ato.gov.au/Visitus
https://www.ato.gov.au/General/Other-languages/
http://www.ato.gov.au/
http://www.business.gov.au/business-topics/starting-a-business/Pages/default.aspx
http://www.accc.gov.au/about-us/tools-resources/small-business-education-program
http://www.accc.gov.au/about-us/tools-resources/small-business-education-program
http://www.accc.gov.au/about-us/tools-resources/small-business-education-program
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በአውስትራሊያ ውስጥ የንግድ ሥራ ለመጀመር ከፈለጉ ባለዎት TFN ላይ የAustralian business number (ABN) 

ማመልከት ይኖርብዎታል። እንዲሁም ሌላ ምዝገባ ያስፈልግ ይሆናል: 

• GST ምዝገባ (የርስዎ ዓመታዊ ገቢ ከ AUD75 000 በላይ ከሆነ) እና/ወይም የታክሲ ጉዞ ሥራ አቅራቢ ከሆኑ። 

• እንደ ቀጣሪ ስለመመዝገብ። 

• በሌላ የመንግሥት ድርጅቶች ምዝገባ አስፈላጊ ከሆነ።  

የAustralian business number በመያዝ የራስዎን ሥራ ያካሂዳሉ ማለት ነው። ‘የንግድ ሥራ ስለማካሄድዎ’ እርግጠኛ 

ካልሆኑ ወይም ለመሥራት ሲባል ABN ለማግኘት ግፊት ተደርጎብዎት ከሆነ በስልክ 132 866 መደወል። በርስዎ ንግድ ሥራ 

የገቢ መጠን ቀረጥ ይከፍላሉ እንዲሁም የርስዎን ንግድ ሥራ ወይም ንብረት የሚሸጡት ከሆነ ባገኘው ካፒታል እድገት መሰረት 

ቀረጥ መክፈል ይኖርብዎ ይሆናል። እንዲሁም ከሚያገኙት የንግድ ሥራ ገቢ ጋር በተዛመደ ለተካሄዱ ወጪዎች እንዲቀነስ መጠየቅ 

ይችላሉ።  

ተቀጣሪዎች ካለዎት ለነሱ ሱፐራኑዌሽን/ጡሮታ የሚሆን መክፈል እንዳለብዎትና ከደመወዛቸው ቀረጥ እየተቆረጠ ወደ ATO 

መላክ ይኖርብዎታል። ተቀጣሪዎች የቤተሰብ አባላት ቢሆኑም ይህንን ማድረግ አለብዎ።  

የንግድ ሥራ ለማቋቋም ከመንግሥት ድርጅቶች ተቀባይነት ማግኘት ይኖርብዎታል። ውሳኔው እንዲፋጠንልዎ ለመገፋፋት ብለው 

ስጦታ ወይም ገንዘብ አለመስጠት። እንደዚህ ዓይነት ማበረታቻ ማቅረብ ህገወጥነት ስለሆነ ሪፖርት ማድረግ ነው። የንግድ 

ሥራዎችንና ግለሰቦች ስለሚኖራቸው የግብር መብቶችና ግዴታዎች እንዲረዳቸው የATO እርዳታና መረጃ በእንግሊዝኛና 

የተተረጎመ ጽሁፎችን ያቀርባል። ስለማሟላት ያለብዎ ሌላ ሃላፊነቶች የ Australian Business License and 

Information Service (ABLIS) ሊረዳዎ ይችላል። 

ለበለጠ መረጃ: 

ርእስ ድህረገጽ 

አነስተኛ የንግድ ሥራ መጀመርና ማካሄድ  www.business.gov.au/small-business/Pages/starting-and-
running-your-small-business.aspx  

ለንግድ ሥራ የመንግሥት መረጃ  www.australia.gov.au/information-and-services/business-and-
industry  

ለአነስተኛ ንግድ ሥራ የተፈቀደ ገንዘብ  https://www.business.gov.au/assistance 

ለንግድ ሥራ ፈቃድና ምዝገባ  https://ablis.business.gov.au/pages/home.aspx 

ለአነስተኛ የንግድ ሥራ ግብር መረጃ  https://www.ato.gov.au/Business/Starting-your-own-business/ 

Fair Work በሥራ ቦታ በተዛመድ አሰራር 

ዘዴ – ተቀጣሪ ሰራተኞች ካለዎት  
www.fairwork.gov.au/find-help-for/small-business  

የአስተዳደር ግዛትና ተሪቶርይ ድጋፍ እና 
መረጃ  

www.business.gov.au/business-topics/starting-a-
business/Pages/advice-and-support-in-your-state-or-
territory.aspx  

Australian Business License and 
Information Service 

https://ablis.business.gov.au/pages/home.aspx 

http://www.business.gov.au/small-business/Pages/starting-and-running-your-small-business.aspx
http://www.australia.gov.au/information-and-services/business-and-industry
http://www.business.gov.au/grants-and-assistance/grant-finder/Pages/Search.aspx?collection=business-gov-au&profile=grant&search_type=grant&query=%22small+business%22
https://ablis.business.gov.au/pages/home.aspx
https://www.ato.gov.au/Business/Starting-your-own-business/
http://www.fairwork.gov.au/find-help-for/small-business
http://www.business.gov.au/business-topics/starting-a-business/Pages/advice-and-support-in-your-state-or-territory.aspx
https://ablis.business.gov.au/pages/home.aspx
https://ablis.business.gov.au/pages/home.aspx
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ብድሮችና ዱቤ  
ብድር መውሰድ ወይም በዱቤ መጠቀም ማለት ገንዘብ በሚበደሩበት ጊዜ ቆይተው ከተጨማሪ ክፍያ ወለድ ተብሎ ከሚጠራ ጋር 

ገንዘቡን ለመመለስ የሚደረግ ስምምነት ነው። አንዳንድ የብድር ዓይነቶች፤ እንደ የግላዊ ብድር፣ የቤት ብድር፣ በዱቤ መግዣ 

ካርዶችና ተንቀሳቃሽ የባንክ ብድሮች ናቸው። 

የብድር ወጪ ክፍያ በጣም ሊለያይ የሚችለው እንደ የብድር ዓይነቱ፤ አበዳሪው፤ እርስዎ ለመመለስ የሚወስደው ጊዜ፤ የወለድ 

መጠንና ክፍያዎች ይሆናል። መልሰው መክፈል የማይችሉ ከሆነ ብድር ባይወስዱ ወይም በዱቤ የመግዣ ካርድ አለመጠቀሙ 

ይመረጣል። ስለ ዱቤ፣ ብድርና ስለመበደር ምክር፤ በድህረገጽ www.moneysmart.gov.au/borrowing-and-credit 

ላይ ገብቶ ማየት።  

ዋስትና ኢንሹራንስ  
ዋስትና ማለት በንብረት ላይ ጉዳት ወይም ኪሳራ ምክንያት ስለሚከሰት የፋይናሻል መከላከያ ዋስትና እንዲሆን በየዓመቱ የተወሰነ 

መጠን ገንዘብ ሲከፍሉ ነው። ለጠፋ ኪሳራ በራስዎ ከመክፈል ባሻገር ዋስትና ሰጪው የማካካሻ ገንዘብ ለመስጠት ይስማማል። 

ከተለመዱት ዋስትና ኢንሹራንስ ዓይነቶች የጤና ጥበቃ (በምእራፍ 9, ጤና ጥበቃና ደህንነት ላይ ማየት)፤ የቤት ህንጻ ዋስትና፤ 

የጉዞ፣ የህይወትና መኪና ዋስትና ናቸው። ወደ ዋስትና ስምምነት ከመግባትዎ በፊት ስለ ዋስትና ኢንሹራንስ ፖሊሲ መረዳትና ምን 

ያህል ወጪ ክፍያ እንዳለው አጣርቶ ማወቁ አስፈላጊ ነው።  

የተለያዩ የመኪና ዋስትና ኢንሹራንስ ዓይነቶች ይቀርባሉ። የራስዎ መኪና ካለዎት የሶስተኛ አካል ኢንሹራንስ (compulsory 

third party - “CTP”) መግባት ግዴታ ነው። በአደጋ ጊዜ የሌላን መኪና ጉዳት ካደረሱ በዚህ ዋስትና ላይ ይካተታል። 

እንዲሁም አጠቃላይ የሆነ ዋስትና ኢንሹራንስ ለመግባት ይፈልጉ ይሆናል፤ በዚህም ሰፋ ያለ ዋስትናን ያካትታል፤ ማለት እንደ 

አደጋ ከደረሰብዎ በመኪናዎ (ወይም በሌላው ሰው መኪና) ላይ በደረሰ ጉዳት ወይም መኪናዎ ከተሰረቀ አንዳንድ ወጪዎችን 

ይሸፍናል። 

ለበለጠ መረጃ ዋስትና ኢንሹራንስ የሚለውን በድህረገጽ www.moneysmart.gov.au/insurance ላይ ገብቶ ማየት። 

የገንዘብ/ፋይኛሻል ነክ ምክር ስለማግኘት  
ስለ ገኝዠብ/ፋይናሻል ጉዳዮች በተመለከተ የFinancial Information Service (FIS) መረጃ ያቀርባል። FIS ያለክፍያ 

በነጻና ተጽእኖ በሌለበት በራሱ የሚመራ አገልግሎት ሲሆን በተለፎን፣ በአካል ቀርቦ ወይም በፋይናሻል የትምህርት ስብሰባ በኩል 

ይቀርባል። ስለሚሰጡት አገልግሎቶች ለበለጠ መረጃ በስልክ 132 300 መደወል ወይም በFIS ድህረገጽ 

www.humanservices.gov.au/fis ላይ ገብቶ ማየት። 

ወደ ስብሰባ ለመምጣት በስልክ 136 357 መደወል። 

ከገንዘብ ችግሮች ጋር በተዛመደ እርዳታ  
በአውስትራሊያ ውስጥ የገንዘብ ችግሮች ካለብዎት እርዳታ መጠየቁ ተቀባይነት ያለውና የተለመደ ነው። 

የፋይናሻል ችግር ላለባቸው ሰዎች በፋይናሻል አማካሪዎች በኩል መረጃ ይሰጣል። በግለሰቦች ወይም ቤተሰብ ያሉትን ሁኔታዎች 

ግምገማ ጥናት ያካሂዱና በተለያዩ ምርጫዎች ላይ ያሉትን ጥቅምና ጉዳቶች በመለየት ያረጋግጣሉ። 

በስልክ 1800 007 007 መደወል ወይም በድህረገጽ www.moneysmart.gov.au/managing-your-

money/managing-debts/financial-counselling ላይ ገብቶ ማየት።  

ተጠቃሚውን መከላከያ  
በአውስትራሊያ ውስጥ እቃዎችን ወይም አገልግሎቶችን በሚገዙበት ጊዜ፤ በኢንተርኔት መስመር ላይን ያካተተ በAustralian 

Consumer Law መሰረት መብቶች አለዎት። ለምሳሌ፡ ስለሚገዙት የፋብሪካ እቃዎችና አገልግሎቶች ትክክለኛና እውነተኛ 

የሆነ መረጃ ማግኘት መብትዎ ነው። የገዙት ፋብሪካ ውጤት ብልሽት ስላለው ወይም በሆነ ስህተት የማይሰራ ከሆነ ለማስጠገን፣ 

ለማስቀየር ወይም ገንዘቡን ለማስመለስ መብቶች አለዎት። የገዙት ፋብሪካ ውጤት ለመጠቀም ደህንነቱ የተጠበቀ ስለመሆን 

http://www.moneysmart.gov.au/borrowing-and-credit
https://www.moneysmart.gov.au/insurance
http://www.humanservices.gov.au/fis
http://www.moneysmart.gov.au/managing-your-money/managing-debts/financial-counselling
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ለመገመት መብት አለዎ። ነጋዴዎች ወደ መኖሪያ ቤትዎ ከመጡ በስልክ በኩል መከተል ያለባቸው ደንቦች አሉ፤ ማለት እንዲሄዱ 

ከጠየቋቸው መሄድ አለባቸው።  
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በሚገዙበት ጊዜ ችግር ካለብዎ ስለሚኖርዎ መብቶችና ምርጫዎች መረጃ ለማግኘት በርስዎ አስተዳደር ግዛት ወይም ተሪቶርይ 

ውስጥ ላለ የተጠቃሚ መከላከያ ድርጅት ማነጋገር። ከቤት ኪራይና መጠለያ ጋር በተዛመደ፤ ቤት ከመግዛትና መሸጥ፤ ቤት 

ከማነጽና ማደስ፤ መኪና ከመግዛት፤ እቃ ከመግዛት፤ ዋስትና፤ ከቀብድ ክፍያ፤ ገንዘብ ከማስመለስ፣ ከዱቤ ግዥና ንግድ ጋር 

በተዛመደ ችግሮች ለእርስዎ እርዳታ ማቅረብ ይችላሉ። ችግሩን ለመፍታት ሲባል በርስዎና በሺያጩ መካከል የማስታረቅ 

(መደራደር) ሥራን ማካሄድ ይችሉ ይሆናል። 

አውስትራሊያኖች በዋጋ ተገቢ ያልሆነ የንግድ ተግባር ሲደርስ፤ ጸረ-ተወዳዳሪ በሆነ መልኩና ተገቢ ባልሆነ የገብያ አሰራር እና 

በፋብሪካ እቃዎች ደህንነት ባለመጠበቅ ሳቢያ ችግር ለደረሰባቸው የAustralian Competition and Consumer 

Commission (ACCC) ይከላከላል።  

ለበለጠ መረጃ: 

ክልል ተጠቃሚ ድርጅቶች ድህረገጽ 

አገር አቀፍ 
Australian Competition and Consumer 
Commission - ተለፎን 1300 302 502 

www.accc.gov.au 

አገር አቀፍ ACCC ከእንግሊዝኛ ባሻገር በሌላ ቋንቋዎች መረጃ  
www.accc.gov.au/about-us/information-
for/non-english-speaking-background 

ACT  
Office of Regulatory Service (Access 
Canberra) 

www.ors.act.gov.au 

NSW NSW Fair Trading www.fairtrading.nsw.gov.au 

NT  Consumer Affairs 
www.consumeraffairs.nt.gov.au/ForConsu
mers/ConsumerRights/Pages/default.aspx  

Qld  Office of Fair Trading  www.fairtrading.qld.gov.au/consumers.htm 

SA  Office of Consumer and Business Affairs 
www.cbs.sa.gov.au/wcm/consumers/cons
umer-advice/  

Tas.  Consumer Affairs and Fair Trading www.consumer.tas.gov.au  

Vic.  Consumer Affairs Victoria www.consumer.vic.gov.au  

WA Consumer Protection 
www.commerce.wa.gov.au/ConsumerProt
ection/ 

የአቤቱታ ሰሚ ቢሮዎች ተጽእኖ የሌለባቸው በራሳቸው የሚመሩ ባለስልጣኖች ሲሆኑ በመንግሥት ድርጅቶችና በአንዳንድ 

ኢንዱስትሪዎች ባሉ የግል ኩባንያዎች ላይ ስለቀረቡ ቅሬታዎች ያጣራሉ። ህጋዊ ያልሆኑ ድርጊቶችን፤ ፍትሃዊ ያልሆነ ወይም 

አድልዎ ያለበትን አቀራርብ ለማስቆም እርምጃ መውሰድ ወይም ጣልቃ በመግባት ለርስዎ ተገቢ የሆነ ውጤት ለማስገኘት 

ይሞከራል። በስልክ 1300 362 072 መደወል ወይም ከአስተዳደር ግዛት፣ ተሪቶርይ እና ከኢንዱስትሪ አቤቱታ ሰሚ ቢሮዎች 

ጋር ለመገናኘት በድህረገጽ www.ombudsman.gov.au ላይ ገብቶ ማየት።  

ተገቢ ስላልሆነ ይዘት በብዙሀን ማሰራጫ አገልግሎቶች፤ እንደ ተለቪዥንና ራዲዩ ላይ የቀረበን ቅሬታ የAustralian 

Communications and Media Authority (ACMA) ያጣራል። ቅሬታዎች በመጀመሪያ ለባለቤቱ ወይም አገልግሎት 

አቅራቢው መቅረብ አለበት። ለቅሬታው መፍትሄ ካላገኘ በድህረገጽ www.acma.gov.au ላይ ገብቶ ማየት። እንዲሁም 

በACMA የሚጣራ ቅሬታዎች ስለ ኢሜል ጠለፋ/ SPAM እና የተለማርኬቲንግ ጥሪዎች፤ እንዲሁም “አይደውሉ/Do Not 

Call” ምዝገባ ስላለመከተል ቅሬታ ላይ ያጣራል። 

http://www.accc.gov.au/
http://www.accc.gov.au/
http://www.accc.gov.au/about-us/information-for/non-english-speaking-background
http://www.ors.act.gov.au/
http://www.ors.act.gov.au/
http://www.fairtrading.nsw.gov.au/
http://www.consumeraffairs.nt.gov.au/ForConsumers/ConsumerRights/Pages/default.aspx
http://www.fairtrading.qld.gov.au/consumers.htm
http://www.cbs.sa.gov.au/wcm/consumers/consumer-advice/
http://www.consumer.tas.gov.au/
http://www.consumer.vic.gov.au/
http://www.commerce.wa.gov.au/ConsumerProtection/
http://www.ombudsman.gov.au/
http://www.acma.gov.au/
http://www.acma.gov.au/
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ለአውስትራሊያኖች በመስመር ላይ ስለመቆየት ድህንነት ጉዳይ የOffice of the Children’s eSafety Commissioner 

በድህረገጽ www.esafety.gov.au ላይ መረጃና መገልገያዎችን ያቀርባል። እንዲሁም በመስመር ላይ ይዘት ስለማስፈራራት፤ 

ማናደድና ህገወጥነት በተመለከተ ቅሬታዎችን በምርመራ ያጣራሉ።  

ልጅዎ በኢንተርኔት ላይ ተፈራርቶ ከሆነ ወይም በመስመር ላይ ይዘት በርስዎ ላይ የመጣ ማናደድ ወይም ህገወጥነት ካለ ቅሬታ 

ለማቅረብ በሚለው ድህረገጽ www.esafety.gov.au/complaints-and-reporting ላይ ማቅረብ ይችላሉ። 

  

https://www.esafety.gov.au/
http://www.esafety.gov.au/complaints-and-reporting
http://www.esafety.gov.au/complaints-and-reporting
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12 ህዝባዊ ተሳትፎ  

በዚህ ክፍል ውስጥ 
የአውስትራሊያን ልምድና ህግ ማወቅና ስለመረዳት በአውስትራሊያ ማህበረሰብ ውስጥ ያለውን ህይወት አኗኗር ለማስተካከል 

ይረዳል።  

• ስለ አውስትራሊያ 

• ሃላፊነቶችና ስርዓቶች 

• እኩልነትና ጸረ-አድልዎ ፈጠራ 

• በበጎ ፈቃደኝነት መስራት 

• ሰዎችን ስታገኝ 

• ትህትና ያለው ባህሪ 

• ልብስ መልበስ 

• የተለመደ የአውስትራሊያዊ አገላለጽ 

• ከቤት ውጭ ለሚደረጉ እንቅስቃሴዎችና ደህንነት 

• በቤት ውስጥ ደህንነት  

• አካባቢ  

• እንስሳትና የቤት/ለማዳ እንስሳት 

• ጋዜጣዎች፣ ተለቪዥንና ራዲዮ 

• ቁማር ጨዋታ 

• ጫጫታ ሁከት  

• የአካባቢ መንግሥት አገልግሎቶች 

• ቪዛዎች/Visas 

• የአውስትራሊያዊ ዜግነት 

ስለ አውስትራሊያ 
የአውስትራሊያ የመጀመሪያ ነዋሪዎች የአቦሪጂናል እና የቶረስ ስትራት አይስላንደር ህዝቦች ነበሩ፤ እነዙም በመሬቱ ላይ የሰፈሩት 

ቢያንስ ከ40 000 ዓመታት በፊት ነበር። የአውስትራሊያ ተወላጆች የራሳቸው የሆነ ልዩ መንፈሳዊ እምነት፤ ከመሬት ጋር ጠለቅ 

ያለ ግንኙነት፣ ብዙ የተለያየ ባህል እና በዓለም ውስጥ ከቆየ ባህል ቀጣይ የሆነ የስነ-ጥበብ አላቸው። የተወላጆች ባህሎች በአገር 

አቀፍ የአውስትራሊያ ማንነት መታወቂያ ታላቁ ክፍል እንደሆነና የአቦሪጂናል እና የቶረስ ስትራት አይስላንደር ህዝቦች ለስነ-ጥበብ፤ 

ለመዲያ/ ለመገናኛ ዘዴ፤ ለአካዳሚክ፤ ለስፖርትና ለንግድ ሥራ ታላቅ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ። ስለ የአውስትራሊያ ታሪክ፤ ቅርስና 

የተወላጁ ባህል መረጃ በድህረገጽ www.australia.gov.au/information-and-services/culture-and-arts ላይ 

ይገኛል። 

አውስትራሊያ ከብዙ የተለያዩ ሕብረተሰብ፣ ባህሎች፤ ሃይማኖቶችና ጎሳዎች ካላቸው አገሮች የመጡን ሰዎች ተቀባይ ናት። 

አውስትራሊያኖች ከሞላው ዓለም የመጡ ናቸው። ከመቶ እጅ 46 የሚሆነው አውስትራሊያዊ በውጭ አገር የተወለደ ወይም 

በውጭ አገር የተወለደ ወላጅ አላቸው። ምንም እንኳን እንግሊዝኛ የአገሪቱ ብሄራዊ ቋንቋ ቢሆንም በአውስትራሊያ ውስጥ 

የተወላጁን ጨምሮ ወደ 300 የሚሆኑ ቋንቋዎች ተናጋሪ አሉ። በዓለም ውስጥ ያሉት ዋና ሃይማኖቶች እዚህ ይተገበራሉ።  

በአውስትራሊያ ውስጥ እያንዳንዱ ሰው የአውስትራሊያን ህጎች ካልጣሱ በስተቀር በራሳቸው ባህሎችና የሃይማኖት ልምዶች 

ለመከተልና ለማክበር ይችላሉ። እንደ አውስትራሊያዊ መሆን በእያንዳንዱ ማህበረሰብ ላይ መሳተፍ ወይም አባል መሆን ይችላል። 

በመጀመሪያ እንደዚህ ብዙ የተለያየ ዓይነት ላይ ተጠቅመው ላይሆን ይችላል። ይሁን እንጂ ለሌሎች ሃሳብና ልምድ ክብረት 

ከሰጡበት ታዲያ እርስዎ አዲስ ኑሮን ለመመስረት በዚህ ላይ ተስማሚ እንደሚሆኑና አሸናፊ ሊሆኑም ይችላሉ። 

http://www.australia.gov.au/information-and-services/culture-and-arts
http://www.australia.gov.au/information-and-services/culture-and-arts
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የአውስትራሊያ መንግሥት ለአውስትራሊያን ብዙ የተለያየ ማህበረሰብን እንደሚረዳ እናእያንዳንዱ ሰው ከመጣበትና በአገር ውስጥ 

ያለ ኑሮ ህይወት ላይ ለመሳተፍ እድል እንዲያገኝ በብዙ የተለያየ ባህላዊ አገር ለማጠናከር መንግሥት እንደገና አረጋግጧል። 

በበለጠ ለመማር ስለ አውስትራሊያ የሚለውን በድህረገጽ www.australia.gov.au/about-australia ላይ ገብቶ ማየት። 

ሃላፊነቶችና ስርዓቶች 
በአውስትራሊያ የምንደሰትበት ነጻነትና እኩልነት በእያንዳንዱ ሰው ሃላፊነቶችን ማሟላት የተመረኮዘ ነው። ለአውስትራሊያ ታማኝ 

እንዲሆኑ ይጠበቅብዎታል፤ ይህም የእኛን ዲሞክራቲካዊ የሆነን አኗኗርን በመደገፍና የአውስትራሊያን ስርዓቶችና ልምዶች 

በመቀበል ላይ ለሁሉም አግባብ ባለው ሁኔታ እንዲቀጥል ለመርዳት ይሆናል። 

የእኛ ዜግነት ስርዓቶች ለአውስትራሊያ ነጻና ዲሞክራሲያዊ የሆነ ማሕበረሰብ መሰረት ናቸው። በነዚህ የሚካተት ድጋፍ: 

• ለፓርሊያመንት ዲሞክራሲ 

• ለህግ የበላይነት  

• በሰላማዊ ለመኖር  

• ሁሉንም ግለሰቦች ከየትም ይምጡ ለማክበር  

• ርህራሄ ለሚያስፈልጋቸው 

• ለመናገር ነጻነትና ሀሳብን ለመግለጽ ነጻነት  

• በማህበር ለመደራጀት ነጻነት 

• ለሃይማኖትና ለአለማዊ መንግሥት ነጻነት 

• ግለሰብ ባለው ሁኔታ ማለት አካለ ጉዳተኛና እድሜ ሳይለይ ለእኩልነት  

• ለሴቶችና ወንዶች እኩልነት  

• ለመስራት እኩልነት ይሆናል። 

በአውስትራሊያ ዜጎች ሃላፊነቶች ውስጥ የሚካተት: 

• ህግን መከተል  

• በፈዴራልና አስተዳደር ግዛት ወይም ተሪቶርይ ምርጫዎች እና በህዝብ ውሳኔ/ረፈረንዱም ላይ ድምጽ መስጠት  

• አውስትራሊያን ለመከላከል ጥያቄ ከተነሳ  

• በዳኝነት ተሰይሞ ለማገልገል ከተጠሩ ማድረግ ይሆናል።  

ለበለጠ መረጃ የአውስትራሊያን ዜግነት የሚለውን በድህረገጽ www.citizenship.gov.au ላይ ገብቶ ማየትና 

የአውስትራሊያን ዜግነት ፈተና መገልገያ መጽሀፍ፤ የአውስትራሊያ ዜግነት: የጋራ ግንኙነት የሚለውን ንበብ።  

እኩልነትና ጸረ-አድልዎ ፈጠራ 
ለመከበር መብትዎ እንደሆነና የርስዎ ፍላጎት እንደሌላው ሰው በአግባቡ መስተናገድ አለበት። በተመሳሳይ ሌሎች ሰዎች 

አውስትራሊያ ውስጥ ቢወለዱም ከሌላ አገር ማይግሬት/የመጡ ቢሆኑም ማክበር አለብዎ። በአውስትራሊያ ውስጥ ማንኛውም 

ዓይነት የዘረኝነትና አድልዎ ፈጠራ ተቀባይነት የለውም።  

በጸረ-አድልዎ ፈጠራ ህጎች መሰረት ሰዎች ባላቸው እድሜ፣ ዘር ጎሳ፣ በመጡበት አገር፤ በጾታ፣ በጋብቻ ሁኔታ፣ ነብሰጡር በመሆን፤ 

በፖለቲካ ወይም በሃይማኖት እምነት፤ አካለ ጉዳተኛ በመሆን ወይም በጾታዊ ፍላጎት ምክንያት ከሌሎች ሰዎች የበታች አድርጎ 

ማንም ሰው ማስተናገድ የለበትም። ይህ በአብዛኛው መስኮች ላይ ተግባራዊ ሲሆን፤ ይህም በሥራና ሰራተኛ፣ ትምህርት፣ መጠለያ 

ቤት፣ እቃዎችን ሲገዙ፤ እና አገልግሎቶችን ማለት እንደ ሀኪሞች፣ ባንክ ቤቶችና ሆተሎችን ሲጠቀሙ ይካተታል። በህጉ መሰረትና 

በሌላ ጉዳዮች ሁሉ ወንዶችና ሴቶች እኩል ናቸው። 

አውስትራሊያ በነጻ የመናገር ባህል አላት። ይሁን እንጂ ሌላ ሰው ወይም ቡድን ባላቸው እድሜ፣ ዘር ጎሳ፣ በመጡበት አገር፤ በጾታ፣ 

በጋብቻ ሁኔታ፣ ነብሰጡር በመሆን፤ በፖለቲካ ወይም በሃይማኖት እምነት፤ አካለ ጉዳተኛ በመሆን ወይም በጾታዊ ፍላጎት ምክንያት 

አድርጎ ሌሎችን መሳደብ፤ ማዋረድ፣ ማናደድ ወይም መዛት ማስፈራራት ህገወጥነት ነው።  

http://www.australia.gov.au/about-australia
http://www.citizenship.gov.au/
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በሰብአዊ መብቶች፤ በጸረ-አድልዎ እና በማሕበራዊ ፍትህ ውስጥ ያሉትን ለፈደራል ህግ የAustralian Human Rights 

Commission ይቆጣጠራል። 

Australian Human Rights Commission ለማነጋገር ዝርዝር  

ለአጠቃላይ ጥያቄ 

9.00 am – 5.00 pm AEST 
1300 369 711 

ቅሬታዎችን በመረጃ መስመር/Infoline 9.00 am – 5.00 pm AEST 
(ማክሰኞ/Tuesdays ከሰዓት በኋላ 1.00 pm ይዘጋል) 

1300 656 419 

መስማት ለተሳነው/TTY – የመስማትና መናገር ችግር ያለበት  1800 620 241 

የተተረጎመ መረጃ – ሰብአዊ መብቶች  
www.humanrights.gov.au/about/translated-
information 

Human Rights ድህረገጽ www.humanrights.gov.au 

 

እንዲሁም እያንዳንዱ አስተዳደር ግዛትና ተሪቶርይ የራሱ ጸረ-አድልዎ ፈጠራ ህግ እና የመንግሥት ድርጅት ይኖረዋል: 

አስተዳደር 
ግዛት ወይም 
ተሪቶርይ 

የሰብአዊ መብቶች ድርጅት  ተለፎን ድህረገጽ 

 ACT ACT Human Rights Commission 02 6205 2222 www.hrc.act.gov.au 

 NSW Anti-Discrimination Board of NSW 

02 9268 5544 ወይም 

ለክልላዊ NSW በነጻ ጥሪ 
በቁጥር  

1800 670 812  

www.lawlink.nsw.gov.au/adb 

 NT 
NT Anti-Discrimination 
Commission 

08 8999 1444 ወይም 

NT በነጻ ጥሪ በቁጥር  

1800 813 846  
www.adc.nt.gov.au/ 

 Qld 
Anti-Discrimination Commission 
Queensland 

1300 130 670 www.adcq.qld.gov.au  

 SA Equal Opportunity Commission 

08 8207 1977 ወይም 

ለክልላዊ SA 
በነጻ ጥሪ በቁጥር  

1800 188 163  

www.eoc.sa.gov.au 

 Tas. 
Office of the Anti-Discrimination 
Commissioner 

03 6165 7515 ወይም 

Tas. በነጻ ጥሪ በቁጥር 

1300 305 062 
www.antidiscrimination.tas.gov.au 

http://www.humanrights.gov.au/about/translated-information
http://www.humanrights.gov.au/
http://www.hrc.act.gov.au/
http://www.lawlink.nsw.gov.au/adb
http://www.adc.nt.gov.au/
http://www.adc.nt.gov.au/
http://www.adcq.qld.gov.au/
http://www.adcq.qld.gov.au/
http://www.eoc.sa.gov.au/
http://www.antidiscrimination.tas.gov.au/
http://www.antidiscrimination.tas.gov.au/
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አስተዳደር 
ግዛት ወይም 
ተሪቶርይ 

የሰብአዊ መብቶች ድርጅት  ተለፎን ድህረገጽ 

 Vic. 
Victorian Equal Opportunity and 
Human Rights Commission 

1300 292 153 
www.humanrightscommission.vic.g
ov.au  

 WA Equal Opportunity Commission 

08 9216 3900 ወይም 

WA በነጻ ጥሪ በቁጥር 

1800 198 149 

www.equalopportunity.wa.gov.au 

በበጎ ፈቃደኝነት መስራት 
ለአዲስ ችሎታ መማር፤ የነዋሪ ሰዎችን ለማግኘትና በርስዎ ማህበረሰብ ውስጥ በመስራት ሌሎች ሰዎችን ለመርዳት በፈቃደኝነት 

መስራቱ ጥሩ ዘዴ ነው። ብዙ አውስትራሊያኖች በበጎ ፈቃደኝነት ይሰራሉ። በፈቃደኝነት ለሚሰሩ አይከፈልም፤ ምክንያቱም 

ያላቸውን ሙያና ጊዜ የሚሰጡት ለማህበረሰና ለራሳቸው ጥቅም ስለሆነ። ሁልጊዜ ፈቃደኛ ሆኖ ለመስራት በግዴታ ሳይሆን 

በራሳቸው ምርጫ ነው። 

ምንም እንኳን በፈቃደኝነት መስራት ባይከፈለውም፤ ነገር ግን ሥራ ለማግኘት የሚረዳ ሙያና የሥራ ልምድ ሊያካብትልዎት 

ይችላል። ፈቃደኛ ሆኖ በመስራት ያለዎትን እንግሊዝኛ ለማሻሻል፤ ማሕበራዊ ግንኙነት ለመፍጠርና በማህበርሰብ የሥራ አውታር 

ለመፍጠር እና በራስዎ መተማመንን ይጨምርልዎታል።  

ስለ ፈቃደኝነት የሥራ እድሎች ዝርዝር ብዙ ድርጅቶችና ድህረገጾች ላይ ይገኛል። Volunteer Resource Centres 

በሞላው የአውስትራሊያ አካባቢዎች እንዳሉን፤ እነሱም ስለ ፈቃደኝነት መረጃ ማቅረብና ለርስዎ የሚስማማ አገልግሎቶችን መርጦ 

ይልካል። እንዲሁም ፈቃደኛ የሆኑ ሰራተኞችን ለሚፈልጉ ድርጅቶች ይረዳል።  

ለበለጠ መረጃ: 

ክልል ድርጅት ድህረገጽ 

ACT Volunteering ACT www.volunteeringact.org.au 

NSW The Centre for Volunteering www.volunteering.com.au 

NT Volunteering SA-NT www.volunteeringsa.org.au  

Qld Volunteering Queensland www.volunteeringqld.org.au 

SA Volunteering SA-NT www.volunteeringsa.org.au  

Tas. Volunteering Tasmania www.volunteeringtas.org.au 

Vic. Volunteering Victoria www.volunteeringvictoria.org.au 

WA Volunteering WA  www.volunteeringwa.org.au 

በሞላው አውስትራሊያ ስለ 
ፈቃደኛ ሆኖ መስራት  GoVolunteer www.govolunteer.com.au 

የአገር አቀፍ ዋና አካል 
በአውስትራሊያ ፈቃደኛ ሆኖ 
ለመስራት 

Volunteering Australia www.volunteeringaustralia.org  

http://www.humanrightscommission.vic.gov.au/
http://www.humanrightscommission.vic.gov.au/
http://www.humanrightscommission.vic.gov.au/
http://www.humanrightscommission.vic.gov.au/
http://www.equalopportunity.wa.gov.au/
http://www.volunteeringact.org.au/
http://www.volunteering.com.au/
http://www.volunteeringsa.org.au/
http://www.volunteeringqld.org.au/
http://www.volunteeringsa.org.au/
http://www.volunteeringtas.org.au/
http://www.volunteeringvictoria.org.au/
http://www.volunteeringwa.org.au/
http://www.govolunteer.com.au/
http://www.volunteeringaustralia.org/
http://www.volunteeringaustralia.org/
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ሰዎችን ስታገኝ 
ለመጀመሪያ ጊዜ ከሆነ ሰው ጋር ሲገናኙ የግለሰቡን ቀኝ እጅ በቀኝ እጅዎ ጨብጦ ሰላምታ መስጠት የተለመደ ነው። የማይተዋወቁ 

ሰዎች ለመጀመሪያ ጊዜ ሲገናኙ በአጠቃላይ አይሳሳሙም ወይም አይተቃቀፉም።  

ብዙ አውስትራሊያኖች ከአዲስ ሰዎች ጋር በሚገናኙበት ጊዜ ስለእነሱ እድሜ፣ ሃይማኖት፣ ጋብቻ፣ ልጆች ወይም ገንዘብ 

በተመለከተ ጥያቄዎችን ለማቅረብ ደስተኞች አይደሉም። አውስትራሊያኖች ብዙጊዜ በሥራ ቦታ ላይና ከጓደኞች ጋር ሲገናኙ 

በመጀመሪያ ስማቸው ይጠራራሉ።  

ብዙዎች አውስትራሊያኖች በሚነጋገሩበት ጊዜ እንደ አክብሮት መግለጫና ስለሚያዳምጡ ለማሳየት አይን ለአይን ይተያያሉ። 

ትህትና ያለው ባህሪ 
ብዙጊዜ አውስትራሊያኖች ለአንድ ነገር ሲጠይቁ “please/እባክዎ” ይላሉ፤ አንድ ሰው ሲረዳ ወይም የሆነ ነገር ሲሰጣቸው ነገር 

ማድነቅ ሲፈልጉ “thank you/አመሰግናለሁ” ይላሉ። እባክዎ እና አመሰግናለሁ አለማለት እንደ ስነምግባር የጎደለው ባለጌ 

ሊያሰኝ ይችላል። 

ብዙጊዜ አውስትራሊያኖች የአንድን ሰው ትኩረት ለመሳብ “excuse me/ይቅርታ” ይላሉ፤ ከሆነ ሰው ጋር በድንገት ከተጋጩ 

“sorry/አዝናለሁ/ይቅርታ” ይላሉ። ሰልፍ ካለ በመጨረሻው ላይ ተራ መያዝና ስርአት በተሞላበት መንገድ ወደፊት መሄዱ ትሁት 

ሰው አክባሪ ያሰኛል።  

ከሌላ ሰው ጋር ለመገናኘትና በሌላ ቀጠሮዎች ላይ በሰዓቱ ለመገኘት መሞከር አለብዎ። ከቀጠሮው ሰዓት የሚዘገዩ ከሆነ፤ 

ለሰውየው ደውሎ ይቅርታ መጠየቅና መቸ መድረስ እንደሚችሉ ማሳወቅ። ይህ በባለሙያ ለሚቀናጅ ቀጠሮ (ለምሳሌ፡ የሀኪም 

ቀጠሮ) ላይ በጣም አስፈላጊ ሰለሆነ፤ ዘግይቶ በመምጣት ገንዘብ ስለሚያስከፍል ወይም ለባለሙያ ሳያሳውቁ በቀጠሮ ላይ ካልተገኙ 

ተጨማሪ ገንዘብ ሊያስከፍልዎ ስለሚችል ነው። ሁልጊዜ ዘግይቶ ለሚመጣ ሰው ታማኝነት የጎደለው ሊያሰኘው ይችላል።  

በጽሁፍ የጥሪ ደብዳቤ ከደረስዎት፤ በደብዳቤ ላይ “RSVP/ምላሽ ከሚሰጥበት” ቀን ጋር ያካትታል። ይህ ማለት በግብዣው ላይ 

ስለመገኘትና አለመገኘትዎ ለጋበዝዎት ሰው ለማሳወቅ ነው። በዚያን ቀን እንዲያውቁ ማድረጉ ትህትና የተሞላበት ያሰኛል። 

አንዳንድ ባህሪ ስነስርአት የጎደለው ብቻ አይደለም፤ ነገር ግን ህገወጥነትም ነው። ለምሳሌ፤ በአንዳንድ ባህሪያት ላይ የሚካተት እንደ 

በህዝብ ላይ መራገምና ምራቅን መትፋት፤ ቆሻሻ መጣል እና ከህዝባዊ ወይም ከግል ሽንት ቤት ባሻገር በማንኛውም ቦታ ላይ 

መሽናት ወይም መጸዳዳት ህገወጥነት ነው።  

እንዲሁም ከዚህ በላይ ያለን እኩልነትና ጸረ-አድልዎ ፈጠራ የሚለውን ማየት። 

ልብስ መልበስ 
አውስትራሊያ ብዙ የተለያየ ዓይነት ሕብረተሰብ አላት። የሚለበሰው የተለያየ ልብስ የሚያሳየው የዚህን ሕብረተሰብ ብዛት ዓይነት 

ይሆናል። ብዙ ሰዎች እንደ የማሕበራዊ ሁኔታና አየር ጠባይ ለምቾት ሲሉ በልዩ ፕሮግራም ላይ የሚለበስ ወይም መደበኛ የሆነ 

ልብስ ይለብሳሉ። ሌሎች የባህላዊ ልብሶችን ለመልበስ ይመርጣሉ፤ ይህም ልዩ በአላት በሚኖሩበት ጊዜ የሃይማኖት ወይም የባህል 

ልብሶችን ማድረግ ይመርጣሉ።  

ምንም እንኳን በተለያዩ የሥራ ቦታዎችና ለየት ባሉ ቦታዎች ላይ ለመልበስ ጥያቄዎች ቢኖርም፤ ስለ አለባበስ በተመለከተ ጥቂት 

ህጎች ወይም ደንቦች አሉ። ለምሳሌ፡ የቦት ጫማና ጠንካራ ባርኔጣ፤ ህንጻ በሚሰራበት ቦታ እንዲሁም ፖሊስ፣ ወታደርና አንዳንድ 

የንግድ ድርጅቶች ዩኒፎርም መልበስ አስፈላጊ ነው።  

አውስትራሊያ መከላከል የሚቻል ከፍተኛ የቆዳ ነቀርሳ ችግር አላት። የመከላከያ ልብስና ባርኔጣ ማጥለቁ የቆዳ ነቀርሳ ችግርን 

ይቀንሳል። በብዙ ትምህርት ቤቶች ላሉ ህጻናት እንደ የትምህርት ቤት መለያ ዩኒፎርም ባርኔጣ ማጥለቅ አለባቸው። ስለ ጸሀይ 

መከላከያ መረጃ የበለጠ መረጃ በድህረገጽ www.cancer.org.au/preventing-cancer/sun-protection ላይ ገብቶ 

ማየት።  

http://www.cancer.org.au/preventing-cancer/sun-protection/
http://www.cancer.org.au/preventing-cancer/sun-protection/
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ክለቦች፣ ሲኒማ ትያትር ቤቶች እና ሌሎች ቦታዎች ጠባቂዎች የጸዳ ንጹህ ልብስና ትክክለኛ ጫማ ማድረግ አስፈላጊ ሊሆን 

ይችላል። 

ሴቶችና ወንዶች ሙሉ ሰውነታቸውን የማይሸፍን ልብስ ማድረግ ይችሉ ይሆናል። ይህ አለባበስ በምእራባዊ አገሮች የተለመደ 

እንደሆነና የሰውን ትኩረት ለመሳብ ተብሎ አይደለም። 

የተለመደ የአውስትራሊያዊ አገላለጽ 
ብዙ የተለመደ የአውስትራሊያዊ አገላለጽ ወይም የአነጋገር ቁንቋ እንግዳ ያልተለመደ ሊመስል ይችላል። ብዙጊዜ አውስትራሊያኖች 

ቃላትን ያሳጥራሉ (ለምሳሌ፡ ‘footy’ ለ‘football’)። ለአገላለጽ ትርጉም ምን እንደሚል እርግጠኛ ካልሆኑ ለመጠየቅ ተቀባይነት 

አለው። ከተለመዱት አንዳንድ ምሳሌዎች: 

• የምግብ ሳህን ማምጣት/Bring a plate – በማሕበራዊ ወይም በሥራ ድርጊት ላይ ሲጋበዙና "ለምግብ ሳህን 

ማምጣት" ሲጠየቅ፤ ይህ ማለት ከሌሎች ሰዎች ጋር ለመካፈል ምግብ ማምጣት ነው።  

• የራስዎን ማምጣት/BYO – ይህ ማለት “የራስዎን መጠጥ ማምጣት” ሲሆን ለምሳሌ፡ አልኮሆል፣ ጭማቂ፣ ለስላሳ 

መጠጥ ወይም ውሀ ይዞ መምጣት። አንዳንድ ምግብ ቤቶች የራስን ማምጣት/ BYO፤ ይህ ማለት የራስዎን የታሸጉ 

መጠጦችን ማምጣት ይችላሉ። የራስዎን BYO ካመጡ ለብርጭቆዎች ማጸዳጃ “corkage” ተብሎ የሚጠራ ክፍያ 

ይቀርባል። 

• ክፍት በር ፖሊሲ/Open door policy – በሥራ ቦታ ላይ “ክፍት በር ፖሊሲ/open door policy” መኖር ማለት 

እርስዎ ወይም ሌላ ተቀጣሪዎች ስለ ችግር ወይም ከሥራ ጋር በተዛመደ ስለሌላ ጉዳዮች ከአለቃ ጋር ለመነጋገር መደበኛ 

ቀጠሮ ማቀናጀት አያስፈልግም።  

• በኋላ ያገናኘን/See you later – ይህ መደበኛ ባልሆነ መንገድ “ደህና ሁን/goodbye” ለማለት ነው። ይህ ሰውየ 

በቅርቡ ይመለሳል ማለት አይደለም።  

ስለ አውስትራሊያዊ አአገላለጽ ዘይቤ የርስዎ እንግሊዝኛ ቋንቋ አቅራቢ ይረዳዎታል። በምእራፍ 3, እንግሊዝኛ ቋንቋ ላይ ማየት።  

ከቤት ውጭ ለሚደረጉ እንቅስቃሴዎችና ደህንነት 
አውስትራሊያ ከቤት ውጭ ለሚካሄዱ እንቅስቃሴዎች በጣም አመቺ ሲሆን፤ እንደ መዋኘት፣ የጫካ እግር ጉዞ፣ ሰፈራ/ካምፒንግ እና 

ስፖርት የመሳሰሉት። ማስታወስ የሚገባ ለደህንነት ደንቦች እንዳሉ ነው።  

ስለመዋኘትና ከቤት ውጭ ደህንነት  
• እርስዎ ወይም ልጆችዎ መዋኘት የማትችሉ ከሆነ ስለመዋኘትና በውሀ ላይ ደህንነት ትምህርተ ክፍሎች ላይ መሳተፍ። 

• በሀይቅ ላይ መዋኘት በጣም አደገኛ ሊሆን ይችላል። በባህር ዳርቻ ላይ ያለችግር ለመዝናናት: 

o ሁልጊዜ በቀይና በብጫ ባንዴራዎች መካከል ባለው መዋኘት፤ ይህም ምልክት በህይወት ጠባቂዎች በኩል 

ቁጥጥር የሚደረግበት አካባቢ ይሆናል። 

o የደህንነት ምልክቶችን ማጣራት። 

o ችግር ካጋጠምዎት፤ ረጋ ማለት፤ እጅዎን ወደላይ ማውጣትና ለእርዳታ መጣራት።  

o በባህር ዳርቻው ላይ የቀይና የብጫ ባንዴራዎች ማግኘት ካልቻሉ ወይም መዋኘት አይመከርም ወይም የባህር 

ዳርቻ ተዘግቷል የሚል ምልክቶች ካሉ በዳርቻው ላይ አለመዋኘት ነው። 

• ውቅያኖስ ላይ የሚከሰትን መገመት አይቻልም። አደጋዎችን እንደ በውቅያኖስ ቋጥኝ/ድንጋዮች ላይ ማዳለጥ መውደቅ፤ 

ወይም በከፍተኛ የባህር ማእበል ወይም ሞገድ መጠረግ ለማስወገድ የማስጠንቀቂያ ምልክቶችን ማስተዋልና መመልከት 

ይስፈልጋል። በቋጥኝ ድንጋይ ላይ ሆኖ አሳ ማጥመድ ከፍተኛ ጥንቃቄ መደረግ አለበት፤ ይህም ብዙ ሰዎች በሚከሰት 

ታላቅ ማእበል ሳቢያ ወደ ውሀ ተጠርገው ከገቡ በኋላ ስለሰጠሙ ነው። 

• በወንዞች፣ ሀይቆችና ግድቦች ውስጥ ሆነው ሲዋኙ ጥንቃቄ ማድረግ:  

o ሁልጊዜ ወደ ውሀ ውስጥ ከምግባትዎ በፊት የውሀውን ጥልቀትና ሊያሰጥሙ የሚችሉትን ነገሮች ማጣራት። 

o ለአደጋ የሚያሳዩ ምልክቶችን (እንደ አዞዎች ወይም መበከል) ማጣራትና እነሱን መከተል። 

• ለሚዋኙ ወይም በውሀ አጠገብ ያሉትን ህጻናት፤ በቤት ጓሮ ገንዳዎች የሚዋኙትን ህጻናት ያካተተ ሁልጊዜ መከታተል 

ወይም መቆጣጠር። የመዋኛ ገንዳዎች መታጠር አለባቸው። 
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• ብቻ ሆኖ መዋኘትን፣ አሳ ማጥመድን ወይም በጫካ እግር ጉዞን ማስወገድ። የት እንደሚሄዱና መቸ መመለስ እንደፈለጉ 

ለሆነ ሰው መናገር። ብዙ ምግብና ውሀ ይዞ መሄድ። 

• በአውስትራሊያ ውስጥ አንዳንድ እባቦችና ሸረሪቶች መርዛማ ናቸው። በነዚህ ከተነከሱና እጅ እግር የማይንቀሳቀስ ከሆነ 

የህክምና እርዳታ ለማግኘት በሶስት ዘሮ 000 መደወል።  

• በፀደይ ወቅት ነጭና ጥቁር መልክ ያላቸው ወፎች በእግረኞችና ብስክሌተኞች ላይ ሽው ብሎ በመውረድ ያላቸውን ክልል 

ይከላከላሉ። ሽው ብሎ ስለሚወርድ ወፎች ማስጠንቀቂያ ምልክቶች ሊኖር ይችላል። እነዚህን ወፎች መከላከል ይቻላል፤ 

ስለዚህ የነሱን ጎጆ አካባቢ በማስወገድ፤ ባርኔጣና የዓይን መነጸር በማድረግ፤ ወይም ምርኩዝ በመያዝ ወይም ከጭንቅላት 

በላይ ጃን ጥላ በመያዝ ለሚያደርሱት ጥቃት ማስወገድ መሞከር።  

• የአውስትራሊያ ጸሀይ በጣም ጠንካራ ነው። የጸሀይ ቃጠሎን ለማስወገድ በጸሀይ ቀን ባርኔጣ ማጥለቅ፤ የሚከላከል ልብስ 

ማድረግና የጸሀይ መከላከያ ክሪም/ sunscreen መቀባት። በተለይ ይህ ለታዳጊ ህጻናት አስፈላጊ ነው። 

• ለወደፊት የሚኖርን አየር ሁኔታ ማስታወሻ መውሰድ። በጠቅላላ እሳት በተከለከለበት ቀናት በግላጭ እሳት ማንደድና 

ባርበኩስ አይፈቀድም። ስለ አየር ንብረት ማስጠንቀቂያ የአካባቢ ስነ-አየር ጠባይ በድህረገጽ 

www.bom.gov.au/index.php ላይ ያቀርባል። 

• የአውስትራሊያ ከተማዎች እንደሌላው አብዛኛው የዓለም ከተማዎች በተለይ ማታ የስድብ ወረራ ይካሄዳል። ስለራስዎ 

ደህንነት ማወቅ አለብዎ። መናፈሻ ቦታዎችን፤ ጨለማ የሆኑ ቦታዎችንና በችግር የታወቁ ቦታዎችን ማስወገድ።  

ለበለጠ መረጃ: 

ለመረጃ ምንጮች  ድህረገጽ 

Bureau of Meteorology – የአየር ንብረት ትንበያና እና የእሳት መከልከል እገዳ  www.bom.gov.au/weather  

Royal Life Saving Society – ስለመዋኘትና በውሀ ላይ ደህንነት  www.royallifesaving.com.au 

Surf Life Saving Australia www.slsa.asn.au 

Beach Safety – የተተረጎመን መረጃ ያካተተ  www.beachsafe.org.au 

Rip Current Safety Tips – ከእንግሊዝኛ ባሻገር በሌላ ቋንቋዎች የተተረጎመን 
ያካተተ 

www.ripcurrents.com.au 

Australian Cancer Council – የጸሀይ መከላከያ  www.cancer.org.au 

በቤት ውስጥ ደህንነት  

ቤት ጥበቃ  
ከመኖሪያ ቤትዎ ሲወጡ ሁልጊዜ በሮችን መቆለፍና መስኮቶችን መዝጋት። ከተቻለ ለማጣሪያ በር ወይም ለድህንነት ስንሰለት 

ማስገባት፤ ስለዚህ በሩን ከመክፈትዎ በፊት ማን እንዳለ ማየት ይችላሉ። ከርስዎ ፊት ለፊት በር አጠገብ ያለን መብራት እንዲበራ 

ማድረግ ወይም ሰንሶር መብራት መጠቀም፤ ስለዚ ወደ ቤት ሲመለሱ የሆነ ሰው ካለ ማየት ስለሚችሉና የተቆለፈን በር ለመክፈት 

ይቀላል። እንዲሁም ሊከሰት የሚችል የሰርጎ ገቦች ሃሳብ ይቀይራል። 

መድሃኒቶችና ኬሚካሎች  
በአጠቃላይ በቤት ውስጥ አካባቢ የሚገኙ አንዳንድ መድሃኒቶችና ኬሚካሎች ጉዳት ወይም ከፍተኛ ህመምን ሊያስከትሉ ይችላሉ። 

• ሁሉንም መድሃኒቶች ህጻናትና የቤት እንስሳት በማይደርሱበት ቦታ ወይም ህጻናት ማግኘት በማይችሉበት ቦታ ላይ 

ማስቀመጥ።  

• መድሃኒቶችን መውሰድ ካቆሙ ወይም የመጠቀሚያው ቀን ካለፈበት በቆሻሻ ማጠራቀሚያ ወይም በፍሳሽ መሄጃ ቦይ 

ውስጥ አለማስቀመጥ። የርስዎ ፋርማሲስት ያልተጠቀሙበትን መድሃኒት ደህንነቱ በተጠበቀ መልኩ ያለክፍያ በነጻ 

ማስወገድ ይችላል።  

http://www.bom.gov.au/index.php
http://www.bom.gov.au/weather
http://www.royallifesaving.com.au/
http://www.slsa.asn.au/
http://www.beachsafe.org.au/
http://www.ripcurrents.com.au/
http://www.cancer.org.au/
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• ለጽዳት የሚጠቅሙ ውጤቶችን በተቆለፈ ቁምሳጥን ውስጥ ህጻናትና የቤት እንስሳት መድረስ በማይችሉበት ማስቀመጥ። 

ለህጻን ደህንነት መሳሪያ (እንደ የቁምሳጥን መቆለፊያ) በአብዛኛው የቤት እቃ መሸጫ ሱቆች ላይ መግዛት ይቻላል።  

በቤት ውስጥ ለሚከሰት እሳት ለማዳን 
አውስትራሊያ ውስጥ በየዓመቱ ቤት ውስጥ በሚፈጠር እሳት ሳቢያ 50 የሚሆኑ ሰዎች እንደሚሞቱና ብዙ ከባድ ጉዳቶችም 

ይደርሳሉ። 

የጭስ አንቂ/ማስጠንቀቂያ/Smoke alarms በእሳት ላይ ቀድሞ ማስጠንቀቂያ ሰለሚያቀርብ ህይወትዎ ሊተርፍ ይችላል 

እንዲሁም ችግሩ በበለጠ ጉዳት እንዳይስፋፋ ማቆም ለሚችሉ የድንገተኛ ችግር አገልግሎቶች ማሳወቅ ይቻላል። ይህ ማስጠንቀቂያ 

በተለይ ሰዎች በሚተኙበት ጊዜ በማታ ጠቃሚ ነው። በእያንዳንዱ ቤት ላይ ቢያንስ አንድ የጭስ ማስጠንቀቂያ በእያንዳንዱ ፎቅ 

ወለል ላይ መገጠም አለበት። በየስድስት ወራት ባትሪው መታየትና መቀየር አለበት።  

የቤት ውስጥ እሳት ብዙጌዜ የሚነሳው በኩሽና ውስጥ ወይም በትክክል ያልተገጠመ የኤሊትሪክ ሽቦ፤ የተበላሹ መሳሪያዎችን 

በመጠቀም፤ ወይም መሳሪያዎች ተከፍተው በሚሰሩበት ጊዜ ባለመከታተል ይሆናል። የሚከተሉትን ጥንቃቄዎች በመውሰድ የቤት 

ውስጥ እሳትን መከላከል።  

በቤት ውስጥ: 

• የኤሌትሪክ መሳሪያዎች ከመደበኛ ሙቀት በላይ እንዳይሆን ለመከላከል በአካባቢያቸው ክፍተት ቦታ እንዳለ ማረጋገጥ  

• የኤሌትሪክ ማከፋፈያን/powerboards አለማጨናነቅ –አንድ የኤሌትሪክ መሰኪያ አንድ ሶኬት ብቻ መኖር አለበት። 

• በኤሌትሪክ ሶኬቶችና መሰኪያዎች ላይ አቧራ ወይም ጉዳት ካለ ማየትና ማንኛውንም ችግሮች በሚገባ ማስተካከል። 

የኤሌትሪክ ጥገናዎች በሙሉ በሙያተኛ የኤሌትሪክ ሰራተኛ መካሄድ አለበት። 

• የመጋረጃዎች፤ የልብስና የአልጋ ልብስ ከሻማዎችና ማሞቂያ ነጻ ስለመሆናቸው ማረጋገጥ።  

• እርስዎ ክፍል ውስጥ በሌሉበት ሻማዎች ወይም ሌላ በግልጽ የሚቃጠል ነበልባልን በምንም ዓይነት ትቶ አለመውጣት።  

• በቤትዎ ውስጥ በሚሆኑበት ጊዜ የውስጠኛው በሮች ላለመቆለፋቸው (ይህም፤ በራሱ የሚቆለፍ/deadlocked) 

ማረጋገጥ፤ ስለዚህ በድንገተኛ ችግር ጊዜ በፍጥነት በሮችን መክፈት ይችላሉ።  

• በአልጋ ውስጥ ሆኖ በምንም አለማጨስ። 

• ክብሪቶች ወይም የእሳት መለኮሻ ላለበት ቦታ ሀጻናት የማይደርሱበት መሆኑ ማረጋገጥ።  

በኩሽና ውስጥ: 

• ጠባቂ በሌለበት ህጻናትን በኩሽና ውስጥ በምንም አለመተው።  

• ሰው በሌለበት ምግብ እየበሰለ እያለ በምንም ትቶ አለመሄድ – ከኩሽና ቤት የሚወጡ ከሆነ ምድጃውን እስኪመለሱ 

ድረስ መዝጋት። 

• ምግብ እያበሰሉ እያለ ህጻናትን ከሞቀ ድስቶች፤ ከምድጃ ክዳኖች እና ምድጃዎች ላይ ማራቅ።  

• ከምድጃው ጠርዝ ራቅ ብሎ የመክደኛ እጀታዎችን መክፈት፤ ስለዚህ ድምጽና ማፍሰስ እንደማይችሉ ነው። እንዲሁም 

የሞቀ ውሀ ቃጠሎ ሊፈጥር ይችላል።  

• የሚቀጣጠሉ እቃዎች ሙቀት እሳት ከሚፈጥሩ መነሻዎች ስለመራቃቸው ማረጋገጥ።  

• በማይክሮዋቨ ምድጃ ውስጥ ምንም ዓይነት የብረት እቃዎችን ማለት የብረት ጎድጓዳ ሳህን፣ የአለሚኒየም መጠቅለያ 

ወይም ከብረት የተሰራ የቤት እቃዎችን ያካተተ መቀመጥ የለበትም።  

• በአንዳንድ ኩሽና ቤቶችና ባርበኩስ ላይ ጋዝ ይጠቀማል። የጋዝ ምድጃን ወይም የምድጃ ክዳንን ከተጠቀሙ በኋላ ሁልጊዜ 

ጋዙን መዝጋት። ጋዝ ከሸተተዎት ክብሪት አይጫሩ ምክንያቱም የእሳቱ ነበልባል በጋዙ ላይ ፍንዳታ ሰሚፈጥር ነው። 

ለጋዙ ማንጠብጠብ ወይም ማፍሰስ መንስሄውን ማየትና ወዲያውኑ ጋዙን መዝጋት ነው። መዝጋት ካልቻሉ በሶስት ዜሮ 

000 መደወልና ለ“Fire Brigade” መጠየቅ። እየተነጋገሩ እያለ ስልኩን አይዝጉት።  

እሳት ካለ ምን እንደሚደረግ: 
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• ከጎረቤታሞች ቤት፤ ከህዝባዊ ወይም ሞባይል ስልክ ሆኖ በሶስት ዜሮ 000 (“Fire Brigade”) መደወልና ለእሳት 

አደጋ ብርጌድ መጠየቅ። እሳት ያለበትን ቦታና በቃጠሎው ውስጥ አሁንም የሆነ ሰው ካለ ለእነሱ መናገር። እየተነጋገሩ 

እያለ ስልኩን አይዝጉት።  

• እሳት በሚፈጠርበት ጊዜ ምን ማድረግ እንደሚገባ በአስተዳደር ግዛት የእሳት አገልግሎቶች በኩል ዝርዝር መረጃዎች 

ይቀርባል። በምእራፍ 2, እርዳታ ማግኘት ላይ ማየት።  

ለጫካ እሳት ደህንነት እቅድ 
በአንዳንድ የአውስትራሊያ ክፍሎች የጫካ እሳት በርስዎ መኖሪያ ቤት ድህንነት ላይ ችግር ሊፈጥር ይችላል። የጫካ እሳት ስጋት 

ባለበት ቦታ የሚኖሩ ከሆነ ከጫካ እሳት ችግር ስለመዳን እቅድ ማውጣት። እርስዎን በጫካ እሳት ችግር ስለመዳን እቅድ 

ለማዘጋጀት የሚረዳ መረጃና መመሪያዎች በአካባቢ የእሳት አገልግሎቶች በኩል ይቀርቡልዎታል። 

በርስዎ እቅድ ላይ መካተት ያለበት ከጫካ እሳት ወቅት በፊት ለሚወሰዱ እርምጃዎች፤ በጫካ እሳት ወቅት ጊዜ ለሚወሰዱ 

እርምጃዎች፤ እስከ እሳት አደጋ ቀናት መምራት እና ለተጨማሪ እርዳታ እቅድ ማውጣት ይሆናል። ይህ የማጣሪያ ዝርዝር 

መረጃዎች ያካተተ ሲሆን ይህም የርስዎን ንብረት ለመንከባከብ፤ እሳት ከተከሰተ የርስዎን ንብረት ለማዘጋጀት፤ እሳት ከተከሰተ 

ለግለሰቦች ዝርዝር አድራሻዎች፤ ለድንገተኛ ችግር የተዘጋጀ እቃ፤ በቤት ውስጥ ስለሚቆዩት ሰዎች በተለይ ለየት ያለ ፍላጎት ላላቸው 

(ለምሳሌ፡ ለህጻናት ወይም ሽማግሌዎች መንቀሳቀሻ)፤ ለቤት እንስሳት እና/ወይም ከብቶች እቅድ ማውጣት፤ ለመልቀቅ መነሻዎች፤ 

ለጉዞ መነሻ የሚሆን፤ ለተጨማሪ እርዳታ እቅድ ማውጣት እና ወደ ቤትዎ ለመመለስ በዝርዝሩ ላይ የተካተተ ነው። 

ስለ ጫካ እሳት የበለጠ መረጃ እና ለአካባቢ እሳት አገልግሎቶች ለማነጋገር ዝርዝር አድራሻ በምእራፍ 2, እርዳታ ማግኘት ላይ 

ማየት።  

አካባቢ  
ንጹህ የሆነ አካባቢና ተፈጥሮን መንከባከቡ ለአውስትራሊያኖች አስፈላጊ ነው። ቆሻሻ መጣል፤ ብክለት መፍጠር ወይም ያለፈቃድ 

ቆሻሻ መጣል ህገወጥነት ነው። የበለጠ መረጃ ለማግኘት ቆሻሻ መጣል የሚለውን በደህረገጽ 

www.australia.gov.au/information-and-services/environment/pollution-and-waste-

management ወይም ቆሻሻ የማይጣልበት ቦታዎች ላይ እንደ Clean Up Australia (www.cleanup.org.au/au) 

ወይም Keep Australia Beautiful (http://kab.org.au/) ላይ ገብቶ ማየት። 

የአገሬው ተወላጅ እንስሳት፤ አሳ፣ ጠንካራ ሽፋን ያለው አሳ እና እጸዋቶች በህጉ መሰረት ጥበቃ ይደረግላቸዋል። ፈቃድ 

ስለማስፈለጉ ከማጣራትዎ በፊት አሳን አለማጥመድ ወይም እጸዋቶችን ወይም ጠንካራ ሽፋን ያለውን አሳ አለማሰባሰብ ነው። 

እነዚህን ላለማበላሸት የሚከላከል እና እነዚህን ለመጎብኘት አንዳንዴ የመግቢያ ክፍያ እንደሚከፈል በአገር አቀፍ መናፈሻ ቦታዎች 

ላይ ለየት ያለ ደንቦች አሉ። 

ለበለጠ መረጃ: 

ክልል ድርጅት ድህረገጽ 

አገር አቀፍ Department of Environment 
 – Parks Australia 

www.environment.gov.au/topics/national-parks 

ACT Parks and Conservation 
www.environment.act.gov.au/parks-
conservation/parks-and-reserves 

NSW 
NSW National Parks and Wildlife 
Service 

www.environment.nsw.gov.au/nationalparks 

NT NT parks and reserves  https://nt.gov.au/leisure/parks-reserves 

Qld 
Queensland National Parks, Sport and 
Racing   

www.nprsr.qld.gov.au  

http://www.australia.gov.au/information-and-services/environment/pollution-and-waste-management
http://www.cleanup.org.au/au/
http://kab.org.au/
http://kab.org.au/
http://www.environment.gov.au/topics/national-parks
http://www.environment.act.gov.au/parks-conservation/parks-and-reserves
http://www.environment.nsw.gov.au/nationalparks/
http://www.environment.nsw.gov.au/nationalparks/
https://nt.gov.au/leisure/parks-reserves
http://www.nprsr.qld.gov.au/
http://www.nprsr.qld.gov.au/


 

 
በስልክ 131 450 መደወል 

123 

ክልል ድርጅት ድህረገጽ 

SA National Parks South Australia  www.environment.sa.gov.au/parks 

Tas. Parks and Wildlife Service Tasmania www.parks.tas.gov.au 

Vic.  Parks Victoria www.parkweb.vic.gov.au 

WA Parks and Wildlife  www.dpaw.wa.gov.au  

እንስሳትና የቤት/ለማዳ እንስሳት 
የአስተዳደር ግዛትና ተሪቶርይ መንግሥታት ለእንስሳ ድህንነትና በተዛመዱ ህጎች ሃላፊነት እንዳላቸውና በዚህን ጊዜም የአካባቢ 

መንግሥታት በቤት ለማዳ ወይም ጓደኛ አጫዋች በሆኑ እንስሳት ላይ ቁጥጥር ያደርጋሉ።  

የቤት እንስሳ ካለዎት በተገቢ ሁኔታ ለመንከባከብ ማለት መመገብና ጽዳትን መጠበቅ የርስዎ ሃላፊነት ይሆናል። እንዲሁም የነሱን 

ቆሻሻ ማጽዳት ይኖርብዎታል። ብዙዎች የቤት እንስሳት በየጊዜው ክትባት ማግኘት አለባቸው እዲሁም ሲታመሙ ወይም ጉዳት 

ሲደርስባቸው በእንስሳት ሀኪም/ vet ህክምና ማግኘት አለባቸው። በቤተሰብ ውስጥ የቤት እንስሳት ሲኖርዎት ለማኮላሸት ወይም 

ብልትን ለማስቆረጥ ካሰቡ ምናልባት በህጉ መሰረት ሊጠየቅ ይችላል። ይህን ለማካሄድ የባለቤቱ ሃላፊነት ነው። የበለጠ መረጃ 

ለማግኘት የአካባቢዎን እንስሳት ሀኪም/vet ማነጋገር ወይም የRoyal Society for the Prevention of Cruelty to 

Animals (RSPCA) የሚለውን በድህረገጽ www.rspca.org.au ላይ ማየት። 

አንዳንድ ከቤተሰብ ጋር የሚተዳደሩ ለማዳ እንስሳት በአካባቢ ምክር ቤት መመዝገብ አለባቸው። እንዲሁም ማስቀመጥ ለሚችሉት 

የለማዳ እንስሳት ቁጥርና ዓይነት የተወሰነ ሊሆን ሲችል እንዲሁም እነዚህን የትና እንዴት ማስቀመጥ እንዳለብዎ ደንቦች ሊኖር 

ይችላል። ብዙ የግል ኪራይ ቤቶች ለቤት እንስሳት አይፈቀድም።  

ለቤት እንስሳት እንክብካቤ መውሰድ የማይችሉ ከሆነ የቤት እንስሳትን ዝም ብሎ ጥሎ መሄድ ወይም መልቀቅ የለብዎትም። 

ማሳደግ ካልቻሉ ጎረቤቶችን ወይም ጓደኞችን መጠየቅ፤ በቤት እንስሳት ማደጎ ድህረገጽ ላይ ማስታወቂያ ማውጣት ወይም 

ለእርዳታና ምክር የርስዎን የቤት እንስሳት/vet ሀኪም መጠየቅ።  

ስለ እንስሳት ወይም ለእንስሳ ደህንነት መጠበቅ ጥያቄ ካለዎት በድህረገጽ 

www.agriculture.gov.au/animal/welfare/state ላይ ገብቶ ማየት ወይም ለርስዎ የቤት እንስሳት/vet ሀኪም 

መጠየቅ። 

እንዲሁም በምእራፍ 6, የአውስትራሊያ ህግ ላይ ማየት።  

ጋዜጣዎች፣ ተለቪዥንና ራዲዮ  
በአብዛኞች የመገበያያ ማእከላት ላይ በተለያዩ ቋንቋዎች ጋዜጣዎች የሚሸጡ ተወካዮች እንዳሏቸው ነው። እርስዎ በሚፈልጉት 

ዓይነት ቋንቋ ወይም ጋዜጣ ከሌላቸው ታዲያ እንዲያዙልዎት መጠየቅ ይችላል።  

ያለክፍያ በነጻ ብዙ የተለቪዥን ማስተላለፊያ መስመሮች አሉ፤ በዚህ ሁለት የህዝባዊ ማሰራጫዎች (የAustralian 

Broadcasting Corporation (ABC - www.abc.net.au) እና Special Broadcasting Service (SBS - 

www.sbs.com.au)) ይካተታል። “በአየር የነጻ” አገልግሎቶችን ለመከታተል የተለቪዥን ፈቃድ ወይም አባልነት 

አያስፈልግዎም። 

ሌላ የተለቪዥን አገልግሎቶች ለአባልነት ክፍያ ማካሄድ ይጠየቃል (“የክፍያ ተለቪዥን” ወይም “የክፍያ TV”)። ለግንኙነት 

ማካሄጃ አገልግሎቶች የሆነ ኮንትራት ከመፈረምዎ በፊት ለአገልግሎቱ የመክፈል አቅም ካለዎትና በርስዎ የአኗኗር ቅንጅትና 

ፍላጎትዎን ስለማሟላቱ ማረጋገጥ። የተከራዩት መኖሪያ ቤት ለአጭር ጊዜ ብቻ ከሆነ ለረጅም ጊዜ ኮንትራት አለመፈረም። 

በሚከፈልበት የአባልነት ተለቪዥን አገልግሎት በኣየር-የነጻ ማሳያዎች መከታተል እስከሚጀመር ድረስ አለመፈረም። 

http://www.environment.sa.gov.au/parks
http://www.parks.tas.gov.au/
http://www.parkweb.vic.gov.au/
http://www.dpaw.wa.gov.au/
http://www.rspca.org.au/
http://www.rspca.org.au/
http://www.agriculture.gov.au/animal/welfare/state
http://www.abc.net.au/
http://www.abc.net.au/
http://www.sbs.com.au/
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ማሳያዎችን መስመር ላይ መከታተል የሚያስችሉ በብዙ የትቪ/TV ማስተላለፊያ መስመሮች “ተከታታይ” የሆነ ፕሮግራም 

ይቀርባል። ይሁን እንጂ በመስመር ላይ ለብዙ ጥሬ መረጃ መጠን መጠቀም እንደሚቻልና ነገር ግን ከሚፈቀድልዎ የጥሬ መረጃ 

መጠን በላይ ከተጠቀሙ ዋጋው በጣም ውድ ሊሆን ይችላል።  

እንዲሁም አውስትራሊያ ውስጥ “የሚገባ/Streaming” አገልግሎቶች ማለት እንደ Netflix, Presto እና Stan ይቀርባሉ። 

እነዚህ በቤተመጻህፍት ውስጥ ለሚቀርብ ፕሮግራም በየወሩ የሚካሄዱ ክፍያዎች ናቸው። በእነዚህ አገልግሎቶች ለመከታተል 

ፈጣን የሆነ የብሮድባንድ/ broadband ግንኙነት ያስፈልግዎታል። እነዚህን ለመከታተል በተለይ በሞባይል ስልክ ሆኖ ብዙ ዳታ/ 

data እንደሚወስድ ይህም ውድ ዋጋ ሊሆን ይችላል።  

Special Broadcasting Service (SBS) ተለቪዥንና ራዲዮ ጣቢያዎች በብዙ የተለያዩ የማህበረሰብ ቋንቋዎች 

ፕሮግራሞች አላቸው። እንዲሁም በታላቅ ከተማ የሚወጡ ጋዜጦችና በመስመር ላይ ዝርዝር ሳምንታዊ ፕሮግራሞች ይወጣል። 

የጎሳ ነገድ ራዲዮ ጣቢያዎች በድህረገጽ National Ethnic and Multicultural Broadcasters’ Council 

(www.nembc.org.au/) ላይ ወይም በስልክ 03 9486 9549 በመደወል ማግኘት ይቻላል። 

ቁማር ጨዋታ  
አንዳንድ ሰዎች ቁማር ሲጫወቱ ከፍተኛ ችግር ሊያጋጥማቸው ይችላል፤ በተለይ ቁማር ሲጫወቱ የጊዜ እና/ወይም የገንዘብ መጠን 

ለመወሰን ችግር ካለባቸው ነው። ቁማር ጨዋታ ከፍተኛ የፋይናንስ ገንዘብ ችግሮችን ሊፈጥር ይችላል ታዲያ በሰውየው ህይወት 

ላይ ማለት እንደ የአእምሮና የአካል ጤና፤ የሥራና ሰራተኛ እንዲሁም የዝምድና ግንኙነት ችግር ይፈጥራል። በቁማር የሚከሰት 

ችግሮች ጉዳት የሚደርሰው ለሚጫወተው ግለሰብ ብቻ ሳይሆን፤ ነገር ግን ለቤተሰብ አባላት ወይም ቅርበት ላላቸው ጓደኞችም 

ጭምር ነው።  

በድጋፍ አገልግሎቶች በኩል የመማክርት፣ የፋይናሻል መማክርት እና ህጋዊ የሆነ ምክርን ያቀፈ እርዳታ በቁማር ጨዋታ ለተጎዱ 

ሰዎችና ቤተሰባቸውና ጓደኞቻቸው ይቀርብላቸዋል: 

ድርጅት ተለፎን ድህረገጽ 

National Problem Gambling Hotline 1800 858 858 www.gamblinghelponline.org.au 

Lifeline 131 114 www.lifeline.org.au 

Gamblers Anonymous 02 9726 6625 http://gaaustralia.org.au/ 

ጫጫታ ሁከት  
ጫጫታ የሚያመለክተው ሰዎችን በሚረብሽ መልኩ ከፍተኛ ድምጽ ማሰማት ሲሆን፤ ይህም እንደ የውሾች ጩኸት፤ ወይም 

ጎረቤቶች ከፍተኛ ድምጽ ባለው ሙዚቃ ሲጫወቱ ወይም ድምጽ ያለው በሞተር ኃይል ያለው የእጅ መሳሪያዎች መጠቀሙ 

ያካትታል።  

በአውስትራሊያኖች ላይ ከከፍተኛ ጫጫታ የሚከላከልላቸው ህጎች አሉ። እንደ የአስተዳደር ግዛትና ተሪቶርይ ያሉት ደንቦች 

ይለያያሉ፤ ነገር ግን ጫጫታ ያለው እንቅስቃሴ ድርጊቶች ከጥዋቱ 7.00am በፊት እና ከምሽቱ ሰዓት 11.00pm በኋላ መቆም 

አለበት።  

በጎረቤት ድምጽ ላይ ችግር ከፈጠረብዎ ያነጋግሯቸው። ጎረቤትዎ ስለሚፈጥሩት ድምጽ ችግር ስላለው አያውቁም ይሆናል። 

በአጠቃላይ አንዳንድ ጊዜ ለሚፈጠሩ ጫጫታዎች አውስትራሊያኖች ትእግስተኞችና በነዚህ የጫጫታ ችግሮች ላይ ተነጋግረው 

መፍትሄ ያገኛሉ። ይሁን እንጂ ጫጫታው የማያቋርጥ ቀጣይና ከፍተኛ ድምጽ ያለው ከሆነ ወይም በጣም ጥዋት ወይም ማታ 

የመሸ ከሆነ፤ እንዲሁም ስለዚህ ጉዳይ ተነጋግሮ መፍትሄ ለማግኘት ካልረዳዎ በቀጥታ ለአካባቢ ምክር ቤት፣ ለአስተዳደር ግዛት 

ወይም ተሪቶርይ የአካባቢ ባለስልጣን ወይም ለፖሊስ ቅሬታ ማቅረብ ይችላሉ። 

http://www.sbs.com.au/
http://www.nembc.org.au/
http://www.nembc.org.au/
http://www.gamblinghelponline.org.au/
http://www.lifeline.org.au/
http://gaaustralia.org.au/
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ጫጫታ ያለው ድርጊት እንደ የቤት እድሳት፤ ወይም ፓርቲ ድግስ የሚያካሂዱ ከሆነ ለርስዎ ጎረቤቶች መናገር። ሰዎች 

ስለሚፈጠረው ጫጫታ ቀደም ብለው ካወቁ፤ ማለት መቸ እንደሚጀምርና እንደሚያበቃ እንዲሁም ችግር ከፈጠረ ለማን ማነጋገር 

እንደሚቻል ካወቁ ለሰዎች ብዙ አያስቆጣም። እንዲሁም በምእራፍ 6, የአውስትራሊያ ህግ ላይ ማየት። 

የአካባቢ መንግሥት አገልግሎት 
በአካባቢ ምክር ቤት በኩል ብዙ የድጋፍ አገልግሎቶች እንዳሉ ማለት እንደ ህጻን ጤና ጥበቃ ማእከላት፣ ህጻን እንክብካቤ መስጫ 

ማእከላት፤ የወጣቶች ሰራተኞች፤ እና በእድሜ አንጋፋ ለሆኑ እንክብካቤ እና ለአካለ ጉዳተኛ አገልግሎቶች ይቀርባል። ብዙዎች 

በመድብለ ባህላዊ ወይም የማህበረሰብ ሰራተኞች ሲኖራቸው እነሱም በአውስትራሊያ ውስጥ አዲስ ህይወት ኑሮ ሲጀምሩ ጠቃሚ 

የሆነ ድጋፍና ምክር ሊያቀርቡልዎት የሚችሉ ናቸው። እንዲሁም ብዙጊዜ የማህበረሰብ ቡድኖች ለሚጠቀሙበት ህዝባዊ አዳራሽ፤ 

ስፖርት፣ መዝናኛና ባህላዊ መገልገያዎች በአካባቢ ምክር ቤት ይቀርባሉ።  

ምክር ቤቶች የአካባቢ መንገዶችን ይንከባከባሉ፤ ህዝባዊ ሽንት ቤቶችን ያቀርባሉ፤ እንዲሁም ሱቆችና ምግብ ቤቶች ተገቢ የጤና 

ደረጃ መስፈርቶችን ስለማሟላታቸው ያረጋግጣሉ። በህንጻ ልማት ሥራዎች ላይ ይቆጣጠራሉ። በንብረትዎ ላይ ለውጦች ለማድረግ 

ከፈለጉ፤ ተቀባይነትን ለማግኘት በአካባቢዎ ምክር ቤት በኩል ማጣራት አለብዎ። 

ለአካባቢ ምክር ቤት አገልግሎቶች ጥቂት ገንዘብ መክፈል ይኖርብዎ ይሆናል። በጽሁፍ ጥራዝ ወረቀትና በምክር ቤት ድህረገጾች 

ላይ ክፍያዎች በጽሁፍ ወጥቷል። ለውሳኔ ወይም ተቀባይነት ለማስገኘት ማረጋገጫ ተብሎ ከክፍያው ተጨማሪ ገንዘብ ወይም 

ስጦታ ለህዝባዊ ሀላፊዎች መስጠት የለብዎትም። ስጦታዎች ማቅረብ ወይም ጉቦ መስጠት ህገወጥነት እንደሆነና ሪፖርት 

ይደረጋል። 

የአካባቢ መንግሥትን ለማነጋገር መረጃ በምእራፍ 2, እርዳታ ማግኘት ላይ ገብቶ ማየት። 

ቤተ መጽሀፍት  
በአብዛኛው አካባቢዎች ህዝባዊ ቤተ መጽሀፍት ሲኖሩ ሰዎች መጽሀፍትን ያለክፍያ ለመዋስ በሚመጡበት ጊዜ ሊገናኙ ይችላሉ። 

እንዲሁም ቤተ መጽሀፍት ከእንግሊዝኛ ባሻገር በሌላ ቋንቋዎች አንዳንድ መጽሀፍት አላቸው ወይም እነዚህን ለማዘዝ ይችሉ 

ይሆናል። በአብዛኛው ቤተ መጽሀፍት በነጻ የኢንተርኔት አቅርቦት አላቸው። 

ቤተ መጽሀፍትን ለማግኘት በድህረገጽ www.nla.gov.au/libraries ላይ ገብቶ ማየት። 

ቆሻሻ መሰብሰብ እና ተረፈ ምርትን መልሶ ስለመጠቀም 
ምክር ቤቶች ለቆሻሻና ተረፈ ምርትን የመሰብሰብ ሃላፊነት አላቸው። በአብዛኛው ምክር ቤቶች የተለያዩ ማጠራቀሚያ በርሚሎች 

ሲኖራቸው ለአጠቃላይ ቆሻሻ እና ለተረፈ ምርት (ወረቀት፣ ጠርሙስና ብረት) ማጠራቀሚያ እንዲሁም በአንዳንዶቹ አረንጓዴ 

የቆሻሻ (ለማይፈለግ አትክልት ጥራጊ) ማጠራቀሚያ በርሚሎች ያቀርባሉ ወይም ለትላልቅ እቃዎች (የቤት እቃዎች) ጠርዝ ያለው 

ማጠራቀሚያ ያቀርባሉ። 

ስለ የቆሻሻ መሰብሰቢያ ጊዜያትና ለቆሻሻ ማስወገጃ ሃላፊነት ስላለው ለማወቅ ከምክር ቤት ወይም ከጎረቤቶች ጋር ማጣራት። 

ያለዎት ቆሻሻ ብዙና ከቀረበልዎ ማጠራቀሚያ በርሚል አቅም በላይ ከሆነ ወደ ቆሻሻ መጣያ ቦታ ወይም ተረፈ ምርት መጣያ ቦታ 

በራስዎ መውሰድ እንደሚኖርብዎና ለዚህም ገንዘብ ይከፍላሉ። በህዝባዊ ወይም በግላዊ መሬት ላይ ቆሻሻ መቅበር ህገወጥነት ነው። 

ህዝባዊ ሽንት ቤቶች  
በአውስትራሊያ ውስጥ በአጠቃላይ ለህዝባዊ ሽንት ቤቶች ሰራተኛ እንደማይመደብና ለመጠቀም በነጻ ይሆናል። ለህጻናት ጨርቅ 

መቀየሪያ ሊያካትቱ ይችላሉ እንዲሁም ለአካለ ጉዳተኛ የሽንት ቤት መገልገያና በተረከዝ ተቀምጦ ሽንት ቤቶች ሳይሆን መደበኛ 

መቀመጫ ያለው ሽንት ቤት ወይም የሽንት መሽኛ ሊሆን ይችላል። ምንም እንኳን አንዳንድ አውቶማቲክ እና ጾታ የማይለይ ሽንት 

ቤቶች ቢኖሩም ግን በአብዛኛው ሽንት ቤቶች ውስጥ ለወንድ እና ለሴት መገልገያ በተናጠል ይኖራቸዋል። 

ሽንት ቤት ከተጠቀሙ በኋላ እባክዎ ንጹህና አስተካክሎ መውጣት። በአውስትራሊያ ውስጥ አንዳንድ ሽንት ቤቶች ውሃ 

ስለማይፈስባቸው ቆሻሻው በስብሶ ይታያል፤ ስለዚህ በሽንት ቤቱ ውስጥ ምን እንደሚያስቀምጡ ማወቅ ይገባል። 

የህዝባዊ ሽንት ቤት ለማግኘት በድህረገጽ https://toiletmap.gov.au ላይ ገብቶ ማየት። 

http://www.nla.gov.au/libraries
https://toiletmap.gov.au/
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ውሀ መጠቀም  
በአጠቃላይ የአውስትራሊያ ውሀ ጥሩ ጥራት አለው። ይሁን እንጂ በአንዳንድ አካባቢዎች ላይ የጉድጓድ ውሀን ወይም ለመጠጥ 

የማይሆን ውሀን መጠጣት ሳይገባ ይጠቀማሉ። እነዚህ አካባቢዎች በምልክት ይታወቃሉ: 

 

በአካባቢ ቦታዎች ላይ የውሀ እገዳ ሊቀመጥ ይችላል። ይህ ማለት የርስዎ በውሀ መጠቀም ለተወሰነ ጊዜያት ወይም ድርጊቶች እገዳ 

ገደብ ይደረግ ይሆናል። ለምሳሌ፡ ለአትክልት ቦታዎ፤ መኪና ወይም መስኮቶችን ለማጠብ ውሀ መጠቀም አይችሉ ይሆናል። በርስዎ 

ምክር ቤት ማጣራት ወይም በድህረገጽ www.bom.gov.au/water/restrictions ላይ ገብቶ ማየት።  

ቪዛዎች/Visas  
የDepartment of Immigration and Border Protection (DIBP) ለጊዜያዊ ወይም ለቋሚ መቆያ ቪዛ ይሰጣል፤ 

እንዲሁም ለዜግነት ማመልከቻዎች ውሳኔ ይሰጣል በድረገጽ (www.border.gov.au) ላይ ገብቶ ማየት።  

ለርስዎ ትክክለኛ የሆነን ቪዛ ለማግኘት የ Visa Finder መሳሪያን በድህረገጽ www.border.gov.au/Trav/Visa-1 ላይ 

ገብቶ ማየት።  

ለብዙ ቪዛዎች በመስመር ላይ ማመልከቻ በድህረገጽ www.border.gov.au/Trav/Visa/Appl ላይ ማካሄድ ይችላሉ።  

Resident Return ቪዛዎች  
እርስዎ ወቅታዊ ወይም ቀደም ሲል የአውስትራሊያዊ ቋሚ ነዋሪ ከሆኑና ወደ ውጭ አገር ለመጓዝ ከፈለጉና ወደ አውስትራሊያ 

እንደ ቋሚ ነዋሪ ሆኖ ለመመለስ የResident Return ቪዛን (RRV) ማመልከት ይኖርብዎ ይሆናል 

www.border.gov.au/Trav/Visa-1/155- ።  

ያለዎት ወቅታዊ የቋሚ መኖሪያ ቪዛ ቀኑ ካለፈበት ወይም ጊዜው እየተቃረበ ከሆነ፤ ይህ ቪዛ ያስፈልግዎታል። 

RRV የቋሚ መኖሪያ ቪዛ እንደሆነና ወደ ውጭ አገር እንዲጓዙና ወደ አውስትራሊያ እንደ ቋሚ ነዋሪ ሆነው በተፈቀደው የጉዞ 

ጊዜ አቅርቦት ውስጥ ለመመለስ RRV ይፈቅድልዎታል። ይህን ቪዛ ለያዘ በአውስትራሊያ ውስጥ ላልተወሰነ ጊዜ እንዲቆይ 

ይፈቅድለታል። ወደ ውጭ አገር ለመጓዝ ካልፈለጉ በስተቀር የRRV ማመልከት አያስፈልግም። ስለ RRV የበለጠ መረጃ 

ለማግኘት የሚቻል በDIBP ድህረገጽ፤ www.border.gov.au/Trav/Visa-1/155- ላይ ነው። 

አውስትራሊያን ለመጎብኘት ቪዛዎች 
ጊዜያዊ ጎብኝዎች በአውስትራሊያ ውስጥ ለመቆየት ያሰቡትን ሙሉ ጊዜያት ለሚያካትት ቪዛ ማመልከት ይኖርባቸዋል። እንደ 

ጉብኝቱ ዓላማ በተመረኮዘ የተለያዩ ጊዜያዊ ቪዛዎች አሉ። እያንዳንዱ ቪዛ ለየት ያለ ሁኔታዎች አሉት። ለበለጠ መረጃ በድህረገጽ 

www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/46temporary-entry ላይ ገብቶ ማየት። 

በቋሚነት ለሚመጡ ማይግራንት/መጤዎች ቪዛዎች 
ወደ አውስትራሊያ ለመምጣት ሶስት ዓይነት የቋሚ ማይግራንትስ/መጤዎች አሉ:  

• በቤተሰብ ማይግረሽን/መምጣት– አመልካቹን ለማምጣት መደገፍ የሚችል አመልካቹ በአውስትራሊያ ውስጥ ተቀባይነት 

ያለው ዘመድ መኖር አለበት።  

• በሙያና በሥራ ማይግረሽን/መምጣት – አመልካቹ ሙያ ወይም ልዩ ችሎታ ያለው መሆን አለበት ታዲያ ለኢኮኖሚ 

ወይም ሌላ የአውስትራሊያ ህይወት አስተዋጽኦ ያደርጋል። 

• በሰብአዊነት መልኩ ማይግረሽን/መምጣት – አመልካቹ በትውልድ አገሩ ለሰብአዊ መብቶች በሚገራጩ በመከሰስ ወይም 

በአድልዎ ፈጠራ መጋለጥ እንዳለበትና ለእንደገና ሰፈራ ስለማስፈለጉ ግምገማ ይካሄዳል።  

http://www.bom.gov.au/water/restrictions/
http://www.border.gov.au/
http://www.border.gov.au/Trav/Visa-1
http://www.border.gov.au/Trav/Visa/Appl
http://www.border.gov.au/Trav/Visa/Appl
http://www.border.gov.au/Trav/Visa-1/155-
http://www.border.gov.au/Trav/Visa-1/155-
http://www.border.gov.au/Trav/Visa-1/155-
http://www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/46temporary-entry
http://www.google.com.au/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJugvdLf-scCFWYdpgodHKECfQ&url=http://www.psr.org/&psig=AFQjCNF6_wyZ94L98sWuk9UiWPrg2ARhlA&ust=1442465164486897
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እያንዳንዱ ምደባ ክፍል የተሟላ ህጋዊ ጥያቄዎች አለው። ስለ ቪዛዎች የDIBP ድህረገጽ ወቅታዊ የሆነ መረጃ እንዳለውና የቪዛ 

ምርጫዎችን ስለማግኘት የሚረዳዎ የ“Visa Finder” መሳሪያ ያቀርባል፤ ይህም ለርስዎ ተስማሚ ስለሚሆን በድህረገጽ 

www.border.gov.au ላይ ማየት።  

የተመዘገበ ማይግራሽን ተወካዮች  
የማይግሬሽን ተወካይ ማለት አንድ ሰው ስለ ኢሚግሬሽን ጉዳዮች ምክር የሚሰጥ፤ ለርስዎ ቪዛ ማመልከቻ ለማዘጋጀትና ለማስገባት 

የሚረዳ እና ደንበኞችን ወክሎ ከDIBP ጋር ንግግር ግንኙነት የሚያካሂድ ነው። ብዙውን ጊዜ ዋጋ ያስከፍላሉ።  

የማይግሬሽን ተወካይ ላለመጠቀም ይችላሉ። ለብቻዎ ሆነው ማመልከቻ ለማስገባት በራስ እምነት ከሌለዎት ወይም ጉዳይዎ 

የተወሳሰበ ከሆነ ታዲያ የተመዘገበ ማይግራሽን ተወካይን መጠቀም ያስፈልግዎ ይሆናል።  

በአውስትራሊያ ውስጥ የሚሰሩ ማይግራሽን ተወካዮች በOffice of the Migration Agents Registration Authority 

(OMARA) ላይ የተመዘገቡ መሆን አለባቸው። የተመዘገበን ማይግራሽን ተወካይ ለማግኘት በOMARA ድህረገጽ 

www.mara.gov.au/search-the-register-of-migration-agents/ ላይ ገብቶ ማየት። 

በመስመር ላይ የርስዎን የቪዛ ዝርዝር መረጃ ስለማጣራት 
Visa Entitlement Verification Online (VEVO) ያለክፍያ በነጻ የመስመር ላይ አቅርቦት ሲሆን ቪዛ ላላቸውና 

ድርጅቶች በአሁኑ ጊዜ ቪዛ ባላቸው ዝርዝር መረጃ ለማጣራት እንዲሁም በድህረገጽ www.border.gov.au/vevo መስመር 

ላይ መጠቀም ይቻላል። 

እንዲሁም የmyVEVO app እንዳለ፤ ይህም ለአፕል መጠቀሚያዎች እንደቀረበና ከአፕል መደብር/Apple store ላይ ያለክፍያ 

በመጫን መሙላት ይቻላል። 

የአውስትራሊያዊ ዜግነት 
ዜግነት ማግኘት ማለት ለአውስትራሊያ የቆመ ማንኛውንም ነገር በቀጣይነት ለመፈጸም ቃል ይገባሉ። የአውስትራሊያ ዜግነት ብዛት 

ያለው ሽልማቶች ለማግኘት ልዩ መብት የሚያቀርብ እና በእኛ ዲሞክራቲካዊ የሆነ አገር ላይ ሙሉ ተሳትፎ ለማካሄድ እድሉን 

ያቀርባል።  

አብዛኞች ቋሚ መኖሪያ ያላቸው ነዋሪዎችና ዜግነት ማግኘት ለሚፈልጉ የዜግነት ማመልከቻ ከማቅረባቸው በፊት አንዳንድ ቅድመ 

ሁኔታዎችን ማሟላት አለባቸው። በነዚህ ውስጥ የሚካተት በአውስትራሊያ ውስጥ ለተወሰነ ጊዜ ገደብ ስለመኖርና ጥሩ ባህሪ ያለው 

ሆኖ መገኘት ነው። 

ስለ ዜግነት መረጃ፤ ብቃት ስለመኖርና ለማመልከቻ ቅጾች በድህረገጽ www.border.gov.au/Trav/Citi ላይ ይገኛል። 

ለአውስትራሊያ ዜግነት ያመለከቱ አብዛኞቹ ሰዎች የዜግነት ፈተናን ማለፍ አለባቸው። የዜግነት ፈተናው ይዘት በPledge of 

Commitment ውስጥ ባለው ዋጋ ጥቅም መሰረት ለአዲስ አውስትራሊያኖች ዜግነት ሲያገኙ ማድረግ ስለሚገባቸው ይሆናል። 

እንደ የአውስትራሊያ ዲሞክራቲካዊ እምነት፤ ዜግነት በማግኘት ያለን ሃላፊነትና ጥቅም/መብት እና መንግሥትና የአውስትራሊያ ህግ 

ያሉትን ያካትታል። ለፈተናው ዝግጅት ለማድረግ፤ ለ ዜግነት ፈተና መገልገያ መጽሀፍ የሚለውን በድህረገጽ 

www.border.gov.au/Trav/Citi/pathways-processes/Citizenship-test ላይ ማንበብ። 

ፈተናውን ካለፉ በዜግነት ስነስርዓት በዓል ላይ ለመገኘት ይጋበዛሉ። በዜግነት ስነስርዓቱ ላይ አብዛኛው ጎልማሳ አመልካቾች 

የPledge of Commitment ለማድረግ ይጠየቃሉ።  

የአውስትራሊያ ዜጋ ከሆኑ በኋላ ለአውስትራሊያ ፓስፖርት ማመልከት ይችሉ ይሆናል። የአውስትራሊያ ፓስፖርትዎ እያለ በሌላ 

አገር ያለዎትን ዜግነት መቀጠል ይችላሉ፤ ታዲያ አውስትራሊያ ውስጥና ወደ ውጭ ሲጓዙ የአውስትራሊያ ፓስፖርትዎን መጠቀም 

አለብዎ።  

ለበለጠ መረጃ ወይም የአውስትራሊያ ፓስፖርት ለማመልከት በድህረገጽ 

www.passports.gov.au/Pages/home.aspx ላይ ገብቶ ማየት። 

http://www.border.gov.au/
http://www.mara.gov.au/search-the-register-of-migration-agents/
http://www.border.gov.au/vevo
http://www.border.gov.au/Trav/Citi
http://www.border.gov.au/Trav/Citi/pathways-processes/Citizenship-test
http://www.passports.gov.au/Pages/home.aspx
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የወደፊት ህጻናትና የአውስትራሊያ ዜግነት 
እርስዎ የቋሚ መኖሪያ ፈቃድ እያልዎ በአውስትራሊያ ውስጥ ከርስዎ የተወለደ ማንኛውም ህጻን ወይም ህጻናት በቀጥታ ሲወለዱ 

በአብዛኛው የአውስትራሊያን ዜግነት ያገኛሉ። እነዚህ ህጻናት የአውስትራሊያ ፓስፖርት ካስፈለጋቸው፤ ለአውስትራሊያ ዜግነት 

ማስረጃ ማመልከቻ የሚለውን – Form 119 ሞልቶ በማስገባት የነሱን የአውትራሊያ ዜግነት ማረጋገጫ ማግኘት ይኖርብዎታል። 

ለጉዞ ቀጠሮ ከማቀናጀትዎ በፊት ይህንን ግምት ውስጥ ማስገባት አለብዎ። 

የበለጠ መረጃና Form 119 ለማውጣት በDIBP ድህረገጽ አድራሻ www.border.gov.au ላይ ይቀርባል።  

የምርጫ ድምጽ ስለመስጠት 
እድሜያቸው ከ18 ዓመት ወይም በላይ የሆኑ የአውስትራሊያ ዜጎች ድምጽ ለመስጠት መመዝገብ አለባቸው። በርስዎ የዜግነት 

ስነስርዓት ላይ መመዝገብ ይችላሉ። እንዲሁም እድሜዎ 17 ዓመት ሲሆንዎ መመዝገብ ይችላሉ፤ ስለዚህ እድሜዎ 18 ዓመት 

ሲሞላው ድምጽ ለመስጠት ዝግጁ ለመሆን ነው።  

የምርጫ መመዝገቢያ ቅጾች በፖስታ ቤቶች፤ በAustralian Electoral Commission ቢሮዎች በኩል እንደሚቀርብ እና 

በAustralian Electoral Commission ድህረገጽ ላይ ይገኛል። በፈዴራል፤ አስተዳደር ግዛትና ተሪቶርይ ምርጫዎች እና 

በአብዛኛው የአካባቢ መንግሥት ምርጫዎች ላይ ለመመዝገብ አንድ ቅጽ ብቻ ያስፈልግዎታል። 

አድራሻ በሚቀይሩበት ጊዜ አዲስ የመመዝገቢያ ቅጽ መሙላት አለብዎ።  

የበለጠ መረጃ ለማግኘት የAustralian Electoral Commission በስልክ 13 2326 ደውሎ ማነጋገር ወይም በድህረገጽ 

www.aec.gov.au ላይ ገብቶ ማየት። 

http://www.border.gov.au/
http://www.aec.gov.au/

