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Pêşgotar
Ev belavok Despêka jiyanyê li Ustralya (BaLIA) ji alî wezaretê Department of Social Services
(DSS) u li internet ê hatîye belav kirin li ser www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlementservices/beginning-a-life-in-australia
Lazime temeşayî vê belavokî li ser komûter an amûr ê din bikin, wek ku ev gelek linkên be
malperên de re heye. Eger klik bikin ser jêrxetên şîn dê, wê bibin nava vê malper an jî link ê.
Adresa temamiya malperê tên bidestxistin jî li kopiya çapkirî ya BaLIA.
Eger tû alîkariya wergêr “mutarcim” bixwazî, telefona Xizmeta wergêran (TIS National) bike
li ser jimare 131 450. Herwisa ji bo zanyarîyên zêdetir seyrî Beşa 3, Zimana Înglîzî bikin.
Wergêranên BaLIA li malpera jêr de heye www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlementservices/beginning-a-life-in-australia
Ev belavok agahî li ser van mijaran pêşkêş dike:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Piştî hatina dê çi bikin
Bidestxistina Alîkarî
Zimana Îngilîzî
Perwede u rahênan
Kar
Yasa Ustralya
Akincîkirin
Guhaztin
Tendurustî u selametî
Malbata we
Pere
Beşdarbuna medenî

Dikarin nerîn u pêşniyarên xwe derbarey belavokê Despêka jiyanyê li Ustralya bişênin bi tijî
kirina formê înternêtî Forma agahî gerandin ê serxetê li www.dss.gov.au/contact/feedbackcompliments-complaints-and-enquiries
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Pêşekî
Bi xêr hatin bo Ustralya.
Ev belavok jibo tevahî nû gehîştî u koçberên katî w domdar li Ustralya ye. Siponserên hem jî
li wî belavokê sûd digrin. Penaber u nû gehîştîyên însanî lazime bala xwe bidin zanyarîyên
girêdayî xwe ji alî wezaretên Department of Immigration and Border Protection (DIBP)
Wezareta Kochkirin û Parastina Sînor u Department of Social Services (DSS) Wezareta
xizmetên civakî ve.
Hûkûmet u sazmanên civakî gelek xizmetan didin welatiyên Ustralya. Ev belavok
pêveçuneke ji bo xizmetguzarî u alîkarî u li ku derê amojgarî bigrin.
Hinek koçberên domdar u hilgrên vîza katî, dibe ku şiyay bi wan xizmetguzarî nebin ku li
nave vê bealvokê hatiye, an gereke pere bidine bo bidesxistina wan.
Tikaye ev belavok baş bixwenin. Hûn dê bibînin wê kêrhatî e dema ku jiyaneke nû li Ustralya
des pêkir. Lazime li kopi jêrî Bicîanînî li Ustralya ‘Settle in Australia’ u vê malpere istîfade
bikin www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-services/beginning-a-life-in-australia
Beşên 1-2 li ser mijarên giring li çend heftên berayî li Ustralya de ne. Beşên 3-5 li ser
bidesxistina alîkarî bo Pêwîstyên bingehî ya bicîanînî biserkeftî - Zimana Înglîzî, perwede u
kar in.
Pirsgirêkên ku li Ustralya rû bi rû bibin ji despêka jiyana xwe bi pirsgirêkên li welatê heye
cuda ne. Lê belê, çendîn xizmetguzarî hene bo alîkarî da ku biserkefti akincî bin u bibin
endamekî jêhatî li civaka Ustralya, mina milyonan kesên berî we hatin u be dar bûn.

Telefon 131 450
12

1 Piştî hatina dê çi bikin
Di vê beşê de
Ev beş qala hin tiştên girîng ji te re pêwîst be hindî ku zû bikin piştî geheştin li Ustralya. Ne ji
wan hemûyan ji bo we dê serî, lê divê tu wan bifikirin.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Çi lazime bizanin
Hejmara fayilê bac dawa bikin
Medicare bi dest bêxe
Peywendi bi Centrelink girê bide
Peywendi bike bi Health Undertaking Service
Bo klasên zimanê Înglîzî xwe navnus bike
Zar/Zarokên wxe li dibistanê navnus bike
Ajoname dawa bikin
Hesaba bankê veke
Doktora malbatê bibîne
Linkên esasî
Çeklista tiştên ku bikin

Heger tu bi hewceyî wergêrandina belgeyan yan jî wergêrekî, seyr bike Beşa 3, Zimana
Îngilîzî.

Çi lazime bizanin
Hikûmeta Ustralya
Ustralya sê astên hikûmet hey– komonwêls (an federal), Ustan an herêm, u lokal ku
xizemetên radestê koçber u welatî dikin.
Ustanên (New South Wales (NSW), Queensland (Qld), South Australia (SA), Tasmania
(Tas.), Victoria (Vic.) u Western Australia (WA)) u Herêma Başûr -Northern Territory (NT) bi
ser çend hikûmetên lokal dabeş bûn, yên ku bi rêya şdredariyên local tên birevebirin ê. Li
Canberra, Herêma Paytexta Ustralya - Australian Capital Territory (ACT) Hikûmet xizmetên
şaredarîyê lokal û herweha gelek xizmetên bi piranî ji aliyê hikûmetên usta re tên pêşkêşkirin.
Ji bo agahiyên zêdetir li ser çawa hikûmet kar dike li Ustralya, mêze bikin
www.australia.gov.au/about-government

Peyvîn bi rêya telefonê
Li Ustralya, telefon kirin bi rêya telefona sabit (an xeta mal) e, telefona bipere an mobîlfon e.
Jimareya telefonê dibe ku bi vana dest pê bikin
•
•
•
•

13/1300 (bi nerxa lokalê)
1800 (bê pere ye)
04 (mobîl) an
02,03,07,08 (lokal an koda herêma ya cografî).
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Koda herêma nehêt xwestin eku te telefonî jimarekî kir ku heman koda herêmê bive. Telefon
kirdin li mobîl bo mobile din koda herêma naxwaze.
Qîmeta axaftinê cudane girêdaye bi curê telefon u kompanî telefon u curê pilana te ye. Eku
te dudil bî derheqê qîmeta axaftinê, bi kompanî telefonê wxe bipeyve u teqez bike.
Bo zanyarirên pitir li ser qîmeta axaftinê nirxên telefonê bo jimare13/1300 an 1800 li Ustralya
de, mêze bikin www.acma.gov.au/Citizen/Consumer-info/All-about-numbers/Specialnumbers/charges-for-calls-to-13-1300-and-1800-numbers-i-acma
Telefokirina hejmarek ku bi 13, 1300 an 1800 dest pê nake:
•

•

Eger li hundirî Ustralya telefon bikî koda herêmê lê bixe u paşî hejmare lê bide.
Bo minakî, da ji Melbourne re bo Sydney telefon bikî, divê koda herêmê
02 (bo Sydney) lê bixî paşî jimare lê bide.
Eku ji derveyî Ustralya relefon bikî:
o Dema xeta mal bikar binî, koda nêvneteweyîya welatî ku jê telefon dikî têkevê,
paşî pêşgirê 61, koda herêmê bê 0, u jimare têkevê.
o Heke mobîl bikar bînî, +61 têkevê, paşî koda herêmê bê 0, u jimare têkevê.
o Telefon kirin bo hejmara mobîlên Ustralî, divê dabînkarê lokalê xwe teqez bike
eku kod lazime yan jî na u +61 têkeve, paşî bê 0, hejmare têkevê li koda
bajêr ê.

Eku te bixazî ji Ustralya hejmarekî navnetevî lê bixî, koda navnetevî ya telefonkirinê –
0011 bi kar bîne.

Rêberên telefonê
Du rêbera serekîya telefonê li Ustralya hene. Yellow Pages lîsta hejmareyên bizniz didin
mîna firoşgeh u tacirên bi gora servîs u berhemên wan. White Pages lîsta bizniz u adresa bi
navên wan didin. White Pages jî beşa hikûmetê heye bi zanyariyên li ser sazmanên hikûmeta
Ustralîya lokal, ustan u herêmî re. Amaje bi wan kirine li vê belavokê de.
Rêbera telefonê bê pere ne u bo her malek salane têt şandin. Herwisa le post ofîs u
pirtûkxana gişti hene. Li înternêt hene Yellow Pages li www.yellowpages.com.au an
White Pages li www.whitepages.com.au an Alikarî Rêbera telefonê lêxe li ser 1223
(bê pere ye).

Zonên Kat
Li Ustralya sê katên navcêyî hene- Kata standarda rojleta Ustralya (Australian Eastern
Standard Time) (AEST an EST), Kata standarda navîna Ustralya (Australian Central
Standard Time) (ACST) u Kata standarda rojava Ustralya (Australian Western Standard
Time) (AWST).
Parastina wextê rojê li ser hinek ustanên bi kart ê ji Oktober ta Aprilê - bo zanyarî biçin bo
www.australia.gov.au/about-australia/facts-and-figures/time-zones-and-daylight-saving
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Xwe-xizmetkirin (Sêlfservîs)
Gelek desgehên vebijarkên didin we ku lazim nebe biçin ofîsî wan bo çareser kirina kêşeyên
an xwe navnivîsîn bo xizmetguzarî. Mafên xwe-xizmetkirin xeta telefon u akawinta înternêtî ji
xwe digre.
Tu dikarî piraniya karên Centrelink, Medicare u Xwedîkirina zarok Child Support bi rêya xwexizmetkirin encam bidî ji aliyê:
•
•
•
•

myGov li www.my.gov.au
ji (app) ên mobîlî Express Plus li www.humanservices.gov.au/expressplus
telefon kirina 136 240 bo xwe xizmetkirin î an
biçin bo www.humanservices.gov.au/selfservice

Hejmara fayilê bac dawa bikin
Karkerên Ustralyayî li ser hasilên xwe bac didin hikûmetê. Da hasilek li Ustralya bigrî divê
jimara fayilê bac hebe (TFN).
(TFN) jimarekî bêhempa ye bo her kes u biznisekî derdiçe bi amanca rêxistin u birêvebirina
bac girtin u bernameyên din a hikûmetê. Wan perên ku ji komkirina bacê bi des tên li
bernama u xizmetguzariyên hikûmetê tên serf kirinê mina rê u fêrgeha u nexoşxanan.
Hasil, muçe an meaşê karek, dirav ji hikumetê u pereyên bi rêya aninber u faîza hesaba
bankê ji xwe digre.

Çawa hejmara fayilê bac dawa dikin
Eku te koç bikî bo Ustralya an viza akincî katî hebe bi mafê karê ve, tu dikarî TFN bixazî bi
serdana malperê Australian Taxation Office (ATO), bi telefona (ATO) an biçî sentera
xizmetgurî wan. Bileztirîn rêka bo bi desanîna TFN ê li ser xetê înternête li ser
www.ato.gov.au/tfn divê tu pasport u adresî malek li Ustralya hebe.
Eku Înglîzî nizanî, telefona Xizmetên wergêran u tercumani bike (TIS National) li ser 131 450.
Australian Taxation Office
Telefon

Hûragahiyên Peywendî
132 861

Seredana ofîsê bikin

www.ato.gov.au/visitus

Agehî bi zimanên din ji xeynî Ingilîzî

www.ato.gov.au/General/Other-languages

Malpera ATO

www.ato.gov.au

Bo zanyariyên pitir seh ke Beşa 11, Pere.
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Navnivîsîn bi Medicare re
Medicare sîstema nîştimaniya çavdêrîya tendirustî Ustralya ye, ku xizmetguzarîyên tendirustî
bêpere u bi nirxekî daşkayî dide gelî Ustralya u akincîyên domdar. Hinek koçberên katî dibe
ku ji xizmetguzarîyên Medicare istîfade bikin.
Eku te bi Medicare meşmul be, dikarî bi xizmetguzarîyên u programên tendirustî têkevî.
Ji wana çavdêrîya bêpere li nexoşxana giştî, destek u daşkan ji nirxên dermanan.
Bo zanyariyên pitir li ser Medicare xizmetguzarîyên mêze bikin
www.humanservices.gov.au/medicare an Seredana sentera xizmetguzarîyên Medicare
navçeya xwe bike.

Çawa navnivîsîn bi Medicare re bikî
Bo navnivîsîn bi Medicare, biçe sentera xizmetguzarîyên Medicare passport u belgeyên
seferê xwe bibe. Eku tu tev pêdivîyên hebe, jimareka karta katî Medicare didin we. Li nav sê
heftê paşî kartê Medicare bi postê digehîje destê we. Eger adres au mala xwe biguhurî dive
Medicare agadar bikî.
Dermankirina acîl di 24 seata li beşên tengavî an xestexana giştî de heye.
Medicare
Malpera Medicare

Hûragahiyên Peywendî
www.humanservices.gov.au/medicare

Agahiyên ji bo koçber, penaber û mêvanên

www.humanservices.gov.au/multicultural

Agehî bi zimanên din ji xeynî Ingilîzî

www.humanservices.gov.au/yourlanguage

Telefon

132 011

Biçin bo sentera servîsê

http://humanservices.gov.au/findus

Gelek dezgehên tendirustî taybetî bîme, tamînat didin li ser xizmetguzarîyên ku Medicare
nade, minak piranî xizmetguzarîyên dirnan, piranî xizmetguzarîyên çav u heqê Embulans di
piraniya ustan u herêmên de.
Bo zanyariyên pitir temeşa Beşa 9, Tendurustî û Xweşîya bikin.

Peywendî bi Centrelink re girê bidin
Wezareta xizmetguzarîyên mirovî Department of Human Services muçe ya tenahî civakî u
xizmetên bi rêya Centrelink pêşkêş dikit. Centrelink alîkarî akincîbûnê nû- gihîştî domdaran
kar, koris an rahênan peyda bikin u nasandina birwanamayên wan bikin. Peywendî bi
Centrelink girê bide da bizanibî meşmulî bi muçeya tenahî civakî an ne. Dimîne li ser vîza
we, dibe ku maweya çavrêkirin hebe berî hûn muçe bistînin.
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Eku şiyay bin, dibe ku ji roja peywendî bi Centrelink re ve muçeya we hesab bikin. Da ji rojê
gihîştin bi Ustralya ve pere bigrî, bi xwe an kesek ji bilî te – minak, pêşkêkar an dabînker ê
xizmetguzarîyên mirovî akincîbunê we Humanitarian Settlement Services (HSS) divê
peywendî bi Centrelink re girê bidin li roja gihîştinê we u dawayek li nav 14 rojan bidin
destê wan.
Kesên ku bi vîzay Bernama însanî hatibin dibe ku bi Muçeya Qeyranê Crisis Payment li ser
muçeya Bîma civakî ve şiyay bin. Eku te bi Bernama Însanî hatî divê te:
•
•

Dawayek li nav heft rojên gihîştin bi Ustralya pêşkêş bikî, an
Pêwendî bi Centrelink re girê bide bi mebesta dawakirinê li nav heft rojên gihîştin li 14
roj da dawayê xwe pêşkêş bike.

Eku we zarokên hebin, dibe ku şiyay bin bo diravên -dewletê a Muçe bo heqê xwedî kirina
zarokan (mêze bikin www.humanservices.gov.au/ftb) an bo Heqê xwedî kirina zarok
mêze bikin (www.humanservices.gov.au/childcare).
Centrelink

Hûragahiyên Peywendî

Malpera Centrelink
Agahiyên ji bo koçber, penaber û
mêvanên
Agahiyên li ser zimanên din

www.humanservices.gov.au/centrelink

Telefonê xwe zizmeta

136 240

Lêgerên karî

132 850

Xelkê bi kêmendamî û nêrevanên

132 717

Ustralî pîr

132 300

Xwendekar û xwendevanan

132 490

Piştgiriya internêtî hesab

132 307

Gilî û pêşniyar

1800 132 468

Pîşeya Ustralî

133 633

Malbatên

136 150

Ji bo agahiyên li ser zimanên din

131 202

Biçin bo sentera servîsê

http://humanservices.gov.au/findus

Bo hejmarên telefon din ya Centrelink

www.humanservices.gov.au

www.humanservices.gov.au/multicultural
www.humanservices.gov.au/yourlanguage

Meze bikin Beşa 5, kar u Beşa 10, Malbata we
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Pêwendî bi the Health Undertaking Service re girê bidin
Eku tu forma 815 a Health Undertaking (Form 815) li ser daxwaza Wezareta Koç û Parastina
Sînor îmzekirin Department of Immigration and Border Protection, yanî tu razî agadarî Health
Undertaking Service bikî li ser zanyarîyên peywediya xwe di nava 28 rojên a gehîştinê. Bo
zanyariyên pitir temeşa bike www.bupamvs.com.au/faqs
Divê pêwendî bi xizmet dabînê xwe Health Undertaking a Bupa Medical Visa Services
(BUPA) yê di nava 28 rojda bo navnivîsîn u rendevû danîn. Tu dikarî telefona 1300 794 919
bikî (Duşembê heya înê 8:00 sibehî heya 6:00 êvarê EST) an emailî hus@bupamvs.com.au
bike. Wan te dişînin nezîktirîn Fermangeha Tendurustî yê Health Authority Clinic, ku
pêwendiyê bi te dike ji bo sazkirina randevûya.
Eku te bi vîzayê Bernama mirovî hatîbî, bêje pêşkêkarê xizmetguzarîyên mirovî akincîbunê
we Humanitarian Settlement Services te Health Undertaking îmzekiriye. Ew dê alîkariya we
dikin ji bo pêwendî bi BUPA re.

Navnivîsî bo klasên zimana Îngilîzî
Axaftin bi Înglîzî pêwiste bo akincîbunê bisekeftî ya we. Eger nikarî bi Îngilîzî biaxifin, em bi
granî hewe han din da bi zûtirîn kat fêr bibin.
Programa Îngilîzî bo koçberên temen gewran Adult Migrant English Program (AMEP) korsên
zimana Îngilîzî pêşkêş dikin kesên nû-hatî. Dibe ku mafdar bin da nezîkî 510 seat fêrbuna
zimana Înglîzî hebin. AMEP katên korsên sernerm kiriye eku kar, malbat an berpirsîyarî din
hebe u hetta bikribin ji bexçeya zarokan jî istifade bikin.
Temeşa bike Beşa 3, Zimana Îngilîzî.

Zar/Zarokên wxe li fêrgeh navnivîs bikin
Divê navnivîs, Zar an zarokên wxe li fêrgeh bi lez bikin. Pêwendî bi fêrgeh girê bidin da
zarokên wxe biçin u formên navnivîsîn bînin.
Divê hûn kaxezên seferê xwe u tomarên qutanê zarê xwe pişan bidin. Zarokan divê bên
qutanê da li fêrgehê bixwenin. Her tim rapor u bawernameyên xwendinê berî ji gel xwe bînin.
Di Ustralya de, Zarokan divê li temenê pênc salî de biçin fêrgeh ta klasê 10 xilas dikin. Lawên
ku Sal 10 temam dikin divê beşdar bin li xwendinê full-time, rahênan an kar, (lanî kêm 25
seat li heftê de) an têkelek ji wan çalakîyên ta ku 17 sal ji temenê xwe.
Alîkarî çir u siq a fêrbuna zimana Îniglizî bo zarokên bixazin Îngilizî fêr bibin heye.
See Beşa 4, Perwerde u Rahênan.

Ajotname dawa bikin
Li Ustralya de, tu divê ajotname hebe da pajoy u otombîl jî tomar krî be. Eku bê ajotname an
otombîlekî bê tomar pajoy, dibe ku siza bixwen u ajotname ya we Jê bistînin. Ajotname u
tomarê otombîl ji alê hikumtên ustan u herêman tên danîn.
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Piraniya ustan u herêmên dihêlin pajoy li sê mehên berayî paşî gihîştin a te, eku tu akincî
domdar u ajonameya welatê din bi Inglîzî hey an wergena resmî wî hey. Bo zanyarî li ser
wergerana belgehan Temeşa bike Beşa 3, Zimana Îngilîzî.
Piştî sê mehên, eku tu bixwazî pajoy, divê ajotnameka Ustralî dirust hebe. Pêdivê ji ezmuna
zanyarî, ezmuna ajotina praktîk u ezmuma çav serkeftî bî. Li Ustralya yasayên dijwar
girêdayî ajotin w vexwarina alkihulê heye ku divê bêne bi cih kirinê.
Pêdivê ba fernagehên ustan an herêma xwe çêk bike li ser wan adresanê:
Ustan an
Herêm

Ajotname u ajana
qeydkirina otombîl

Telefon

ACT

Road Transport Authority

02 6207 7000 www.rego.act.gov.au

NSW

Roads and Maritime
Services

13 2213

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

Malper

www.rms.nsw.gov.au

Pêkêşkirina xelat an rişwet bi kermandê giştî qedexe ye.
Temaşa bike Beşa 8, Veguhastin

Hesaba bankê veke
Li Ustralya, xelkî perêyên xwe biparêzin, di bank, avakirina civaka an sendîkaya kredîyê. Herî
dahat, di nav wan de meaş û mûçe û berjewendiyên hikûmetê, yekser nav hesabekî li navê
xwe danin. Ustralî bikaranîna kartên debît ji bo kişandina pere ji hesabên bankê xwe û ji bo
gelek kirîna din her tim dikin.
Heke îmkan be, vekirina hesabê bankê, avakirina civaka an sendîkaya kredîyê di nav şeş
hefteyên hatina we li Ustralya bikin. Bi giştî passpota te bo xonasandinê bese. paşî şeş
heftan bi belga xonasandinê din pêdiviye. Belkî eve dijwar be eku te belga xonasandinê ziyad
nebe. (TFN) Hejmara fayilê bac a wxe bide bankî da bac ê zêde li ser faîza perên te nestînin.
Mêze bike Beşa 11, Pere

Doktorê malbatê peyda bike
`Doktorê malbatê` wê malbata we nas bikin u pêwîstîyên tendurustên wan bizanin, û bibe yê
pêşî bi we re têkilîyê ji bo pirsên tibbî bikin. Van doktoran bi navê General Practitioners an
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GP tên nasîn. Ew alîkariya giştî tibbî ji bo nexweşiyên normal û ji bo kesên bi şert û mercên
kronîk e ku li mala xwe bijîn pêşkêş dikin.
Berevajî hin welatan ku li wir, pêwîst e ku here nexweşxaneyê bo dîtina doktorê, GP yên
Ustralî bi piranî ji nivîsgehên (muayenexaneyên) an klînîkan, li keviyên bajaran kar dikin.
Gel piranî doktorê nêzîkî cihê ku ew lê dijîn biçin. Hûn bikaribin dixtoran biguherînin, eger tu
ne rehet an jî têr bi xizmet nîne.
Mêze bike Beşa 9, Tendurustî û Xweşîya

Linkên serekî
Navrok

Malper

Malpera TIS National

www.tisnational.gov.au

Agahî Emergency

www.triplezero.gov.au

Agahî û xizmetên hikûmet

www.australia.gov.au
www.border.gov.au/Trav/Life/Aust/Life-inAustralia-book

Dîroka Ustralya, çand, civak û nirxên

Çêklista tiştên ku bikin











Ez belovakê Despêka jiyanyê li Ustralya xwendim
Ez hejmara fayilê bac (TFN) dawa kir/ ev ji bo min nayê derbasbûn ê
Ez bi Medicare re nav nivîsîm/ ev ji bo min nayê derbasbûn ê
Ez bi Centrelink re pêwendî kiriye/ ev ji bo min nayê derbasbûn ê
Ez bi Health Undertaking Service re pêwendî kiriye/ ev ji bo min nayê derbasbûn ê
Ez bo klasên zimana Înglîzî navê xwe nivîsîye/ ev ji bo min nayê derbasbûn ê
Ez zar/zarokên xwe li fêrgeh navnivîs kiriye/ ev ji bo min nayê derbasbûn ê
Ez ajotname dawa kir/ ev ji bo min nayê derbasbûn ê
Ez hesaba xwe ya bankê vekir
Ez doktora malbatê peyda kir
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2 Bidestxistina Alîkarî
Di vê beşe de
•
•
•

Servîsên tengavî
Alîkarî akincîbunê
Alîkarî li qeran de

Servîsên tengavî
Li rewşa tengavî de, telefonî 000 bike bo:
•
•
•

Polîs
Ambulans
Agir vemrandin

Tengavi, heke siruştî bin (minak agira cengelê, lêsan, bazoran, an erdhejan) an na-siruştî
(minak rudawên kîmyayî, trafîkî an tawanên zordarî mezin), dibe ku çê bibin le her civakek
bê hişyarî dan ê. Tu lazime gazî 000 bikî eku kesek hewce bi yarmetî be.
Telefona 000 (triple zero) bê pere ye u li her erdekî Ustralya dikarî gaz bikî. Were amadekirin
navê xwe bêje, tu li ku derê ne, û cora xizmeta we pêdivî ye.
Eger nikarin bi Înglîzî bipeyive, cara yekem bi xebatka telefonê re bêjin çi alîkarî ji te re
lazime - bêjin “Police”, “Ambulance” an “Fire” – u paşî zimanê xwe bêje. Hûn dê bên
girêdanê bi tercuman re, ema tu li xetê bimîne. Tercuman dê alîkariya te dikin bi polîs,
ambulans an xizmeta agir re biaxivin.
Eku telefona malan bi kar bînî, servîsên tengavî cihê we dibînin dema bi telefon daxivî,
ji ber hendê li xet bimîne.
Eku smartfonî bi kar bînî, app ê Emergency+ amadeya bo dagirtinê ji Google Store li
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.threesixtyentertainment.nesn u Attorney
General's Department ji http://www.triplezero.gov.au/Pages/EmergencySmartphoneApp.aspx
Ev yarmetî te dikit da zanyarî cihê xwe bidî servisên tengavî.
Bo zanyarî li ser sêrvisê 000 (triple zero) bi (zimanên din nek Îngilîzî) biçe
www.triplezero.gov.au

Polîs
Li rewşa tengavî de ku yarmetî police lazim be, telefonê 000 bike “Police” bixaze. Hişyar be,
li ser xetê bimîne eku Înglîzî nizanî- zimanê xwe bêje u tercumanek bi we re grê didin.
Bo tiştên non-lezgîn, telefona 13 1444 an qereqola polîs ê taxa xwe bikin, ku li bin listê
`Binkeyên Polîs` li White Pages. Servîsên Polîs bê pere ye.

Telefon 131 450
21

Amanca Polîs parastina jiyan u serwet u samanên xelkî ye ba pêşgirîtin u destnişan kirina
tawan u u parastina aştî ye. Polîs dikarin di mijarên malbata mudaxele bikin li her derê ku,
nelihevkirinek malê yan jî xerabkarîya fîzîkî, cinsî û derûnî bive. Polîs bi hêzên leşkerî ve
girêdayî nîne. Polîs beşdarî di siyasetê de nakin.
Bo zanyarîyên pitir:
Herêm

Xizmeta polîs

Malper

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

Neteweyî

Australian Federal Police

www.afp.gov.au

Embulans
Di rewşeke tangavî de, yên weke nexweşiyeke giran an jî birînek ku divê alîkariyên tibî
lezgîn bive, telefona 000 bike u Embulans “Ambulance” bixwaze. Embulans guhastina
awarte ji bo nexweşxaneyê û baldariya pijişkî ya yekser pêşkêş dikin. Hişyar be, li ser xetê
bimîne eku Înglîzî nizanî - zimanê xwe bêje u tercumanek bi we re grê didin.
Dibe ku hûn ji bo bikaranîna ambulansê li gor cihê ku tu lê dijî pere bidin, dimîne li ser heta
çikas hûn bi ambulans bên guhastin, cewherê nexweşiya te û ka mafê ji bo tawîz hebin.
Medicare heqê Embulans nadin, belê hinek bîma tendirustî u endambuna Embulansê ew
pere didin (mêze bike Beşa 9, Tendurustî û Xweşîya).
Bo haletên bizijikî ne tangavî, mêze bike Beşa 9, Tendurustî û Xweşîya
Bo zanyarîyên pitir:
Ustan an
Herêm
ACT

Xizmeta Embulans

Malper

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
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Ustan an
Herêm
Vic.
WA

Xizmeta Embulans

Malper

Ambulance Victoria

www.ambulance.vic.gov.au

St John Ambulance Australia

www.stjohn.org.au

Agir vemrandin
Li tangavî de ku metirsî agir hebe, wekî agir ketin li mal an gaz revîn ê, telefona 000 bike u
“Fire brigade”. Bixaze. Hişyar be, li ser xetê bimîne eku Înglîzî nizanî- zimanê xwe bêje u
tercumanek bi we re grê didin.
Agir vemrên tên u agir timrênin, xelkî ji xanubereyên şewitî rizgar dikin u alîkarin eku xaz an
maddeyên kîmêyî xeternak bin.
Agir vemrandin bê pere ye.
Bo zanyarîyên li ser çawa rêgritin li agir u çi bikî li haleta agirê. Mêze bike Beşa 12,
Beşdarbuna medenî u malperên servîsa agir vemrandin li ustan u herêmê xwe bike.
Ustan an
Herêm
ACT

Xizmeta Agir

Malper

ACT Fire & Rescue

www.esa.act.gov.au/actfr

Fire and Rescue NSW

www.fire.nsw.gov.au

NSW Rural Fire Service
NT Police, Fire and Emergency
Service
Queensland Fire and Emergency
Services
SA Metropolitan Fire Service

www.rfs.nsw.gov.au
http://www.pfes.nt.gov.au/Fire-andRescue.aspx

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
Department of Fire and Emergency
Services

www.cfa.vic.gov.au

NSW

NT
Qld
SA

WA

www.fire.qld.gov.au
http://www.mfs.sa.gov.au/site/home.jsp

www.fesa.wa.gov.au

Karesatên siruştî
Eku karesatê siruştî qewimî, mina agirên daristan, lehî an sayklon, deselatdarên hikûmetên
ustan u herêmên bi servîsên tengtavî re hemahengî dikin. Servîsên xwebexş mina servêsa
tengtavîya ustan u herêmên (SES) u servîsên agir vemrandina gundewarî dibe ku yarmetî
karkerên profişnal, polîs u servîsên rizgarkirinê bidin.
Di dema karesatên siruştî u tengtavîyên din de dezgehên hikûmeta Ustralya, bi hêzên
bergirî Ustralya ve dibe ku alîkarî pêşkêş bikin. Hêzên serbazî li Ustralya beşdarî nakin
di siyasetê de.
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Dibe ku bikarbin alîkarî bi dest bînî ji karesatên siruştî. Bo zanyarîyên pitir biçe bo
www.disasterassist.gov.au
Hikûmeta Ustralya be tevayî astên xwe li rewşekî amadebaşî deye bo karesatên siruştî or
tengtavîyan de. Bo zanyarîyên pitir, temeşa malperên ustan u herêmên xwe bike:
Sentera Acil

Malper

ACT

http://esa.act.gov.au/emergency-management/emergencyarrangements

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-emergencymanagement/Australian-Government-Crisis-CoordinationCentre/Pages/default.aspx

Agehi ser
Karesatên siruştî

www.australia.gov.au/about-australia/australian-story/natural-disasters

Agirên daristan
Agira daristan agireke giya, teraş u daru dewen dişewitîne û jiyana, milk û jîngeh tehdît dike.
Agirên daristan dikarin di her demekê de ji sala biqewime di heman demê de rîska ku di
dema mehên germtir mezintir e dema ku giya u pûş hişkin. Agiran dibe ku pir germ u gran
u bilez-bilivin. Dixanê giran ji agira dibin sedema zehmetiya dîtin u nefes. Ustralya bi agirên
daristanê giran tê naskirin.
Heku li ciyek bijî ku egera agirê têde bilinde, hema plana rizgarbûnê ji agira dabirêje.
Eve alîkarê tete li rewşa agirketinê - mina key derbaz bî, çi bibî u ba ajelan çi bikî.
Bo zanyarîyên pitir derbarey Agirên cangil, u amadebûn, pêwendi bi Xizmeta agir ya ustan an
herêm xwe grê bide li nav listê nexşa serê.
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Hejmareyên tengaviyên din
Li White Pages de listên jimara telefona tengavî hey bi wan re:
Xizmeta Tengavî
Poisons Information
Centre
Child Abuse
Prevention Service

Telefon
24 seat

Malper

13 1126

http://www.poisonsinfo.nsw.gov.au

1800 688 009

www.childabuseprevention.com.au/reportingabuse.html

Gefa terorê
Ustralya pabende bi rêgirtin ji tundrevî zordar. Tundrevî zordar yanî bikarînan an pişgîrî
zordarî ta mebesteka îdolojî, dînî an siyasî bi dest bîne. Her kesek dikare pişkdar be li
awlehiya Ustralya bi têgihiştina gefê tundrevî zordar.
Bo zanyarîyên pitir an report kirina dilgranîyê xwe:
Neteweyî

Telefon

Malper

National Security Hotline

1800 1234 00

www.nationalsecurity.gov.au/WhatAustraliaisdoin
g/Pages/TheNationalSecurityHotline.aspx

Living Safe Together

www.livingsafetogether.gov.au/pages/home.aspx

Report Online Extremism

www.reportextremism.livingsafetogether.gov.au

Alîkarîya akincîbûnê
Hikûmeta Ustralya palpiştî li civakî fireh keltur Ustralî dikit. Bo zanyarî, biçin bo
www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/amulticultural-australia
Hikûmeta Ustralya palpiştî darayî li dezgehên xizmetguzarî bo alîkarî kesên ku li jêr
bernameyên mirovî hatine herwisa koçberên ku nu gehiştîne Ustralya da bisekeftî akincî bin
u bibin endamên kara li civaka Ustralyayê de. Balkîşan li ser pênc salên berayî a
akincîbunêye. Li wan servîsanê:
•
•
•

Settlement Service Grants
Adult Migrant English Program (AMEP)
Translating and Interpreting Service (TIS National).

Xizmetguzarî bo alîkarî taybetî kesên ku li jêr bernameyên mirovî hatine li wan:
•
•
•

Humanitarian Settlement Services
Complex Case Support Program
Palpiştî mirovî bo mêrmidalên bêkes.

Bo ditinê Humanitarian Settlement Services u Complex Case Support pêşkêşkar, biçin bo
www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programspolicy/settlement-services/settlement-services-locator
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Jêdêrên akincîbunê din tên dîtin li www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-andmulticultural-affairs/programs-policy/taking-the-initiative/resources
Temeşa bike Beşa 3, Zimana Îngilîzî Bo zanyarîyên pitir li ser TIS National u AMEP.

Humanitarian Settlement Services (Xizmetguzarîyên mirovi
akincîbunê)
Humanitarian Settlement Services (HSS) Xizmetguzarîyên mirovi akincîbunê palpiştî penaber
u kesên ku li jêr bernameyên mirovî hatine herwisa kesên ku nû gihiştîne bo qonaxa berayî
akincîbunê.
Programa HSS li gora pêwêstîya xelkê çê buye, bi pêwêstîyên lawan re. HSS yarmetî xelkî
didit bo pişikariya jiyanê ekonomî u civakî li Ustralya. Amadeyî wan dikit bi zanist u tiwanayan
da li pêşeroj de xizmetguzarî azadane bi dest bînin.
Xizmetguzarîyên ku li jêr programa HSS tên pêşkêş belku wan bin:
•
•
•
•

pêşwazîkirin li firokexane u dabîn kirina cihê li dema gehiştinê
alîkarî bo akincîbunê dirêj-kat
zanyarîyên we u şandinê hewe bo dezgehên esasî, programên civak, tendrustî u
servîsên akincîbunê din.
programa nasandinê bi welat.

Tim caran ev program HSS bo şeş - 12 mehane.
Bo zanyarîyên pitir mêze bike:
Humanitarian Settlement
Services Agehî

Malper

Humanitarian Settlement Services

www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-andmulticultural-affairs/programs-policy/settlementservices/humanitarian-settlement-services-hss

Lîsta pêşkêşkarên vêga xizmeta HSS

www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-andmulticultural-affairs/programs-policy/settlementservices/settlement-services-locator

Complex Case Support Program (Programa palpiştê keysên aloz)
Programa palpiştê keysên aloz Complex Case Support (CCS) xizmetguziyên çir u taybet
pêşkêş dikit wan kesên bi bernama mirovî hatine u pêwistiyên wan ji alî servîsên akincîbunê
paş da maye. Wan kesan bi Programa CCS meşmulin ta pênc salan piştî gehiştinê.
Bo zanyarîyên pitir li ser CCS biçe bo www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-andmulticultural-affairs/programs-policy/settlement-services/complex-case-support-programme
Heke kesek binasî mihtace an xwiya bin hewce bi wî palpiştê hebe, telfona tîmê palpiştê
keysên aloz bike li ser Complex Case Support 1300 855 669.
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Settlement Service Grants (Diyarîyên servîsa akincîbûnê)
Ev program pere dabîn dikit bo sazmanên ku alîkarî kesên nu- gihiştî bi Ustralya bo
akincîbunê.
Tu dikarî servîsên jêr Settlement Grants bi dest bînî eku te akincî domdar u li pênc salên
dawî de gehiştiye Ustralya weki te:
•
•
•

bi bermanama mirovî hatibî
koçberek wekî endamê malbata xwe u axaftina Înglîziyê we kême
Kesek li benda koçberekî jêhatî ku kêm Înglîzî daxifî u li cihên dur dest u
gundewarî dijît.

Hinek acincîbûyî katî (hilgirên vîza Sozdarî zewac u hawserî şertdar u kesên girêdayî wan) li
cihên dur dest u gundewarî dijîn li pênc salên dawî de gehiştine u kêm Înglîzî daxifîn dibe ku
meşmul bin. Hilgirên din vîza Sozdarî zewac u hawser bi wan servîsan mafdar nine.
Diyarî akincîbûnê Settlement Grants piştgîrî ji komelgehên nu-gehiştî dikit ku pêşwazi li
hejmareya zêde li kesên nu-gehiştî dikin u pêdivî alîkarîn bo plandanan u rêkxistin u pişgîrî
servîsan.
Pêşkêşkerên xizmetguzarî yarmetî we dikin bo bi destanîna xizmetguzarî serekî wekî yarmetî
mal dîtin, bexçeya zarok, kar u xwendin. Ew dikarin te girê bidin bi tora peywendîyê u fêdedar
bo xwendin, rahênana zimanê Înglîzî u şûlê we.
Bo zanyarîyên pitir:
Agehi ser Settlement services grants
Derbarey Settlement Services grants program
DSS Grants Service Directory

Malper
www.dss.gov.au/grants-funding/grantprogrammes/settlement-services-factsheet
http://serviceproviders.dss.gov.au

Piştgiriya ji bo piçukan Mirovî bêkes
Ev program alîkarî biçukên mafdar dike ku vîzayê (akincî domdar, bernama mirovî katî,
parastin ê katî an her tim vîzayê katî wekhevî) hebin bi çavdêrî, kêr u piştgîrî re.
Bo zanyarîyên pitir li ser Piçukan Mirovî bêkes, biçe ser
www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/uhm-programme

DVD yên Akincîbûnê
Wezareta koçberî u paratina sînorê Department of Immigration and Border Protection DVD
yek çêkiriye bi nav Ustralya – Malê Nu bo penaberên ji Afrîqa u Asya hatine. Ev DVD zanyarî
têde li ser akincîbûnê, tendirustî, xwendin, pere, kar, malbat, qanun u jiyan li Ustralya.
Ev DVD bo penaberên Afrîqayî heye bi zimanên Amharic, Dinka, Kirundi, Erebî Sudanî,
Swahili u Tigrinya.
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Ev DVD bo penaberên Asyayî heye bi zimanên Burmese, Chin (Haka), Karen, Nepali u
Rohingya.
Herdu DVD yan vebijarkê zimana Îngîlîzî u jêrnivîsa Îngîlîzî hey. Zincîre Siryalan jî bi zimana
Îngîlîzî hey li Sînor TV-biçe ser www.youtube.com/user/ImmiTV u bigerrin li ‘orientation
information’.
Bo kopiyên vê DVD yê, li servîs peşkêşkarê akincîbunê xwe bixwaze, email bike
DVD.Requests@border.gov.au an peywendî bike bi Department of Immigration and Border
Protection li www.border.gov.au/about/contact/offices-locations/australia

Alîkarî ustan u herêman bo akincîbunê
Hemî hikûmetên ustan u herêman ofîsî hey bo firehkûltûrî u karubarên koçberan. Hikûmetên
xwecihî ji belkî pişgîrîya nu- gehiştiyan bikin. Mêze bike Beşa 12, Beşdarbuna medenî.
Bo zanyarîyên pitir mêze bike:
Ustan an
Ajan
Herêm
ACT

Malper

Office of Multicultural Affairs
Multicultural Services

NSW

NT

Multicultural NSW language
services
Multicultural NSW Settlement
Portal

http://multicultural.nsw.gov.au/communities/ne
w_arrivals_to_nsw/

NSW Community Organisations

http://multicultural.nsw.gov.au/communities/co
mmunities/

Office of Multicultural Affairs

http://dcm.nt.gov.au/strongcommunity/multicultural-affairs
https://nt.gov.au/community/multiculturalcommunities/Contact-a-multicultural-service-orcommunity-group
www.multicultural.qld.gov.au

NT Multicultural Information
Directory
Qld

http://www.communityservices.act.gov.au/multi
cultural
www.communityservices.act.gov.au/multicultur
al/services
www.crc.nsw.gov.au/services

Multicultural Affairs Queensland
Queensland Multicultural
Resource Directory

www.communities.qld.gov.au/multicultural/multi
cultural-communities/multicultural-resourcedirectory
www.multicultural.sa.gov.au/new-migrants

SA

Multicultural SA

www.mccsa.org.au

Tas.

Multicultural Communities Council
of SA Directory
Multicultural Tasmania

Vic.

Victorian Multicultural Commission

www.multicultural.vic.gov.au

www.multicultural.tas.gov.au
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Ustan an
Ajan
Herêm
Kataloga Civakî
WA

Malper
www.multicultural.vic.gov.au/resources/commu
nity-directory

Office of Multicultural Interests

www.omi.wa.gov.au

WA Culturally and Linguistically
Diverse (CaLD) community
services directory

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

Servîsên hikûmeta lokal
Şehirdarîya xwecihîyê we çavdêrîya navçeyê dikit ku lê dijin u gelek servîsên giring pêşkêşî
komelgehê xwecihîyê dikit. Şehirdarî bi wan perê ku xwedî milkan didin bi rêve diçin.
Tu ne hewceye xwedî milk bî da ji servîsên hikûmetê mafdar bî.
Gelek şehirdarîyan belavokê zanayarî an pertûk bo akincîyên nu bi zanayarî li ser Servîsên
xwecihîyê u hesankarîyên (demên qirêj avîtin, şûnên giştê ya tendirustî u werziş).
Dikarî li Şehirdarî ewana bi dest bînî an ji we re post dikin.
Biçe cem Şehirdarî deverê xwe an Pirtukxane pirtûkxane. Bo zanyarîyên pitir. Hejimara
telefonên u adresên Şehirdarî li lîsteya nav White Pages heye jêr nava navçeyê de.
Bo zanyarîyên pitir:
Herêm
ACT
NSW
NT
Qld
SA

Agehî hikûmeta lokal

Malper

ACT Government –
Canberra Connect
Office of Local Government
Department of Local Government
and Community Services
Department of Infrastructure,
Local Government and Planning
Department of Planning and
Local Government

www.act.gov.au
www.olg.nsw.gov.au
www.localgovernment.nt.gov.au/council_
information
http://dilgp.qld.gov.au
www.dpti.sa.gov.au/local_govt
www.dpac.tas.gov.au/divisions/local_gov
ernment
www.delwp.vic.gov.au/localgovernment/find-your-council

Tas.

Local Government Division

Vic

Local Government Victoria

WA

Department of Local Government
and Communities

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

Neteweyî

Australian Local Government
Association – linkên

http://alga.asn.au/?ID=275&Menu=56,19
9,219

Rêkxirawên etnîkî u komegehî
Li Ustralya de, pir rêkxirawên etnîkî u komegehî hene xizmet u nûratî xelk dikin ji
bakgrawindên kûltûrî, zimannasî u dînî. Van rêkxirawan belkî bikarîbin yarmetî u nasandina
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we bikin bi kesên bikêrhatî. Kilapên etnîkî u komegehî, komele u sazumanên dînî jêr lîsteyê
‘Clubs’ u ‘Organisations’ hey li Yellow Pages.
Li gelek erdan servîs pêşkêşên akincîbunê hene, bi senterên jêderên koçberan re.
Van sazumanan ji alî hikûmetê bi rêve naçin, lê belê hinek alîkarî diravî digrin bo
pêşkêşkirina servîsên akincîbunê. Dibe ku alîkarî te an yarmetî dîtina sazumanan
alîkar bibin bo têrkirina cewce u berjewendiyên we.
Bo zanyarîyên pitir:
Herêm

Ajan

Malper

Netewî

Federation of Ethnic Communities’ Councils of Australia
(FECCA)

www.fecca.org.au

Netewî

Settlement Council of Australia

www.scoa.org.au

Netewî

Multicultural Youth Advocacy Network

www.myan.org.au/

Alîkarî li qeranê de
Çêdibe alikarî bistînî ji sazumanên na-hikûmetî eku hewe gelek mihtacê xwarin,
ciluberg, penah an mobîlya mal bin. Ji xwestina alîkarîyê netirse.
Dibe ku mafdar bin an çend şertên têde bin da servîsek taybet bistînî.
Bo zanyarîyên pitir mêze bike:
Ajanên netewî

Malper

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

Rawêjkarîyê telefonî li qeyran de
Servîsên rawêjkarîyê telefonî li dema qeranê rawêjkarî bêpere 24 saat li rojek, heft rozan
li hefteyê pêşkêş dikit.
Gaziya wan bike eku hest bi zebûnîyê, tenê dixwazî ba kesek bipeyvî an servîsên rawêjkarî
pispor bikar bînî. Xem nine eku alîkarî bixwazî.
Ajanên netewî
Lifeline Helpline

Telefon
24 seat
13 1114

Malper
www.lifeline.org.au
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Ajanên netewî
Kids Helpline
Child Abuse Prevention
Service
Relationships Australia Crisis
Line
1800 RESPECT

Telefon
24 seat

Malper

1800 551 800

www.kidshelp.com.au

1800 688 009

www.childabuseprevention.com.au

1300 364 277

www.relationships.org.au

1800 737 732

www.1800respect.org.au
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3 Zimana Îngilîzî
Li vî beşê da
•
•

Xizmetên wergêran u tercumani (TIS National)
Fêrbûna Îngilîzî

Xizmetên wergêran u tercumani (TIS National)
Tercumani
Xizmetên wergêran u tercumani (TIS National) bi pitir ji 160 ziman u zaravan Xizmetên
tercumani pêşkêş dike. Eger tû alîkariya bixwazî, daku kesek bi zimanê we baxivin,
TIS National dibe ku alîkariya te dikin.
Tercumani telefonî 24 saat hazirin, heft rojan li hefte de alîkari li rewşa acilê we dikin.
Tu dikarî TIS National bi kar bînî da bi dezgehên hikûmetê, grupên civakî u bizniz re baxivî.
Bi giştî, TIS National bo axakerên ne-înglîzî bêpere ye. Eku te bi îdarekî hikûmetî re baxivî,
ev sazman heqê tercumanî didin. Hinek bizniz u xizmetzuzatrên civakî mûmkine xizmetên
tercumani pêşkêş bikin.
Da tercumani TIS National bikar bînî telefona 131 450 bike bêje karemend ziman taxivî.
Ev karemend peywendî bi tercumanî re grêdin. Gavê bi tercuman re hatî grêdanê,
nav u jimare ew sazman bêje ku divêt jê re baxivî.
Tu pêdivêt li wexta saatên dewamê telefonî ev sazman bikî ku pêdivêt jê re baxivî.
Eku tercumanî bixazî da bi doktrê xwe baxivî, bêje doktorî ta peywendi ba TIS National grêde
da Xetê Pêşanniya Doctor's Priority Line bi kar bîne bo anîna tercumanî. Doktor dikare
tercumanê bo ser cih bîne. Dermanxane jî dikare tercumanê bi kar bîne da derbarey
dermannên we baxivin. Ev xizmetê bêpere ye u hikûmet didit we.
Xizmetên bêpere ya tercumanî hey dibe ku bi wan grup re baxivin:
•
•
•
•
•

Sazmanên bê-qezenic, na-hikûmî ya civat- girêday
Endamên Parleman
Desalatdarên deverî a hikûmet (ji alî kêşyeyan mina ûcret, gelêş komkirin
u sevisa şaredarî ê)
Yeketîyên bazirganî
Ajansên xanubere
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Kar kirin bo TIS National
TIS National her pirsekî bixêr tîne ji alî akincî domdar u welatî Ustralya u her kesek bixaze şul
ket wekî tercumanê grêbestî. Bo zanyarîyên pitir tikaye serdana malpera TIS National bike li
www.tisnational.gov.au/en/Interpreters

Wergêrana belgeyên girngên we
Koçberên şiyay dikarin belgeyên girêdayî akincîbûna wan wergêrin ser zimana Înglîzi
(minak, birwanameyên zewac an zayîn, moleta şufêrî u belgeyên xwendin u kar).
Eve bepere ye bo du sala berayî gehiştin li Ustralya an akincîbûna domdarê.
Bo zanyarîyên pitir temaşa jêr bike:
Xizmeta TIS National

Hûragahiyan pêwendî

Xizmetên wergêran u tercumani
(TIS National) 24 seat

131 450

Malpera TIS National
Agehî ser
Wergêrana belgeyên

www.tisnational.gov.au/en/Non-English-speakers
www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-andmulticultural-affairs/programs-policy/settle-inaustralia/help-with-english/free-translating-service

Kartê ‘Ez tercuman dixwazim’
Axafkerên ku Înglîzî nizanin dikarn kartê ‘Ez tercuman dixwazim’ dikar bînin dema ku
bixwazin ba dezgehên hikûmetê, girupên civak u biznizan baxfin. Ser ev kart zanyarîyên
TIS National u valahîyek da nava zimanê xwe binivîsî. Ev kart nîşan bide eger tercuman
bixwazin.
TIS National van kartan didit damudezgehên hikûmet, girupên civakî, u sazumanên bêqezanc da bidin mişterîyên xwe.
Eger hez bikî ev karte bo we post bikin, emailî TIS National bike ser tispromo@border.gov.au
an telefon bike 1300 655 820.

Hêmayê tercuman

Hêmayê tercuman (li jor u ser hemî rupelên ev belavokê) destur dide xelkê ku Îngîlîzî
kêm daxfin da bizanin ku dikarin alîkarî zimanî bi dest bînin dema ku servîsên hikûmetê
bikar tînin.
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Dibe ku ev hêmayê li nexoşxana giştî, bingehên polîs, fêrgehên dewletî, senterên civakî,
ofîsên akincîbun u kar, şehirdariyên xwecihî u pêşkêşkerên servisa akincîbunê wekî
senterên jêderên koçberan.

Fêrbuna Îngilîzî
Adult Migrant English Program (AMEP) (Programa Îngilîzî bo
gewresalan)
Îngilîzî zimanê millî Ustralya ye. Xelkî li Ustralya bi gelek zimanan daxifin, lê belê bo
pişikdarîya tam jiyana Ustralya pêdivîye Îngilîzî baxifî u fam bikî. Bê Îngilîzî gelek dijware
li servîsên giring têkevî u serbest bin. Jêhatiyî li zimana Îngilîzî pir giringe eku bixwazî li
Ustralya kar bikî.
Divê Îngilîzî bizanî eger qesda welatîbunê Ustralyayî hebe.
Adult Migrant English Program (AMEP) ji alî hikûmeta Ustralyayê têt weqf kirin u nizîkî 510
saat dersên Îngilîzî bêpere bo van koçber u bi bernama mirovî hatî mafdar pêşkêk dikit.
Eku te koçberek gewresal an bi bernama mirovî hatî bo akincîbunê li Ustralya, vîzayê
domdar an şiyayî vîza katî bin u kêm an hîç Îngilîzî naxfin, belku şiyay bin bo AMEP.
Hinek koçberên law ji 15 u 17 salî ve dibe ku mafdar bin. Li kaxezna rastiya
nav https://docs.education.gov.au/node/37165 zanyarîyên pitir heye.
Li kilasên AMEP de fêre zimana Îngilîzî u zanyarî ser civaka Ustralya dibin. Li wêrê kesên
nu hatî dibînî, ji bakgrawindên wekhev, ezmun u armancan, u belkî hevalên nu çê bikî.
AMEP ji alî servîs pêşkêşkerên desturdaryên hikûmeta Ustralya têt dayîn. Kilas ji alî
mamostên hîndar bo elimandina Îngilîzî bo axafikerên zimanên din.
Servîs pêşkêşkerên we yarmetî we didin bo hilbjardinê ev kilas ku bêtrîn enjamên jê bînî.
Kilasên full-time u part-time li wextên cuda cuda hene (bi joj, şev u dayiya heftê) u li cihên
cuda da bikaribin li cih u wextê guncaw bixwenin. Herwisa distance learning fêrbub ji durî,
bi internet u xwendin li malan de hene.
Herwisa mêze bike AMEP child care eku we zarok habin.
Çarçevên dem î giring bo AMEP
Bo beşdarbuna fêrbuna zimanê Îngilîzî bi rêka AMEP de, lazime we xwe navnivîs bikin li rêya
Servîs pêşkêşkerê AMEP li nav şeş mehên berayî piştî gehiştinê bi Ustralya an li berwara
despêka vîzayê we eku li Ustralya bin. Pêdiviyê kilasên Îngilîzî li nav yekem salê gehiştinê bi
Ustralya despêbikin an ji despêka vîzayê.
Hewe pênic sal hene bo fêrbuna zimanê Îngilîzî ji berwarê gehiştinê an ji despêka vîzayê bi
rêka AMEP. Dibe ku şiyay bin bo dersên zêdetir eku pêwîsiyên teybet, kêmasî xwendin an ji
ber kêşeyên giran berî-koçkirin hebin.

Telefon 131 450
34

Bo zanyarîyên pitir:
AMEP

Hûragahiyan pêwendî

Telefon

13 38 73

Malpera AMEP

www.education.gov.au/amep

Email

skilling@education.gov.au

Agehî bi zimanên din ji bilî Ingilîzî

www.education.gov.au/amep-informationother-languages

Ez li kû derê dikarim Îngilîzî fêr bibim?
Pêşkêşkarên AMEP u senterên fêrbûnê

www.education.gov.au/adult-migrant-englishprogram-service-providers

AMEP li ser xetê

http://amepdl.net.au

Servîs pêşkêşkerên we dikare alîkar bin bo xwendinê zêdetir paş temamkirina AMEP ê.

Skills for Education and Employment (SEE)
(Pisporî bo xwendin u kar)
Eku hun li kar gigerîn, programa Pisporî bo xwendin u kar Skills for Education and
Employment (SEE) alîkarê we dikit. SEE ta 800 saat fêrbuna zimanê u xwendin u nivîsîn u
rahênana pîşeyî pêşkêş bi van kesên dikit ku li temenê karin u li kar digerîn u lêbelê dijware
çunkî şerezayî zimanê Îngilîzî wan kême. Ev program ta du salan arîkarî we dikit.
Tenê van kesan ku bi çalakî li kar digerîn u mûçe an dermalekî piştîwanî ji hikûmet digrin,
şîyanin bo SEE. Hinek kes paşî qedandina programa Îngilîzî bo koçberên gewresalan Adult
Migrant English Program (AMEP) sûd li SEE werdigrin an şîyayê AMEP nebin.
Bo zanyarîyên pitir, telefon bike an biçe Centrelink, baxife ba Servîs pêşkêşkerên Kar ê xwe,
an biçe malpera SEE malper li www.education.gov.au/skills-education-and-employment
Herwisa mêze bike Beşa 5, Kar
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4 Perwerde u rahênan
Di vê beşê de
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bexçey sawa
Cihên lîstik
Fêrgeh u Berîfêrgeh
Rahênanê perwede u pîşeyî
National Training Complaints Hotline (Xeta rasterata neteweyî gazinde ser Rahênanê)
Zanko
Nasandina bawernamyên u pisporî bo mebestên perwerde an rahênan
Meaşa piştgîrî xwendekar
Karta daşikandinê xwendekar
Korsên kurt ya komelgehê

Eku zanyarî pitir bizwazî li ser fêrbûna zimana Îngilîzî mêze bike Beşa 3, Zimana Îngilîzî.

Bexçey sawa
Eku hûn kar an xwendin hebe, an mijûlê şulekî din bin, çêdibe ku lazim be bi resmî zarokên
we li çavdêrîya kesek bin. Hilbijartina bexçey sawayê dirust an Servîs pêşkêşkerên xwendina
berayî belku dijwar be malbatan. Ev biryar bende bi pêwistiyên malbat u ev jinge ku hûn u
zarên we hest bi rehetî dikin. Hemî pêşkêşkerên bexçeyên sawa pêdivîye bawerdar bin,
an bixebitin bo bidestanîna bawernamek girêdayê perwerde u kêr bin.
Bexçey sawa pir sûd bo zarok u dê u bavan pêşkêş dikin. Gelek malbatan kelk jê re dikin
li Ustralya de.
Bexçey sawa u servîsên fêrbuna berayî arîkarin bo pêşketina tewanayên civakî u şerezayî
perwedeyî u dilînî. Zarokan ji bakgrawndên cuda cuda Îngizî dialmin u niyas dibin bi jîngeya
nû re. Fêrbûn u perwedeyên ast-bilind li serdemên minalî de ba programên çavdêrî zarokan
dibin maya pêşketina giştî u perwedeyî u tewanayî kar li pêşeroj de.
Hebûna bexçey sawa bi mana eve ku dikarî biçî rahênan, xwendin u karkirin, ku pişgîrî
malbata we dikit u şansên biserkeftîbûna akincîbûnê we zêdetir dikit.
Corên cuda cuda ji xizmetguzarî bexçey sawa hene. Ji wana kêr bi tevayî roj, kêra malbatî
bi roj, kêr a carnan u kêr li mal de, herwisa kêra paydoz ê u kêr li derê saatên fêrgeh bo
zarokên dibistanê.
•
•
•
•

Kêr bi tevayî roj Long Day Care geh dibêjnê senter-kêr u bi giştî li nav bînayek
an beşek ji bînayê ku bi taybet bo sentera bexçey sawa çê kirine
Kêra malbatî Family day care bi roj, ku fêrkarê destûrdar zarokên xelkî li mala
xwe xwedî dikin.
Kêr a carnan Occasional care baş e bo malbatên ku car ne car zarokê xwe dînîn.
Kêr li mal de In-home care corek nerme bo zarok xwedîkirin ku fêrkarê desrtûrdar
diçin mala zarokê. Eve tenê bo zarokên li rewşa teybetin heye.
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•

Zarokan dikarin biçin berî-fêrgeh jî an programên kindergartenê li nav sentera bexçey
sawa de ku zarok bo fêrgehê amade dikin. Lîsteya wan hemî hene li rehbêrê telefonî
White Pages de.

Telefona National Child Care Access Hotline ser 1800 670 305 bike an biçe ser malpera
Zarokê min ê li www.mychild.gov.au bo zanayarî ser van:
•
•
•
•
•

xizmetguzarî bexçeyên sawa desrtûrdar li devera we
hebûna curên bexçey sawa u îmkana valahîyê
arîkarî hikûmet bo xercên şiyay bo bexçeyên sawa
xizmetguzarî bo zarokên xwedî ihtîyacên teybet
xizmetguzarî bo zarokên li bakgrawinda kultûrê cur bi cur

Agehî neteweyî ya lênêrîna zarokan

Malper

Navenda lênêrîna zarokan nêzîkî te peyda bike
navenda lênêrîna zarokan nêzîkî te

www.mychild.gov.au

Alîkarîya hikûmetê bi xercên lênêrîna zarokan

www.humanservices.gov.au/childcare

Guherandinên li Alîkariya hikûmeta

www.education.gov.au/jobsforfamilies

Department of Education and Training,
destpêka zaroktiya u lênêrîna zarokan

www.education.gov.au/early-childhood-andchild-care

Hilbijartina lênêrîna dirust ji bo malbata xwe

https://docs.education.gov.au/node/29716

Bexçey sawa ya AMEP
Adult Migrant English Program (AMEP) Bexçey sawa yê bêpere xwedî zarokên jêr temenê
dibistan dikit ku dê u bavên wan li klasê AMEP îne. Paşî qediyana AMEP ê pêdivê bi tevayî
pergallên Bexçey sawa xwe mêzandin bikî çunkî programên din ji van lêçûnan berpiris nînin.

Karkirin li Bexçey sawa
Çavedêrî zarokan li Ustralya gelek bi başî hatiya rêxistin da misoger bit zarok bêtirîn kêr
bistîne. Hikûmeta Ustralya ya federal u. hikûmetên ustan u herêman bigranî berpirisin li
xwedîkirina zarok.
Xizmetguzarîyên Bexçey sawa u fêrkarên li wêrê şul dikin gereke pabend bin bi yasa u
qanunên cuda cuda, mînak van girêdayê perwede, selametî u xweşî u pereyên Bexçey
sawa.
Eku ji we xwestin ku li çalakiyên Bexçey sawa pişdar bin, van yasa u berpisiyaritîyên din
bizanin. Herwisa pêdivê bawernamek ji biwarê perwerde u çavedêrî zarokan yê şiyay hebe,
nemaze Certificate III li Xizmetên Zarokan Certificate III in Children's Services bi rêka a
Registered Training Organisation Rêxistina Rahênanê qeydkirî, wekî Technical and Further
Education (TAFE) peymangehên teknîkî û perwerdeyên bêtir.
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Pêdivê dahatê xwe bo Centrelink u Australian Taxation Office Ofisa bac a Ustralî re eşkere
bikî. Van şertan ser tevayî Bexçey sawayên resmî tên sepandin.
Sizayên giran hene bo Xizmetguzarîyên Bexçey sawa u fêrkarên ku berê xwe nadin maf u
wacibên xwe, ji sizayên darayî dest pêdikit ta lêkolên tawan u mehkûm bûnê.
Ji bo agahiyên zêdetir li ser Perwerdekar, lênêrîna zarokan, seredana malperên wezareta
perwerde li usta an herêma xwe bike.

Girûpên lîstik
Girûpê lîstik lihevcivînê nefermîye ku dayik, bav, bavpîr u dapîr, serperişyar, zarok u çejikan
kom dibin li jîngehekî asûde de.
Girûpên lîstik dibe ku alîkarî zarokan bikin bo fêrbên u pêşketin bi rêka beşdarbûn li
cerbandin u hevdîtin ba zarokên din re. Amadebûn li girûpên lîstik tenêtî malbatan kêm dike,
çunku girûpên lîstik çalakîyên civakî birêkûpêk u fersendên têkelî ba komlegeha deveriyê
pêşkêş dikin.
Girûpên lîstik dicivin li cihên cuda cuda u ji alî serpeşityar u dayik u bavan tên sazkirinê.
Hûn dikarin li beryayî de bêpere biçin berî biryar standinê de. Dibe ku perek kêm bo heqê
vexwarin an keresreyên hûnerî li her serdanek, eve bi şertên Girûpên lîstik re ye.
Pêwendî bigre bi Playgroup Australia ser 1800 171 882 an biçe bo
www.playgroupaustralia.com.au/ bo dîtina Girûpên lîstik.

Fêrgeh u pêş-fêrgeh
Pêş-fêrgeh u kindergarten hene bo tev zarokên salek berî fergêh. Pêş-fêrgeh alîkarî zarokan
dikit bo pêşketina fîzîkî, dilînî u civakî berî biçine fêrgehê.
Zarokan pêdivê biçin fêrgehê ji pênc salî re heya sal 10 temam dikin. Paşî sal 10
ê divê têkevin xwenina full-time, rahênan an karkirin an tekalkirinê van çalakîyan
(bikêmasî 25 saat li hefte de) heya 17 salî.
Bi giştî, zarokan diçin fêgehê berayî heya 12 an 13 salî de u paşî diçin lîse (an `fêrgehê
navendî`) ta dibin 17, 18 salî. Hinek li kolêjan (fêrhegên navendî a pêşkefitî) tenê bo
xwendekarên li sal11 u 12 de ku xwe bo imtihanên lîse amade dikin.
Hûn dikarin zarokên xwe bo fêrhegên dewletî an ne-dewletî bişînin. Lîsteya fêrhegan
hene li White Pages de.
Fêrhegên dewletî xwendin bêpere pêşkêş dikin. Lê belê, piranî fêrhegan destheqê salaneyê
kêm digrin bo programên perwede u werziş ê. Bav u dayik dibe ku tiştên zêdetir temîn bikin
bi, qelem, defter u cilubergan re.
Xwendekarên xwedî vîzayên katî dibe ku xercên mektebê bidin- bi mekteb re pirs bikin.
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Fêrhegên ne-dewletî xercên xwe digrin, belku alîgirî dînî an felsefeka perwerdeyiyê teybet bi
xwe hebin. Bo zanîn ser xwendinê taybet, bi mekteb re biaxfe rasterast an hevdîtin çê bike bi
fermangehê perwerdeyî ne- dewletî re.
Heke hûn kêr bixwazin pêş an paşê mektebê, an dema tatîlên mekteb, ji mektebê pirs bike.

Navnivîsîn
Bo navnivîsînî zarê xwe li mektebê, telefon bike an biçe mektebê. Lazime vîzaya xwe an
belgeyên hatine Ustralya, delîlê rojbûnê zarok, u her kaxezên, bi raportên mekteb re,
têkildar bi xwendinê pêşî. Lazime hewe belgên qutan jî nîşan bidin. Berê xwe bidine
Beşa 9,Tendurustî u Xweşîya.
Bijartina mektebê hinek car biryarekê dijware. Bo zanyarîyên pitir ser mektebên navçeya xwe
biçe ser malperê MySchool di www.myschool.edu.au/ de.

Zarokên fêrgehyên ne-Îngilîzî ziman
Servîsên alîgir bo fêrbunê Îngilîzî di Ustralya de ne wek hevin. Bo zanyarîyên pitir bi
desthelatdarên perwerde li ustan u herêma xwe peywendî bigrin.
Ustan an
Agehî
Herêm

Malper

ACT

Education and Training Directorate

www.det.act.gov.au/teaching_and_learning/
english-as-an-additional-language-or-dialect

NSW

Department of Education

NT

Department of Education

Qld

Department of Education and
Training

SA

Department for Education and Child
Development

Tas.

Multicultural Access Point

Vic.

Department of Education and
Training

WA

Department of Education

www.schools.nsw.edu.au/gotoschool/az/esl.php
https://nt.gov.au/learning/internationalstudents-and-migrants/english-as-a-secondlanguage-students
http://education.qld.gov.au/schools/about/su
pport.html
www.sa.gov.au/topics/education-skills-andlearning/schools/curriculum-andlearning/student-support-programs/englishas-a-second-language
www.multicultural.tas.gov.au/education_and
_english
www.education.vic.gov.au/school/teachers/t
eachingresources/diversity/eal/Pages/ealne
wstudent.aspx
http://det.wa.edu.au/curriculumsupport/eald/
detcms/navigation/program-information/eald-school-programs/

Wergêrên li fêrgehên
Bav u dayik u parêzvanan ku kêm an hîç Îngilîzî naxifin dikarin wergêrek hebin dema
danustan ser meseleyên girêday zarok u fêrgehê dikin. Berî hewe bi fêrgeh bicivin,
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peywendî bi TIS National bikin ser 131 450 (24 saat, heft roj di feftê de) an biçe bo
www.tisnational.gov.au

Perwerdey pîşeyî u Rahênan
Korsên Perwerdey pîşeyî u Rahênan Vocational Education and Training (VET) bo van
kesanin ku şarezayî teknîkî an bazirganî an pisporî bo karek taybet dixwazin. Gelek korsên
rahênanên pîşeyî li aqarên cuda minak zanyarî teknolocî, xizmetguzarîyên bizniz, huner u
mîdya, geştyarî u mîvandarî, çavdêriya zarok, hatuçû u temîn kirinê pêdawîstî, binasazî,
kansazî, pîşesazî berhemanîn u gundewarî.
Berî despêka xwendin li VET ê, bêtire lêkolîn bikin ser wan korsên bi dilî we u seh kin çi
şarezayiyek li bazarê kar li Ustralya hewceyiye. Malperê Pisporî min MySkills zanyarî
têdeye ser gerrîn ê we, ev link jî mêze bikin www.myskills.gov.au
Malperê Pisporî min MySkills jî zanyarî têde ser dezgehên ku korsên VET li Ustralya pêşkêş
dikin. Ji wana inistîtûtên Technical and Further Education(TAFE), sazmanên Adult and
Community Education (ACE) u Private Registered Training Organisations (RTOs).
Dibe ku xwendekarên fêrhegên navendî korsên VET li salî dawî de bixwenin. Korsên VET bi
pere ne belku gerek be kitêb u hacet u tiştan bikirî. Xwendekaran lazime fêrhegên navendî
temam bikin da bo hinek korsan şiyay bin.
Bo xwendekarên şiyay bi pileya diplom u ji korsên VET bilindtir ve, Hikûmeta Ustralya qerdê
VET FEE-HELP pêşkêş dikit. VET FEE-HELP alîkarî darayî bi xwendekaran didit ku lazim
nebe xercên xwendin li pêş de bidin. Qerdê VET FEE-HELP divêt pêşe rojda bi rêka bac
dayîn re bizivrîn ve, dema ku dahata kesê bigehe astekî diyarî pêwîst. Dema ku dawa pêşkêş
dikin bo wê qerdê, berî imza kirinê, berpirsîyî hewe ye ku agadarê hemî pabendbûn u
pêdivîyên bin ku wê qerdê dixin mile we. Bo zanyarîyên pitir ser VET FEE-HELP, biçin bo
http://studyassist.gov.au/sites/studyassist/helppayingmyfees
Herêm

Agehî VET

Telefon

Malper

Neteweyî

My Skills Training Directory

ACT

Skilled Capital

02 6205 8555

www.skills.act.gov.au/?q=skillstraining-act

NSW

Smart and Skilled

1300 772 104

www.smartandskilled.nsw.gov.au

NT

Northern Territory Training
Entitlement

www.myskills.gov.au

https://nt.gov.au/learning/adulteducation-and-training/vocationaleducation-and-training-VET

Department of Business

08 8999 5511

Qld

Skills Gateway Derî Pisporî

1300 369 935

SA

Work Ready

1800 506 266

http://www.vet.nt.gov.au/
www.skillsgateway.training.qld.gov.
au
www.skills.sa.gov.au/traininglearning
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Herêm

Agehî VET

Telefon

Tas.

Skills Tasmania

Vic.

Victorian Training
Guarantee

13 1823

WA

Future Skills

08 6551 5000

Malper
http://www.skills.tas.gov.au/learners
www.education.vic.gov.au/training/le
arners/vet/pages/funding.aspx
www.futureskillswa.wa.gov.au/stude
ntsparents/Pages/default.aspx

Bo zanyarîyên pitir ser nasîna bawername u şarezayî, temaşa bike Beşa 5, Kar

National Training Complaints Hotline
(Xeta rasterata neteweyî gazinde ser Rahênanê)
National Training Complaints Hotline (Xeta rasterata gazindan ser Rahênanê) millî servîsekî
millîye bo bikarhêneran gazindeyên xwe tomar bikin se xwendin u perwerde u rahênanê
pîşeyî. Ev servîse bikarhêneran bi dezgehe u sazmanên peywendêdar re dişine bo çareser
kirina gilîyên de.
Perwerdey pîşeyî u Rahênan beşekî aloze, bi gelek damudezgehên cuda girêdyine,
hikûmetên Ustralya, ustan u herêman re. Bikarhêneran misteheqin bi rêyeka asan gazinda
xwe bigehînin.
Hotline Xeta rasterasta gazindan lêkolîn ser gazindan nake belê gazindan bo guncawtirîn
rêxraw, damudezgeh an deshelat bo lihevkolîn dişîne. Zanyarîyên pitir derbarê Hotline
ê heye li https://www.education.gov.au/NTCH
Hotline Xeta rasterast ji dûşem ê ta înî ê li 8 subehî heya 6 êvarê kar dikit. Jimara telefonê
eve 13 38 73. Gazindan bi nivîsandin dibe ku email bikin bo skilling@education.gov.au
Hewl bidin bi hûrî pirtirîn agehî bidin, bi zanyarî peywndî xwe re, dakû gazindên we bi hûrî
bihêne hesibandinê.
Servîsên wergêr hene ji lay TIS National ve ser telefona 131 450. National Training
Complaints Hotline bixwazin.

Zankoyan
Zankoyên Ustralya di nav baştirîn zankoyên dinyayê dene. Bi giştî pileya xandina zanko bi sê
salan temam dibe, belê double-degree jî u paş-derçûn, post-graduate, hene ku kat zêdetir
dixwazin. Hinek korsan bi rêka xandin ji dûr (online) u part-time in. Zankoyan dibe ku korsên
pêşkentina profişinal pêşkêş bikin.
Bo zanyarîyên pitir ser sistima xandina Ustralya:
•
•

Eku qerar bit hewe bo Ustralya koç bikin an xandin bikin xandin bikin li Ustralya,
biçin bo www.studyinaustralia.gov.au
Eku hewe xwendikarekî navxwe bin an hilgirî viza bernamey mirovî, bin biçin bo
www.studyassist.gov.au
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Eger bixwazin mûqayesekirin a insitituyên xandina bala Ustralya u deverên xandin bikin,
bikarin biçin bo www.qilt.edu.au
Bo zanyarî ser pêdawîstiyên xandin u korsên, lazime peywendi bi zankoya u
senterên qibûlkirin li ustan u herêma xwe bikin (ser
http://studyassist.gov.au/sites/studyassist/mytertiarystudyoptions/courses_quals/pages/enro
lling-in-a-course).
Xwendekarên ku Îngilîzî kêm dizanin lazime peywendî bi zankoyên xwe re bikin u çêk bikin
derbarê asta Îngilîzî pêwîst bo despêka xandinê. Dibe ku xwe navnivîs bikin li programekê
zimana Îngilîzî berî zankoyê, daku temîn bin Îngilîzî ya we bo xandin qence li wê derê.
Xercên korsên zanko wek hev nînin u bi zanko u korsî re girêdaye. Berî navnivîsîn ê, bêtire
bifikirin derbarê tevayî xercê kors, pere dayîn, u xercên kitêban, mal u mesrefa jînê.
Ji bo yarmetî xanidina xwendekarên navxwe li zanko de, Hikûmet daşikandin ser korsên
xandin dikit u dihêle sûd ji programa qerda xandina bala Higher Education Loan Program
(HELP) bo xwendekarên şiyay werbigrin. Eger şiyay bin, ne hewceye perê fêrbûnê li ser de
bidin belê wê qerdê bi HELP ê dizivrînin ve li rêka Sistema bacê ve, gavê dahatê we bigehe
kêmtirîn qasê dayînê. Ev kêmtirîn qasê salane derdikevin u tên dîtin li StudyAssist (Alîkarî
Xansin) (www.studyassist.gov.au)

Pişgîrî xwendekarê navneteweyî
Perwede u inistituyên rahênanê we xala despêkê pişgîrî weye li dema xandinê di
Ustralya de. Bibîn agahî çareseriya ji bo xwendekarên navnetewî li
www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia u li ser van malperên:
Agahî Xwendekarên Navnetewî

Malper

Department of Education and Training

www.internationaleducation.gov.au/

Future Unlimited

www.studyinaustralia.gov.au/

Immigration information

www.border.gov.au/Trav/Stud

Nasandina bawername u pisporî bo mebestên
xandin u rahênan ê
Eger xwestin xandin an rahênan bikin li Ustralya, belku lazim be li ser da bawername u
ezmûnên karê welata xwe ji lay rahênan peşker, zanko, an deshelata nirxandina pisporî ve
bihên nasandin. Eve yarmetidere bo gehiştin bi pêşmercên kors, an dîsa demê pêwist bo
rahênanê kêm dikit.
Bo zanyarî ser nasandina bawername u pisporî temaşa bikin Beşa 5, Kar

Mûçeyên piştgîrî bo xwendekar
Youth Allowance (bo kesên temen 16-24 sal) u Austudy (bo van temen 25 sal u mezintir)
arîkarî darayî didin akincîbûyên Ustralya ku xwendekarên full-time in u xandina ew hatine
pejirandin u dahat u samanên wan hatine diyarîkirinê.
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Maweya sekinîn Maweya sekinîn ser piraniya akincîbuyên nu gehistî dihêt sepandinê.
Penaber u bi bernama mirovî hatî bi wê Maweya sekinîn şiyay nine. Bo zanyarîyên pitir,
peywendî bikin bi Centrelink li ser www.humanservices.gov.au/customer/subjects/paymentsstudents-and-trainees
Herwisa temaşa bike Beşa 10, Malbata we

Kartên daşikandin bo xwendekar
Di hinek ustan u herêman de, xwendekarên fêegeh u xandina bala belku şiyay bin bo karta
xwendekarê ku mafê daşikandin didin wan bo pere dayîne servîsan, mînak hatûçûyê giştî.
Ji mekteb an dezgehê xwe kartê xwendekar bixwazin.

Korsên kurt ya komelgehê
Xandina komelgehê u gewresalan Adult and Community Education (ACE) korsên perwedeyî
pêşkêş kesên ji temen 15 salî jortir dikit. Korsên ACE bigiştî gelek şoxin u bo kesên li şiyan u
bakgrawendên cuda guncawin. Bi giştî, dema korsê dû ta sê saate heftêde, şeş ta heşt
heftan, yan jî workşopekê yek-rojî ye. Gelek caran êvaran an dumahî hefte de dihên xebitîn.
Korsên ACE bi giştî bawername nadin, belê çêdibe ku rêçeka dabîn bikin bo xandina formala
zêdetîr u rahênan derbarê kar de. ACE disa dikare şarezayî xebat u belgename an
pêdawîstyên şexsî u civakî u style a jiyanê temîn bikin.
Hinik korsên kurt naskirîne u çêbuyîn da zanist u şarezayî pêşkêş bikin mînak li alî huner,
zanyarî teknolojî, biznizên piçûk, zimanên din u werziş de.
Technical and Further Education (TAFE) u Vocational Education Training (VET) dibe ku
korsên kurtên naskirî herwisa korsên kurtên bê-bawername ku nasandinê formal nebin
pêşkêş dikin.
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5 Kar
Di vê beşê de
•
•
•
•
•
•

Pê gerîyan li kar
Centrelink
Nasandina bawername u pisporî
Maf u parastin di cihê kar de
Tendirustî u selametî di cihê kar de
Superannuation

Pê gerîyan li kar
Bazara karê Ustralî bibe ku pir pêşbazî ye. Fakterên ekonomî, bawernameya we, pisporî u
şiyana axaftinê bi Îngilîzî u corên kar lê digerî bandorên xwe dixin ser lezê kar ditînê.
Hebûna karê di erdên cuda cuda ya Ustralya wekhev nine.
Gelek caran reklama 'Job Vacancies' `Valahîyên kar` (an ‘Positions Vacant’ `şûnên vala`)
dikin. Valahîyên kar ser înternêt jî hene. Ajansên taybet ya kar li rabera telefonê u gelek
malperên avakirina kar jî hene.
Dikarin li Valahîyên kar bigerîn di sercem Ustralya de ser jobactive ê, yekê li meztirîn
malperên înternêtî bêpere, ser www.jobactive.gov.au/
Karên xwebexiş rêka xebatê jî asan dikin: mêze bikin Beşa 12, Beşdarbûna Medenî.

Centrelink
Centrelink pere u servîsan bo kesên li kar digerîn dide. Belku hûn şiyay bin bo mûçeya pişgîrî
dahatê eku li kar bigerîn, xandina bawerdar qediyandin an çalakiyên bawerdar dikin.
Centrelink

Hûragahêyan Pêwendî

Malpera Centrelink

www.humanservices.gov.au

Agahî bo koçber, penaber û mêvanên

www.humanservices.gov.au/multicultural

Agahî bi zimanên din

www.humanservices.gov.au/yourlanguage

Bo agahî bi zimanên din

131 202

Telefona kar xwazên

132 850

Ji bo yarmeti we Bo kar dîtinê, belku Centrelink hewe bişin bo pêşkêrên servîsê (Employment
Services Provider) kar minak jobactive an Disability Employment Services. Eku di gundewarî
de bijîn belku hewe bişîn bo pêşkêrên programa pêşketina komelgehê (Community
Development Program).
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jobactive
Jobactive karxazan bi xwedî kar re gire didin bi rêka pêşkêşkarên u ji alî 1,700 cihê di tevayî
Ustralya de. pêşkêşkarên jobactive li gora pêdiviyên daxzkaran servîsên xwe berhev dikin.
Bi xwedîkarên navçê, dezgehên rahênanê destûrdar, hikûmet, komegeh u sazmanan re
redixebitin da alikarî daxazkaran bo kar dîtinê bikin.
Dikarin arîkarî bigrin bo rahênan u ezmûnê kar, alîkarî cihguhrîn, daşikanê mûçe, şagirdî an
programa handana piroja nû New Enterprise Incentive Scheme jib o despêka biznizê nû.
Arîkarî bo karxazan Help for jobseekers (Alîkarî bo karxazan) hey li
www.employment.gov.au/jobactive-help-job-seekers
Pêşkêşkarê jobactive ê we arîkarî we dikin bo hevkirina plana kar ê, u çi bikî bo dîtin u
parastina kar ê. Eve belku resume nivîsên, ezmûnê kar u desanîna pisporî u
bawernameyan bit.
Eku hûn penaberin yan bi bernama mirovî hatîne, hewe bo tev servîsên kar şiyayin.
Koçberên din belku bo servîsên kar ê kêmtir şiyay bin. Bo zanyarîyên pitir bi Centrelink
peywendi bikin.
Bo dîtina Pêşkêşkarê jobactive ê deverê xwe biçin bo www.jobactive.gov.au
Her kesek bi qanûnî destûrê kar li Ustralya hebin (bi geştiyên xwedî vîzaya karê dirust re)
dişên karê dirûnê bikin, ji wana mîwe u zadên din di navça dûndewarî de. Pêşkêşkarê
Servîsên karkerên fîqî Harvest Labour Services bi rêka jobactive ê xizmetguzarî dikin.
jobactive

Hûragahîyan pêwendî

Job Seeker Hotline

136 268

Malpera jobactive

www.jobactive.gov.au

jobactive Agahî bi zimanên din ji bilî Ingilîzî

www.employment.gov.au/translated-jobactivefactsheets

Weşana Ustralî Labour Market Update

http://employment.gov.au/australian-labourmarket-update-publication

Agehî ser Harvest Labour Services

www.harvesttrail.gov.au

Van servîsan bibe ku arîkar bin:
Ajan an xizmet

Telefon

Malper

Australian Apprenticeships

13 3873

www.australianapprenticeships.gov.au

Jobguide – bo kar ê ciwanan
Experience+ – bo kar ê gewre salan

www.education.gov.au/job-guide
13 1764

www.employment.gov.au/job-seekers-0
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Ajan an xizmet

Telefon

Malper

MyFuture – malpera pêşkêşkirina
şîretan bo kar-xwazên

http://myfuture.edu.au

Alîkarîya despêka biznizê piçûk

13 62 68

www.employment.gov.au/selfemployment-new-enterprise-incentivescheme-neis

JobAccess – bo karkerên
kêmendam

1800 464 800

www.jobaccess.gov.au/people-withdisability

Nasandina bawername u pisporî
Eger hûn bawername, pisporî yan jî ezmûnê karê taybet de hene, bibe ku bixwazin vana
bihên nasandin. Eve yarmetidere bo kar dîtinê li Ustralya. Zanisit u pisporî xwe bidin
nasandinê bo piştevanî u pêşkeina karê peşerojê.
Eku hewe plan hebit bo xandin an rahênan li Ustralya de, belku lazim be li ser da bawername
u ezmûnên karê welata xwe bihên nasandin. Eve yarmetidere bo gehiştin bi pêşmercên kors,
an dîsa demê pêwist bo xandin kêm dikit.
Bo zanyarî ser nasandina bawername biçin bo http://internationaleducation.gov.au/servicesand-resources/pages/qualifications-recognition.aspx
Gelek rê hene da pisporî u bawername hewe bihên nasandin:

Nasandina xandina pêştirê
Nasandina xandina pêştirê Recognition of Prior Learning (RPL) pirosêseke ku bo nirxandin u
nasandina zanist u pisporî ku kesek ji reya xandin, rahênan, kar u tecrebeyên jînê bi dest
anîye. Belku vana bawernamekê tam yan jî beş ê bidinê we.
Nirxandinên RPL ji lay Rêxrawên tomarbûyên rahênanê Registered Training Organisations
(RTOs). RTOs dihên encam danê bi pêşkêşkerên xandina bala (zankoyan) u inisitûtên
Perwerdey pîşeyî u rahênan re, ku çêdibe dewletî yan jî taybet bin.
Belku hewe şiyay bin bo RPL eku vana hebin:
•
•
•

Bawernameyê ji dervayî Ustralya
Beyannamekê xandina peywendîdar ê
Belgehê ezmûnê zanist u pisporî yen karekê bi mûçe yan bê mûçe, tecrebeya jiyan an
karê komelgehê.

Nirxênerên jêhatîyên Ustralî ku kar dikin bo, yan jî bi navê RTO ê, dikarîn Nirxandinên RPL ê
encamp bidin. Nirxêner dibe ku binerine we li dema karê u gifûgû ser pisporî we bikin.
Herwisa belgeh, ezmûn u pisporî hewe (bi xandina formal u ezmûnê kar) ve bi
bawernameyên wekhevên Ustralî berhev dikin. Ustralya çarçoveyê neteweyî bawername
daku bawername an biryar ji alî RTO ên ve bihên nasandinê.
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Nirxêner dibêje we çi belgehek lazime nîşan bidin – bo mînak, kopîyên bawername an
destûrnameyên rahênan, nameyên xwedî kar, beyannameyên şiroveyê kar u nimûneyên kar.
Hema hûn rêxirawekê baş ji xwe re diyar kirin, lazime pê re baxifin ser şertên RPL ê we u
xercên nirxandin u nasandin ê pisporî u ezmûnê we. Gelek caran nirxandinên RPL ê xerciyê
dixwaze.
Bo zanyariyên ser peywendî u cihên RTO biçin bo wan malperan:
•
•

MySkills – www.myskills.gov.au – bo dîtinê Korsên Perwerdey pîşeyî u Rahênan
(VET) di deverê we de.
MyFuture – www.myfuture.edu.au – bo peywendî bi tevayî RTO bî zankoyan re,
herwisa zanyarî ser piroseya pîşketinê RPL.

Deshelatên nirxandina pisporî
Deshelatên nirxandina pisporî nirxandin u têstan çê dikin bo seh kirina ku aya ev koçber
pisporî u ezmûnên heye da li gora standardên Ustralî karekê diyar bikit. Dema van servîsan
bo armancên koçkirin dihên pêşkêşkirinê, gelek deshelatan nirxandin u têstan pêşkêş dikin
bo mebestên din, belku arîkariya we bikin bo:
•
•
•

destanîna bawernamê Çarçovê Ustralî Australian Qualification Framework
destanîna îcaze u qeydkirinê li şûlên taybet
Destanîna destûrname bi rêxrawên pîşeyî re

Niha di Ustralya de 37 desthelatên nirxandin hene ku berpirsin li nirxandina van bawername
u belgename, pisporî u ezmûnên we li karê taybet de. Daku bizanin kîjan desthelat li kar an
pîşeyê we berpirsin, temaşay listen desthelatan bikin listen desthelatan li ser
www.border.gov.au/Trav/Work/Work/Skills-assessment-and-assessing-authorities

Pîşe Nasandina Ustralya – nasadina pîsporî
Pîşe Nasandina Ustralya Trades Recognition Australia (TRA) yekînekê biznize li wezareta
perwerde u rahênanê hikûmeta Ustralya de Department of Education and Training.
Ev desthelata nirxandina pisporî ye bo nêzî 130 karên teknîkî u pîşeyên ku hatîne diyarkirinê
ji alî wezareta koçberî u paratina sînûrê Australian Department of Immigration and Border
Protection (DIBP). TRA jimarek servîsên nirxandinê pisporî ne wekhev bi rêve dibin, li gora
rewaşen daxazkar u netîcê dilxastê koçberî wan feriq dikit.
Servîsê pîşe nasandin TRA Trades Recognition Service u servîsê dilxwatî nirxandina pisporî
Optional Skills Assessment Service karên nasandin bo mebestên kar u îcaze çe dikin.
Sazmanên destûrdarên rahênan Registered Training Organisations (RTOs) ji lay TRA
pesend bûyî van servîsan li tev Ustrlya berhev dikin. Piştî her nirxandinê, pisporî we belku
dihên nasandinê formalî bi bawername re, Tomara pisporî teknîkî dervayî Ustralya Offshore
Technical Skills Record an beyannameya gihaştinê belku li we bixwazin rahênanê pitir bikin
da bigehine standardên kar li Ustralya an îcaze bigrin.
Bo zanyarî ser nirxandina pisporî TRA ê dirust bo we, biçin TRA Pathfinder ser
www.tradesrecognitionaustralia.gov.au/PathFinder/Pages/default.aspx
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Eku hez bikin biçin ser TradeSET jî, servîsekê alîkarê bêpere bo bi resmî nirxandina
pisporîyên we li www.tradeset.com.au
Nasandina pîşe ya Ustralya

Hûragahîyan pêwendî

Telefon (derveya Ustralya)

+61 2 6240 8778
Dûşemê ta Roja Înê, 10.00 am 12.00 û 1.00 pm ji bo 5.00
pmAEST, ji bîlî betlaneyên giştî û (GMT +10 saetan)

Telefon (li hundirê Ustralya)

1300 360 992
Saetan Business wek ku li jor

Email

traenquiries@education.gov.au

Malpera TRA

www.tradesrecognitionaustralia.gov.au

Nasandina bawernameyên xandina bala
Yekîneyên bawernameyên dervay Ustralya Overseas Qualification Units – di ustan u
herêmên Ustralya de – Nasandin bawernameyên dervay Ustralya pêşkêş dikit bo mebestên
giştî (minak, bo xandina serekî nebe, koçkirin, an pêwîstiyên kar). OQU an servîsekê bêpere
ye bo berhev kirina bawernameyên we bi wekhevên Ustralî re, bi rêka Australian
Qualification Framework ve.
Wezareta perwerde u rahênan Department of Education and Training (DET) zanyarî giştî u
amojgarî ser berhev kirina bawernameyên dervay Ustralya pêşkêş dikit. Ba OQU seh bikin di
ustan u herêmê xwe de berî peywendî bi wezaret DET re bikin. OQU hewe dişînin wezaretê
DET eku lazim be.
Ajan

Malper

Department of Education and Training

https://internationaleducation.gov.au/Services-AndResources/services-for-individuals/Pages/Servicesfor-individuals.aspx

State and territory Overseas
Qualification Units

https://internationaleducation.gov.au/services-andresources/pages/qualifications-recognition.aspx

Profişnalên ku rahênan li dervay Ustralya de çêkirine u dixwazin xandina (bridging)
bikin daku bawernama xwe bihên nasandinê dibe ku şiyay bin bo alîkarî xercên fêrbûnê.
Peywendî bikin bi FEE-HELP ser 1800 020 108 yan jî biçin bo
http://studyassist.gov.au/sites/StudyAssist/HELPpayingMyFees/FEE-HELP

Maf u parastin di cihê kar de
Her kesek li Ustralya bixebite bi mafên serekî u parastinê li kar de şiyayin.
Ji wana kêmtirîn mûçe, bihindan (istitahet), pişûyên nesaxî u kêmtirîn mafên ku li xelatkirin
an peymanê de hatîne grêdayi karê we.
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Umbesmanê (sorxvan) Karê Adilane Fair Work Ombudsman amojgarî u zanyarî bêpere
ser yasayên kar bo xwedîkar u kargeran li Ustralya pêşkêş dikit li www.fairwork.gov.au,
bi zimanên xeyre Îngilîzî jî.

Kêmtirîn mûçe
Hemî kargeran li Ustralya mafdarin herîkêm kêmtirîn mûçe werbigrin. Mîqdarê çendînî
girêdaye bi vê ustan an herêmê lê dixebitin, temenê xwe, kîja xelat, u hûragahiyan kontraktê
karê xwe re.
Xwedî karê we divêt mûçe bi rêkupêkî bidin u hîç perek ji mûçeyê we kêm nekin (bi îstîsna
bo mebestên bac u superannuation) bê destîrê we. Ji Xwedî karê xwe bipirsin bi zelalî
şiroveya van jêderxistinên bikin li despêkê kar de. Dikarin jêderxistinî ji mûceya xwe
diyarî bikin.
Lazime kaxezê mûçe jî bistînî rojek pistî mûçe wergitinê.

Mercên kar
Hemu karkeran li Ustralya mafdarin kêmtirîn mercên kar hebin. Ji wan standardan saatên
kar, bihindan (istitahet), pişûyên nesaxî u karbetalî.

Mafên nûneratî
Hemû karkerên li Ustralya mafê ku beşdarî û ji aliyê yekîtiya sendîkayan temsîlkirin hene.
Sendîkayên şîretan bidin endamên wan li ser wan mûçeyan, şert û mercên kar û mafên
kargehan. Wan bi pirsgirêkên kargehan û bi îmtîyaz bi karsaz re li ser meaşê endametiyê
û mercên kar.
Ne hewceye ji xwedî karê xwe re bêjî ku we endamê Sendîkayê ne. Xwedî kar neşên bi
awayekî çewt u bêrêzî danustan bi we re bikin çimku hûn endamê Sendîkayê ne.
Heke tu dixwazî bibe endamê yekîtiya lê tu nizanî ku sendîkaya tevlî, hûn dikarin têkiliyê bi
sendîkayên Ustralî Australian Unions re bikin ser www.australianunions.com.au Sendîkayên
Ustralî Australian Unions xizmetguzariyekî endametî u rawêjiye ji alî Encûmena Sendîkayên
pîşeyên Ustralî Australian Council of Trade Unions. Ev dikare alîkarîya te bike eger tu pirsek
hebe li ser mafên an selahîyetên xwe li kar.

Parastin li dijî cudakari
Tu li dijî cudakarî û 'dije kirdar' li ser kar ji ber sedemên wek nijad, ol, zayend, ducaniyê de,
meyla cinsî, kêmendamîya te an jî ji bo bûyîna endamê yekîtiya sendîkayan de hatiye
parastin.
'Dije kirdar' eve ku kesek:
•
•
•
•
•

karek nedin wî
ji kar derxistin
bergirtin li fersendên rahênan
bergirtin li pêşvebirina
li mercên xebatê kêmtir u bi bêdilî jî di warê kar de bikin.
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Bo zaniyarî ser yasayên cudakari, temeşa bikin
http://www.humanrights.gov.au/employers/good-practice-good-business-factsheets/quickguide-australian-discrimination-laws
Bo gazinde kirin, biçin bo www.humanrights.gov.au/complaints/complaint-guides/what-youcan-complain-about/complaints-about-discrimination-employment

Mafên din ya kargehan
Kardêrê te nikarin bi xirabî danustan an derbixin ji ber ku we lêpirsîn an gilî li ser karê hene
(ji bo kardêrê xwe yan ji bo desthilata bicihanînê) an jî ji ber ku hûn li cîbicîkirina mafên xwe
berxudan dikin.

Zanyarî zêdetir
Heke tu dudilî ser mûçeyê rastê xwe, şert û mercên û mafên ciyê karê xwe, an jî ji bo ku gilî li
ser kardêrê te, tu dikarî agahiyên zêdetir bibînin li:
Ajanên neteweyî

Telefon

Malper

Fair Work Ombudsman
(bi zimanên din ji bilî Îngilîzî)

13 1394

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

Fair Work Ombudsman
bo Koçber u hilgrên vîza

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

Australian Unions
Sendîkayên Ustralî

1300 486 466 www.australianunions.com.au/

Fair Work Commission

1300 799 675 www.fwa.gov.au/

Hikûmeta Ustralî

www.australia.gov.au/information-andservices/jobs-and-workplace/working-conditions

Department of Immigration and
Border Protection

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

Ewlekarî û tenduristiya li cîyê kar
Mafê te heye ku ji bo xebatê li cîyê ewle û saxlem bibin. Hemû karmendên divê prosedurên
ewlekarî û tenduristiya patronên xwe bi cih bînin.
Heger tu di kar de birîndar bûne, belku şiyay bin ji bo`jêbartn` tezmînata karkeran.
Ustan u herêman berpirsê bingehîn ji bo yasayên Tendirûstê kar u saxlemî Work Health and
Safety (WHS) herwisa jêre dibêjinê (Tendirûstê pîşeyî u saxlemî Occupational Health and
Safety). Van qanûnên ji erkên ji karsaz, sazîyên dewletê û kesên din jî ku bo tenduristiyê kar
û saxlemî berpirsin.
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Heger tu his bikî karê te ne ewle ye, peywendî bi çavdêrê qanûnî yên têkildar an nûnerê
ewlekarî û tenduristiya li karê xwe bikin (eger hebin). Dibe ku we peywendî bi yekîtiya
xwe bikin.
Çavdêrên saxlemî yê Ustan u Herêman avana:
Herêm

Amadekarê ewlehî u
tendurustî

Telefon

Malper

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

Neteweyî

Comcare

1300 366 979

www.comcare.gov.au

1300 551 832

http://www.safeworkaustralia.g
ov.au/sites/swa/whsinformation/working-safely-inaustralia/pages/default

Neteweyî

Safe Work Australia

Hinek senetî, wek madenê û petrol û gazê de, xwedî nîzama saxlemî cudane. Bo lîsta tam,
bi çavdêrên jêbartin` tezmînata karkeran re, biçin bo
www.safeworkaustralia.gov.au/sites/swa/about/who-we-work-with/regulators/pages/whsregulators

Sûperanîweyşin
Sûperanîweyşin rêyeka berhevkirî ye bo malnişinî. Hewe u/an xudan karê we dikarin pişikdar
bin li weqfê Sûperanîweyşinê, ku gelek caran dikarin li temenê şest salî de jêre îstîfade bikin.
Di piraniya rewşan de, xudan karê we, bi qanûnê pêwîst e ji bo dayina mîqdarê ku neh ji sedî
ji mûçeyên we bikin nav weqfê Sûperanîweyşinê ji hilbijartina we. Hûn dikarin pereyê zêde
bikin nav superannuation ê xwe. Daku bêguman bin ku kardêrê we pereyê dirust didin we,
bi weqfê Sûperanîweyşinê xwe re teqez bikin.
Heger tu ji bo xwe kar bike, divê hûn bifikirin pereyan razîne nav superannuation ji bo
xanenişînî xwe.
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Ji bo agahiyên zêdetir:
Agehî ser Superannuation

Telefon

Malper

Australian Taxation Office

13 1020

www.ato.gov.au/super

Australian Securities and
Investments Commission

1300 300 630

www.moneysmart.gov.au/superannuationand-retirement

Telefon 131 450
52

6 Yasaya Ustralya
Di vê beşê de
Her kes li Ustralya Tê çaverê kirin ku qanûnên Ustralya bi cîh bîne. Hinek tiştên ku li welatên
din qebûlin li Ustralya neqanûnî ne û dibe ku cezayên giran hebin.
Aşinabûn bi yasayên Ustralya arîkarî we dike bo rêxitina jiyana xwe di civaka Ustralya de u
nekevin problimê.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tawan
Zordarî
Tundûtûjîya nav malê u malbat u destdirêjiya cinsî
Temenê yasayiyê razîbûn
Mafên zarok
Paratina zarok
Zewac bi zorê
Tendirûstî u mafên zayînê mê
Çek u Çeqo
Candaran u surişt
Dixandin, vexarin u medeyên hoşber
Astengên li ser hawirdina nebat u heywan
Yasayên din
Alîkariya hiqûqî

Tawan
Tawan her tevgerek an kirdarekê ku li dijî qanûnê û dibe ku bi ceza dawî bive.
Tawanên giran wekî, kuştin, lêdan, destdirêjiya seksî, zirar milk an jî dizî, diziya bi çekan,
têkiliyên cinsî bi zarokên an jî mirovên ciwan ku li jêr temenê qanûnî yên razîbûnên, ajotina
xeternak, milkdarî, bikaranîna an firotina dermanên neqanûnî, û sextekarîyê. Ev sûcekî
girane eku bertîlê (Pêşkêşiya pere) an hewldan bo bertîldan bi karmendekî resmî, wek polîs
an bi karmendê hikûmeta federal, dewletî an bi fermanberekî hikûmeta herêmîyê.
Pêşkêşkirina diyariyên an bertîl, ji bo ku bandorê li biryarên berpirsên giştî bikin qedexe ye û
tên raportkirinê.
Milkdarî û hilgirtina çekan, wekî tifing, bê destûr qedexe ye. Gelek ustan u herêman
sînordariyên hene li ser hilgirtina çekên xurtanî din bi alenî, wek kêran.
Di rewşeke acil de, yan eger tu yan jî kesekî di metirsiyê de ye, bi telefonê 000 û ji bo
“Police” bipirsin. Temaşa bikin Beşa 2, Bidestxistina Alîkarî.
Ger tu tawanek dîtiye an eger hûn agahiyên hene ku dikarin alîkarîya polîsan bo çareserkirin
an pêşîgirtinê tawan bikin, divê peywendî bi crimestoppers Crime Stoppers re bikin ser
www.crimestoppers.com.au an jî telefonî 1800 333 000 bikin. Tu ne lazime navê xwe bibêjî.

Telefon 131 450
53

Zordarî
Zordarî li hemberî kesekî din li Australia qedexe ye û wekî sûc cidî tê dîtin. Kesê ku tawanekî
zordar kiriye dibe ku biçin girtîgehê, ka ew mêr bin an jin.
Xizmetên cuda hene ji bo piştgiriya mexdûrên tawan an zordarî, di nav wan de zordarî li malê
(tundûtûjîya nav malê û malbatê).

Tundûtûjîya nav malê u malbat u destdirêjiya cinsî
Tundûtûjîya nav malê û malbatê tê de yanî tevger û gefên ku armanc ji bo kontrolkirina
hevser an jî endamekî dî yê malbatê bi sedema tirs an gefan ser ewlehiya van.
Tundûtûjîya nav malê û malbatê li dijî qanûnê ye li Australia. Evana di nav de:
•
•
•
•
•

lêdan, fetisandin an biêşînin endamê malbatê yan jî hevjînê
perê birîn ji endamekî malbatê de yan jî hevjînê
veqetandina hevjînê ji malbat û hevalên xwe
tim heqaret an jî rexne li hevjînî
gef li zarok an heywan.

êrîşa cinsî reftarê cinsî li hemberî kesekî din, bêyî erêkirina wan e. êrîşa cinsî pêk tê li:
•
•
•

kesî mecbûrî bo seksê an pêkanîna kiryarên cinsî
kesî mecbûrî bi temaşaya pornoya bikin
seks an wekhev kiryarên cinsî bi zarok dikin.

Li Australia, êrîşe cinsî dijî qanûnê ye. Kesê ku destdirêjiya seksî bîne, dikare ji girtîgehê
biçin, ka ew mêr bin an jin. destdirêjiya cinsî ya di navbera kesên ku di têkiliyeke,
zewac an jî malbatê ye jî li dijî qanûnê ye.
Jin xwedî heman maf mîna yên mêran. yasayên Ustraî jin û mêran wekhev lihev dikin.
Herkes maf heye ku bijîn bê zordarî, di têkiliyê u civakê Kamran de. Jin ne lazime
îdî ezyet u reftarên bed qebûl bikin.
Heger tu yan jî kesekî tu dinasî, di xeterê de ye, bi telefonê 000 bikin û ji bo “Police”
"Polîs" bipirsin. Polîs li Australia bi ewle ne dikarin jê bawer bikin.
Pakêta Ewlehîya Malbatê Family Safety Pack alîkariya te dike ji bo fêmkirina mafên xwe û li
wir ji bo piştgiriya eger we pêwîst e. Xizmetên şêwirmendiyê hestiyar li Ustralya heye û
qebûle ji wan re pirs bikin bo alîkariyê. Pakêt bi zimanên cûrbecûr hene li
www.dss.gov.au/family-safety-pack
1800 RESPECT, bi telefonê nehênî û şêwirmendiyê bike û agahîyê pêşkêş dike.
Pêşnîyarvan li we guhdarî, bersiva pirsan bidin û dikarin hûn bişînin xizmetên piştgiriyên din li
herêma xwe. Telefon bikin bo 1800 737 732 yan jî biçin bo www.1800respect.org.au
MensLine (Xeta mêran) xizmeta şêwirmendiyê ku alîkariya mêr ji bo birêvebirina malbatê û
têkiliyên zehmetiyên di nav wan de pirsên zordarî. Telefon bikin bo 1300 789 978 yan jî biçin
bo www.mensline.org.au
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Heke we tercuman bixwazin, telefon bikin bo Xizmetên wergêran u tercumani (TIS National)
Servîsên Tercumanî û wergêran bê pere li ser 131 450. TIS National şêwirdariyê nadin belê
di heman demê de dikarin alîkariya we bikin ku bi xizmetên din peywendî bikin.
Herêm

Xizmeta male u zordarîya nav malbatê

Telefon

Neteweyî

Domestic Violence and Sexual Assault –
Xeta Alîkarî 24 Seat yan jî www.1800respect.org.au
Child Abuse Prevention Service –
24 Hour Help Line or- Xeta Alîkarî 24 Seat yan jî
www.childabuseprevention.com.au/reporting-abuse.html
Mensline Australia – Xeta Alîkarî 24 Seat yan jî
www.mensline.org.au
Men’s Referral Service
http://mrs.org.au
Domestic Violence Crisis Line
http://dvcs.org.au
Domestic Violence Advocacy Service – Sydney Advice Line
www.wlsnsw.org.au/legal-services/domestic-violence-legalservice
Domestic Violence Advocacy Service – Telefona bêpere li
derveya Sydney
Community Services Domestic Violence Line
www.community.nsw.gov.au/parents,-carers-andfamilies/domestic-and-family-violence/domestic-violence-line
Crisis Line
www.ncsmc.org.au/wsas/resources/res_nt.htm
Domestic Violence Counselling Service
www.dawnhouse.org.au/domestic-violence-counselling-service
Women’s Help Line
www.dvconnect.org/womensline
Men’s Help Line
www.dvconnect.org/mensline/
Domestic Violence Crisis Services
www.sa.gov.au/topics/emergencies-and-safety/safety-at-homeand-in-the-community/domestic-violence
Domestic Violence Help Line
www.1800respect.org.au/common-questions/who-can-i-talk-toabout-domestic-family-violence-or-sexual-assault/southaustralia-counselling-services/
Family Violence
www.dpac.tas.gov.au/safehomessafefamilies
Response and Referral – Şêwr u Xizmeta Piştgîrî
www.dhhs.tas.gov.au/service_information/children_and_families
/family_violence_counselling_and_support_service

1800 200 526 an
1800 737 732
1800 688 009

Neteweyî

Neteweyî
Neteweyî
ACT
NSW

NT

Qld

SA

Tas.

1300 789 978
1300 766 491
02 6280 0900
02 8745 6999

1800 810 784
1800 656 463

1800 019 116
08 8945 6200
1800 811 811
1800 600 636
1300 782 200

1800 800 098

1800 633 937
1800 608 122

Telefon 131 450
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Herêm

Xizmeta male u zordarîya nav malbatê

Telefon

Vic.

Eastern Domestic Violence Service
Duşem heta Înê, 9 sibehî heta 5 piştî nîvro
http://edvos.org.au/what-we-do
Immigrant Women’s Domestic Violence Service
www.iwss.org.au
Immigrant Women’s Domestic Violence Service
Duşem heta Înê, 9 sibehî heta 5 piştî nîvro
Counselling and Support
www.safesteps.org.au
Men’s Referral Service, Richmond,
Free call in Vic.-Richmond, telefona bêpere li Vic.
http://mrs.org.au/about
Xizmeta Hewala Mêran, Richmond, Duşem heta Înê,
9 sibehî heta 9 piştî nîvro
Women’s Domestic Violence Crisis Service
www.dcp.wa.gov.au/CrisisAndEmergency/Pages/Women%27sDomestic-Violence-Helpline.aspx
Telefonên Xizmeta Qeyrana Zordarî nav mal ji derveyî Perth
bo Jinan.
Men’s Domestic Violence Helpline
www.dcp.wa.gov.au/CrisisAndEmergency/Pages/Men%27sDomestic-Violence-Helpline.aspx

03 9322 3555

WA

1800 755 988
03 9898 3145
1800 015 188

1800 065 973
03 9428 2899
1800 007 339

08 9223 1188
1800 000 599

Hûn dikarin alîkariya hiqûqî ji bo ku bi mijarên tundûtûjîya nav malê an malbatê muamala
bikin. Ji bo agahiyên zêdetir di dawiya vê beşê de bibînin.

Temenê yasayi bo razîbûnê
Temenê yasayi bo razîbûnê temeneke bi gora yasayê tu razî (qebul dikî) sêks ba kesekî
din bikî.
Di piranî ustan u herêman de temenê yasayi bo razîbûnê 16 salîye bo mêr u jin.
Di South Australia u Tasmania de 17 salîye.
Ev qedexe ye ji bo mezinan sêks bikin ba zarokên ku li jêr temenê razîbûn in. Cezayên giran
hene ji bo kesên şikandina van qanûn bikin, ne giring e bê an jî bi razîbûnê zarok li hev
hatiye. Van yasa kesên ciwan ji îstîsmara cinsî diparêzin.
Hûn dikarin zanyarî pitir bi dest bînîn eku bi bijîşkek baxifin, an peywendî bi klînîka
tenduristiyê cinsî an jî bi klînîka plankirina malbatê bikin, ku li lîsteyê White Pages hene.

Mafên zarok
Ustralya pabendbûna bi hêz ji bo parastina mafên zarokan heye.
Zarokan bi destê qanûnê tên parastin, ji xerabkarîya fîzîkî, cinsî û hisî, xemsarî û şîdetê, hem
li malê û li dibistanê. Amadekarîyên maqûl divê bê kirin ji bo çavdêrî û lênêrîna zarokan.
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Dîsîplîna fîzîkî yên wek lêdan nepesinde, û eger ev dibe sedema ziyanê girîng, qedexe ye.
Dîsîplîna fîzîkî di dibistanan de qedexe ye.
Li Ustralya, hin kesên, wekî doctor u mamostayan, jiwan têt xwestin raport bo deshilatên
ustan u herêman bişînin eku bizanin zarokek hatiye ezyet u azarê.

Parastina zarok
Li her cihê bi pratîkê de, zerarê dide yan muhtemel e ku zirarê a zarok yan jî kesek ciwan
hebin, xizmeta parastina zarokan dikare bibe tev ji bo misogerkirina ewlekariya û xweşîya
wan zarokan. Heger tu yan jî kesekî tu dizanî pêwîstiya wan bi parastinê ji şidet yan jî
destdirêjiya, divê tu polîs yan jî xizmeta parastina zarokan re peywendî deynin.
Ji bo agahiyên zêdetir:
Herêm

Ajan u malperên parastina zarok ê

Neteweyî Child Abuse Prevention Services
www.childabuseprevention.com.au

Telefon
Zixmeta 24 Seat
1800 688 009

ACT

Office for Children, Youth and Family Support
www.communityservices.act.gov.au/ocyfs

NSW

Community Services Helpline
132 111
www.community.nsw.gov.au/preventing-child-abuse-and-neglect

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 - Family Services
www.dhs.vic.gov.au/for-individuals/children,-families-and-youngpeople/child-protection

131 278

WA

Department for Child Protection and Family Support
www.dcp.wa.gov.au/pages/home.aspx

1800 199 008

1300 556 729

Zewac bizorî
Her kes li Ustralya azadin zewac bikin an na. Li Ustraya ev tawane ku kesek bidin zewacê
bizorî. Zewac bizorî eve ku kesek bê razîbûnê tam u azad ê xwe têkeve zewacî, çûnkî ew
hatîne bin geflêkirin, zorê yan jî xapandin.
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Hiç kes dastûrdar nîne ku bi fîzîkî, bi hestyarî, an psîkolojiya zextê li kesekî bikin ku
bizewicin. Ev ne girîng e ew ji çi millet, olî an jî, zayenda wan an alîyên cinsî yan u jî
çend salî ne.
Ev e jî neqanûnî ji bo an jî kesekî ji welatekî din ji bo armancên bi zorê ji wan re bizewice,
an jî ji bo kesekî din orgenîze bikin.
Zarokên bin 16 salî bi destûr nikarin bizewicin. Kesên di navbera temenên16 û 18 salan de
tenê dikarin bi razîbûna dê û bavan û bi fermanekî dadgehê Ustralî ji dadger an dadistan
zewac bikin.
Zewaca pîlankirî li Ustralya qanûnî ne. Her du aliyan jî, divê razî bin.
Ji bo hînbûna zêdetir li ser zewaca bi zorê û çawa hûn dikarin xwe biparêzin û yên din jî
dema ku alîkarî bixwazin, biçin bo www.ag.gov.au/forcedmarriage
Family Safety Pack (www.dss.gov.au/family-safety-pack) Paketa ewlehî malbatî, belavokeke
agehî li ser zewaca bi zorê û zû têde.
Ger hun difikirin ku kesekî di e, yan jî e di rîskê de ji, zewaca bi zorê, peywendî bi polîsan
Federal a Ustralya bikin Australian Federal Police li ser 131 237.
Rêxistinên li jêr jî, alîkar bin:
Herêm

Malper u sazîyên

Telefon

Neteweyî

National Sexual Assault, Domestic and Family Violence
Counselling Service
www.1800respect.org.au

1800 737 732

Neteweyî

Family Law Information
1300 352 000
http://www.familycourt.gov.au/wps/wcm/connect/fcoaweb/famil
y-law-matters/getting-help/migrants-refugees-language-support

Neteweyî / Anti-Slavery Australia
www.antislavery.org.au
NSW

02 9514 9662

Neteweyî / My Blue Sky
www.mybluesky.org.au
NSW

02 9515 8815 an

Vic.

Australian Muslim Women’s Centre for Human Rights
www.ausmuslimwomenscentre.org.au

0481 070 844
(têkist)
03 9481 3000

Tendurustîya zayinê jin û mafan
Praktîka sunetkirina keçan an jê kirina endamê zayinê (FGM/C) li Ustralya qedexe ye.
FGM/C bi her hawakî ku rakirina beşek yan jî tevayî endama zayinê jin ji derve, yan birînên
din li organên cinsî yên jinan, ku ji ber sedemên ne-tibî encamp bidin.
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Ev e jî neqanûnî ye kesekî bibin an bişînin welatekî din ku FGM/C jêre çêkin, an jî bi kesekî
din re vê tiştê orgenîze bikin.
FGM/C dikare encamên cidî û dirêj-mayînde hebe. Jin û keçên hatî bo Ustralya dibe ku
pirsgirêkên tenduristiyê hebin ji ber vê pratîkê de.
Xizmetên pispor li lîstên jêr dikarin alîkar bin:
Herêm

Xizmeta mafên zayinê jin

Neteweyî

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-andchildren/womens-health-service

02 6205 1078

Women’s Information and Referral Service
www.women.nsw.gov.au

1800 817 227

NSW

Telefon

Education Program on FGM
02 9840 3877
http://www.dhi.health.nsw.gov.au/NSW-Education-Programon-Female-Genital-Mutilation/NSW-Education-Program-onFemale-Genital-Mutilation/default.aspx
NT

Qld

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

Family Planning Queensland (True)
www.fpq.com.au an
www.true.org.au

07 3250 0240

Multicultural Women’s Health – FGM
07 3250 0240
www.true.org.au/resources/resources-overview/multiculturalwomens-health-female-genital-mutilation-fgm
SA

Tas.

Women’s Information Service
www.wis.sa.gov.au

1800 188 158

Women’s Health Service
www.whs.sa.gov.au

08 8444 0700

Red Cross - Bicultural Community Health Program
www.redcross.org.au/bi-cultural-health.aspx

Telefon 131 450
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Herêm

Vic.

Xizmeta mafên zayinê jin

Telefon

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

Royal Women's Hospital
https://www.thewomens.org.au/health-information/
Telefona bêpere ya Gundewarî

03 8345 3058

South Eastern Centre Against Sexual Assault
www.secasa.com.au
Telefona bêpere-24 Seat ya Qeyranê

WA

1800 442 007
1800 806 292
03 9594 2289

Australian Muslim Women’s Centre for Human Rights
http://ausmuslimwomenscentre.org.au/2014/a-guide-forresponsible-reporting-on-female-genital-cutting

03 9481 3000

Women’s Information Service
www.communities.wa.gov.au/communities-infocus/women/womens-informationservice/Pages/default.aspx
Duşem heta Înê, 9 sibehî heta 4 piştî nîvro

1800 199 174

WA Health, FGM Program
08 9340 1557
www.kemh.health.wa.gov.au/health_professionals/WHCSP/g
bv.php

Çek u çeqo
Di meşê de bi çekên wek kêr an jî çek li dijî qanûnê ye li Ustralya. Divê we molet hebin da
çek hilbigrin an bikirin.
Li piranî rewşan de astengên temenê li ser bikaranîna çekê û firotina çekan an kêr bi biçûkan
hene. Her ustan û herêmê amadekarîyên û qanûnên cuda derbarê bikaranîna û xwedîtîya
çekê hene.

Candaran u surişt
Nêçîrê heywanên xomalî û nêçîrê tu heywanan li parkên netewî an jî yên din ciyê xwezayê
ye bi giştî qedexe ne.
Yasayên nêçîrê û masîgirîyê di navbera ustan û hrêman de tên guhertin û divê hûn bizanin
li herêma xwe çi tên sepandinê. Dibe ku hun bikaribin nêçîra heywanên kovî bikin li hin
herêman. Hûn divê molet an destur hebin an xercê nêçîrî bidin, u her çekê bi kar bînî lazime
moletdar bin.

Telefon 131 450
60

Masîgitinê geşityarane di deryayê de an jî di çem de, bi piranî bi destûra an lîsansa qebûl
dikin. Bi giştî sînorên li ser mezinahî û hejmara masî dibe ku hûn bigrin hene.
Ustralya qanûnên ji bo parastina heywanan ji zilm û îhmalkirina hene. Kesên ku bi xirabî
miamela heywanan û teyrên dikin belku ceza bidin an jî zîndanî bibin, yan jî herduyan.
Qanûnên herêmî dihêlin ku heywan li mala bên parastin lê hûn bi awayekî giştî pêwîstiya
lîsinsê taybet heye ji bo xwedîkirinê heywanên xwemalî Usstralî.
Kuştina heywanên di piştemala xwe qedexe ye.
Herwisa temaşa bikin Beşa 12, Beşdarbûna Medenî

Dixandin, vexarin u medeyên hoşber
Cixare kîşan xeterekê tenduristîye, û yek ji sedemên sereke yên mirina û nexweşî li
Usstralya ye.
Agahî li ser tûtinê û çawa dev ji cixarê berbidin li cem pisporên tenduristiyê yên weke
bijîşk û dermansazan hene. Zanyarîyên jî wek Quitline li ser 13 7848 hene (13 Quit),
an jî li www.quitnow.gov.au
Cixarekîşan di erebeyên ku zarok têdane û li piraniya cihên giştî, ofîs, cîyê kar, senterên
bazaran, nexweşxane, kilinikên tenduristiyê, holên şahî û restorantê qedexe ne.
Firotin an dabînkirina tiştên tutunê ji kesekî bin 18 salî re jî neqanûnîye.
Li Ustralya vexwarina alkoholê yasayîe, lê bi tenê li cihên u katên diyar de. Rênimayiyên ji
bo vexwarina alkoholê pêşniyar dikin ku bêtir ji du meşrûb nevexon li her rojek de.
Firotin an dabînkirina alkolê bi biçûk re ji alî her kesê dijî qanûnê ye. Ev li dijî qanûnê ji bo
kesê ku di bin 18 salan de alkolê vexon ji bilî li ev li n mulkiyeta taybet de, wek malê taybet.
Vexwarina alkoholê jî li gelek deverên giştî qedexe ye.
Ustralya qanûnên bo pêşîgirtina li kesên ku, firotin an jî bi bikaranîna hin medeyên hoşber
hene. Binpêkirina qanûna medeyên hoşber dikarin dibe sedemê cezayên giran, di nav wan
de heps û zindan. Qanûnên medeyên hoşber li Ustralya di navbera yên ku bi kar tînin û wan
ên ku ji bazirganiyê belavkirin, berhemînan an firotina wan wekhev nine.
Ajotin li bin bandora medeyên hoşber an alkolê dijî tasaye. Heger tu piştî sitendina medeyên
hoşber an vexwarina alkoholê, tu ajotname ji dest didî, ceza, biçe girtîgehê an cefayê van
hemû cezayan re dikîşî. Mêze bikin Beşa 8, Guhastin.
Heger tu yan jî kesekî tu dinasî, pirsgirêkên wan bi dermanên neqanûnî yan vexwarina
alkoholê, axaftina bi doktorê xwe, xizmeta tendurustiyê civaka herêma xwe an jî bi xeta
medeyên hoşber an vexwarina alkoholê li ustan u herêma xwe re baxife:
Ustan an
Herêm
ACT

Telefon bo xizmeta agehî ser alcohol u medeyên hoşber
02 6207 9977

Telefon 131 450
61

Ustan an
Herêm

Telefon bo xizmeta agehî ser alcohol u medeyên hoşber

NSW

02 9361 8000 (Sydney)
1800 422 599 (NSW gundewarî)

NT

08 8922 8399 (Darwin)
08 8951 7580 (Navenda Ustralya)
1800 131 350 (Tevayîya Herêmê)

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 gundewarî)

Bo zanyariyên zêdetir:
Ajan an kampîn

Malper

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

Astengên li ser hawirdina nebat u heywan
Eku hûn bi internet berhem bikkrin, an sefer bo, an ji Ustralya bikin, qaîdeyên ser kirrîn
u înana nebat u heywan hene. Biçin bo www.environment.gov.au/biodiversity/wildlifetrade/travellers-shoppers
Da bizanin çentê hewe bi yasayên siruşt ê liheve, biçin bo
www.environment.gov.au/biodiversity/wildlife-trade/travellers-shoppers/tourist-souvenirs
Herwisa qanûnên li ser çi nebat û heywan dikarin di nav Ustralya neqil bikin jî hene.
Ger we plan dikin ku di nava Ustralya gerrîn bikin, biçin bo www.quarantinedomestic.gov.au/
daku venêrî pêdiviyên van tiştên barkirî bo bineciyê xwe çine.

Yasayên din
Tu cezayê îdamê di Ustralya de nîne.
Qanûnên li dijî qirêjavêtin, jînge pîskirin, çop u pîsî avêtin bê destûr an dengedengê zêde
heye.
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Nakokiyên bi cîranan re
Gelek waran de ji nakokiya di navbera cîranên xwe jî di bin qanûn in. Xizmetên Çareserî
nakokî u navbeynkarî ku dibe alîkar ji bo çareserkirina van pirsgirêkan wek alternatîf bo
çûyina dadgehê jî hene.
Bo zanyariyên zêdetir:
Ustan an
Herêm

Xizmet

Malper

ACT

Conflict Resolution Service

www.crs.org.au/pdf/Healthy_neighbourhoods
_brochure.pdf

NSW

Information about the law in NSW

www.legalanswers.sl.nsw.gov.au/guides/neig
hbours/

NT

Community Justice Centre

www.cjc.nt.gov.au/

Qld

Queensland Government

www.qld.gov.au/law/housing-and-neighbours/

SA

Legal Services Commission of SA

Tas.

Hobart Community Legal Service

Vic.

Victoria Legal Aid

WA

Legal Aid WA

www.lawhandbook.sa.gov.au/ch31s01.php
www.hobartlegal.org.au/tasmanian-lawhandbook/community-andenvironment/neighbourhooddisputes/introduction
www.legalaid.vic.gov.au/find-legalanswers/disputes-with-neighbours
www.legalaid.wa.gov.au/InformationAboutThe
Law/Homes/neighbours/Pages/NeighboursCo
mmonProblems.aspx

Herwisa mêze bikin Beşa 12, Beşdarbûna Medenî

Alîkariya hiqûqî
Hemû ustan û herêmênên xwedî rêxistinênin ku xelkî agahdar dikin ji maf û erkên wan ên
hiqûqî, û baştir têkevin di sîstema dadê.
Legal Aid ajansên Alîkariya Hiqûqî ne, şêwirdarîya hiqûqî û alîkariya ji bo muwekîlên şiyay li
ser sûc, têkçûna malbatê, zordarî malbatê, koçberî, tendurustiya derûnî, civakî, ewlekarî,
deynê û sûcên trafîkê:
Ustan an
Herêm

Ajana alîkarîya hiqûqî

Telefon

Malper

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/

Telefon 131 450
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Ustan an
Herêm

Ajana alîkarîya hiqûqî

Telefon

Malper

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/

Navendên qanûnî civakê, şêwirdarîya hiqûqî û alîkarî di mijarên cudacuda pêşkêş dikin.
Hinek dersên civakî pêşkêşiya we dikin li wir dikarin zêdetir li ser maf û erkên qanûnî xwe
bizanin.
Sazîyên hiqûqî ya neteweyî

Malper

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/

Telefon 131 450
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7 Akincîbûn
Di vê beşê de
Akincîbûn li Ustralya belku zehmet çimku dîtin û kirêxanî belku biha bin. Dibe ku bi taybetî
dijwar be bo malbatên mezin ji bo dîtina cîhekî bo wextekî dûr û dirêj ku hêjayî hemû
pêdiviyên wan be. Hûn divê pêkwerin û xanîyên berdestê bibin.
•
•
•
•
•
•
•
•

Mana kurt
Kirêkirinê mala taybet an daîre
Alîkarî bo akincîbûnê
Maf u berpirsîtarîyên kirêdar
Kirînê mal an daîre
Xizmetên malê pêwist
Komkirina qirêjên mal u vezîvirandinê
Poste

Mana kurt
Vebijarkên mana- kurt belku hûn dixwazin ji bo dema cara yekemîn hatinê we ev in:
•
•

•

Mêvanxane û rêjeyên daşikay li ser hotêlan.
Heger hûn li Australia dixwînin, dibe ku hun bikaribin ji bo derbasbûna xanî
Xwendekarê dema ku hûn werin bi cih kirin. Bi karmendên piştgiriya navneteweyî re
bipeyivin an jî ji bo hûragahiyan jî malpera wan mêze bikin. Ji bo vebijêrkên mesken ji
bo xwendekarên navnetewî vebijêrkên mesken ji bo xwendekarên navnetewî, biçin bo
www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia/accommodation
Bo zanîn li ser mesrefên-asta jîna xwendekarên li Australia, biçin bo
www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia/living-costs

Kirê mala taybet an daîre
Kirê xanî an daîreya pirê caran bi riya ajanên emlak çê dikin ku ji bilî navê xwedîyên mal
dixebitin. Hûn jî dikarin rasterast ji xwedîyê taybet kirê bikin. Milkên kirê bi internet û di
rojnameyan de reklam dikin, di beşên 'Bo kirê' To let’ û 'Meskenên vala' ‘Accommodation
vacant’ tên daxuyanîkirin. Hûn dikarin biçin cem ajanên emlak û dîtina lîsteya milkên kirê vala
bixwazin.
Ev 'kirêkirin (lease)' an jî ‘peymana kirêdarîyê mane (residential tenancy agreement)' a
peymaneka hiqûqî ye hatiye nivîsîn di navbera kirêdar û xwedîyê mal de. Ev bi piranî ji bo
demeke dîyar ya şeş an duwanzdeh meh wê bibe, tevî ku mafê we heye ku gotûbêjên di
dema beriya îmzekirina bikin. Hûn dikarin ji nû kiriyên di dawiya pêvajoyê bikin. Hebûna
peymanê de hatiye nivîsîn, tê wateya ku mercên kiriyên bi pêşdem razî, wek mesrefa kirê,
dema ku divê bê dan, kê ji bo xizmetguriyên (wek elektrîk, av, gaz, komkirina gemar û
xizmetên din) pere didin, pircarînî teftîşan, gelo heywanên destûrdar bin û heya key hûn di
xênî de bimînin.
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Nebe hûn xwe ji bo kirêkirinê domdar u dirêjtir ji dema xwe ku nikarin li vir bimînin, blku
mesrefên giran bidin, eger hûn berî dawiya dema li hev (naskirî wek "şikandina kirê"
(“breaking a lease”)) derkevin.
Di destpêka kirêdarîya we wê bi piranî kirê bidin mehekê di pêş de, û têkiliyê kirê (Bond).
Bond diravdaneke ku xwedîyê mal distîne. Mikdarê wî li ustan u herêmên cuda tê guhertin.
Xwedîyê mal an ajanên emlak dive bond ê we pêşkêş bikin bi otorîteyên berpirsîyar ji bo
bondên kirêdarîyê nîştecih di ustan u herêmên we. Gava ku hûn ji malê derkevin, Bond wê
bê vegeriyan bo we, eger we kirê qeridar nebin, dema ku ji milkî derkevin paqij û bê ziyan be.
Berî ku hûn bar bikin, rewşa fîzîkî ya milk û ti ziyan jixwe di belgeyeke de tên tomarkirin li wir
bi navê 'rapora rewşa (condition report)'. Ev ji aliyê hewe û xwedîyê mal an ajanê xwe çê
dibin u bo îxtilafê pêşerojde alîkare dema ku hun bar bikin. Hûn divê ku ti ziyanek ji xwedîyê
mal re rapor bikin, û destûrê wan bigirin berî hemû guhertinên ji male bikin. xwedîyê mal, bi
piranî berpirsin ji bo çêkirina tamîran.
Peyman îmza neke heta ku lêkolîn ser milkî nikî u tam merc u şertên nav belgê fêm nikî, wek
ku dibe huqûqî piştî ku we îmze bikin.
Hûn destûr nine milk bin-kirê bikin (ku tê, kirê ji yekî din re ne li ser kiriyên bin bigirin) û ne jî
mêvanên demdirêj, ku dibe ku ev sînorê hiqûqî li ser hejmara niştevanên biqedîne. Mêvanên
demeke kurt, bi piranî pesindin.
Eger hûn difikirê ku bar bikin, gerek notisekî têrkir ji bo xwedîyê xanîyê xwe bişînin (bi giştî
herî kêm berî çar hefteyan an, ku di kiriyên xwe xuyaye).

Alîkarî bo akincîbûnê
Kesên kêmdahat dibe ku mafdarbin ji bo xanîyên katî, an jî alîkariya aborî ji hikûmeta bo
alîkarî dayîna bonda kirê û kirê mehê yekem li pêşwext de.
Rent Assistance Alîkarîya Kirê mikarê pereye ku hikûmet ji bo alîkariya kesên kêmdahat bo
kirê dayîn (www.humanservices.gov.au/rentassistance).

Akincîbûnê giştî
Ger hûn dayinên Centrelink bistînin an li ser dahatên kêm in, hûn dikarin dawa bikin bo
kirêkirinê akincîbûnê giştî l, ku milkî hikûmete.
Heger hûn di xaniyekî giştî dijîn, hûn dê kirê daşikay bidin, ku kêmtir ji kirê bi taybetî kêmire.
Dema rawestan bo akincîbûnê giştî diguhure li gor cihê ku hûn dixwazin bijîn, mezinayî mala
te û awarteyî hewce bi mala xwe. Dema rawestan dikare pir dirêj.
Ji bo agahiyên zêdetir:
Ustan an Desthelatên
Herêm
akincîbûn
Housing and
ACT
Community Services

Telefon

Malper

133 427

www.communityservices.act.gov.au/hcs
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Ustan an Desthelatên
Herêm
akincîbûn

Telefon

NSW

1300 468 746 www.housing.nsw.gov.au

NT
Qld

Housing NSW
Department of
Housing
Department of
Housing and Public
Works

Malper

08 8999 8814 https://nt.gov.au/property/public-housing
13 74 68

www.qld.gov.au/housing/public-communityhousing
www.housing.sa.gov.au

SA

Housing SA

131 299

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

Pişitgîrîya akincîbûnê bo bêmalî
Ger tu bêmalî, an di imkana bêmalî de in, xizmetên rêyên jêr dikarin bi xanîyên awarte de
alîkar bin an jî hewale bi cihê din bikin.
Herêm
Neteweyî
ACT
NSW
NT
Qld

SA

Tas.
Vic.
WA

Xizmet u malper

Telefon

Homelessness Australia
www.homelessnessaustralia.org.au/index.php/are-you-homeless
FirstPoint
www.firstpoint.org.au
Link2Home
www.facs.nsw.gov.au/about_us/news/link2home
ShelterMe
www.shelterme.org.au
Homeless Hotline
www.qld.gov.au/housing/emergency-temporaryaccommodation/homeless-persons-information-qld/
Help in Crisis Situations
www.sa.gov.au/topics/housing-property-andland/housing/emergency-shelter-and-homelessness/accessingservices
Housing Connect
www.dhhs.tas.gov.au/housing/housing_connect
Crisis and emergency accommodation
www.housing.vic.gov.au/crisis-and-emergency-accommodation
Homelessness Advisory Service
www.housing.wa.gov.au/housingoptions/homelessadvisoryservice

02 6247 7744
1800 176 468
1800 152 152

1800 474 753

1800 003 308

1800 800 588
1800 825 955
1800 065 892
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Maf u berpirsîtarîyên kirêdar
Hemû ustan û herêmên xwedî rayedarên hikûmetêne, ku zanyarî li ser maf û erkên kirêdaran
didin, gelek caran bi gelek zimanan in:
Ustan an
Desthelata akincîbûn u muamela adil
Herêm
Access Canberra
ACT
www.accesscanberra.act.gov.au/app/answers/service/images/favi
con.ico
NSW Fair Trading
NSW
www.fairtrading.nsw.gov.au/ftw/Tenants_and_home_owners/Rent
ing_a_home.page
Consumer Affairs
NT
www.consumeraffairs.nt.gov.au/ForConsumers/ResidentialTenen
cies
Residential Tenancies Authority
Qld
www.rta.qld.gov.au/
Consumer and Business Services
SA
www.sa.gov.au/topics/housing-property-and-land/housing/rentingand-letting/renting-privately
Consumer Affairs and Fair Trading
Tas.
www.consumer.tas.gov.au/renting
Consumer Affairs Victoria
www.consumer.vic.gov.au/housing-andVic.
accommodation/renting/during-a-lease-or-residency/rent-andother-payments/rent-receipts
Department of Commerce
WA
www.commerce.wa.gov.au/publications/tenant-guide-rentinghome-wa

Telefon
13 22 81

13 32 20

1800 019 319
1300 366 311
131 882
1300 654 499

1300 558 181

1300 304 054

Herwisa rêxistinên ne-hikûmetî jî ku şîret ji bo kirêdar hene:
Ustan an
Malperên kirêdar
Herêm

Telefon

Malper

ACT

Tenants’ Union ACT

02 6247 2011

www.tenantsact.org.au/contactUs
/Tenants-Advice-Service

NSW

Tenants NSW

NT

NT Tenants’ Advice Service

1800 812 953

Qld

Tenants Queensland

1300 744 263

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

www.tenants.org.au
www.dcls.org.au/legal-andadvocacy-services/tenants-advice
http://tenantsqld.org.au/info-fortenants
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Ustan an
Malperên kirêdar
Herêm
WA
Neteweyî

Telefon

08 9221 0088
Tenancy WA
Telefona bêpere ya Gundewarî 1800 621 888
Real Estate Institute of
Australia

Malper
www.tenancywa.org.au
https://reia.asn.au/consumers/ren
ting-or-leasing-a-property

Kirîna xanî an daîreya
Kirîna xanî an daîreya bi piranî di rojnameya an liserxetê internet tên daxuyanîkirin. Ajanên
emlak jî lîsteya emlak bo firotin hene. Eger hûn xanîyekî ji bo cara yekem li Australia bikirin
dibe ku mafê we ji bo xelata yekem xwedîmal ya dewletê hebin di ustan u herêman de
(mêze bikin www.firsthome.gov.au).
Eger hûn rûniştina daîmî ya Australya nebin, dibe ku hûn erêkirina sermayeyên biyanî ji bo
kirîna xanî hebe (mêze bikin www.firb.gov.au/real-estate).
Heger we bi hewceyî pere deyn bikin ji bo kirîna xanî, têkilî bi banka xwe an jî saziyên din
aborî bikin. Li Australia, dema kirîna xanî, xelkî bi piranî parêzer an karmendê emlak nivîsîn
bi kar tînin da muamele herhev bikin. Ma tu peymanê îmze nakin, heta ku hûn bi giştî hemû
şert û mercên fêm nekin.
Ji bo agahiyên zêdetir li ser kirina emlak, biçin bo www.australia.gov.au/information-andservices/family-and-community/housing-and-property

Xizmetên serekî navmal
Heku mal bikirin yan kirêdar bin, hûn ê hewce ji bo xizmetên nav malê, wek av, gaz û kehreb
ve girêdayî yên li ser milk hene. Pêşkêşkarên wan servîsên dibe ku ajansên hikûmeta an
şîrketên taybet bin, li gor cihê we - li kataloga telefon binêrin.
Tu bi giştî dê pêwîstî hebe ku notekî bidin pêşkêşkarên servîsên çend rojan berî barkirina bo
malê nû.
Beriya îmzekirina girêbesta ji bo xizmetên nav malê, da ku hûn bi rastî divê bi wê xizmetê
pêwîstî hene. Ji bo nimûne, peymana sê salî ji bo qutkirina elektrîkê îmze nekin, eger hûn di
xanî de bi katî dijîn. Ev girîng e, ji bo fêmkirina şert û mercên peymanên fêm bikin berî
îmzakirina girêbestê. Rêberê alîkarî birêvebirê alîkarî ji bo birêvebirina xizmetên enerjiyê li
malê hene li www.accc.gov.au/publications/managing-energy-services-at-home Rêkxerê
enerjiyê Ustralî Australian Energy Regulator jî bêtir agahî pêşkêş dike li
www.aer.gov.au/consumers/aer-resources
Kompanî wê hesabê (bill) bi mesrefên ji bo xizmeta wan bo we bişînin.Peywendî bi wan re zû
girê bidin, heger tu nikaribî heqê bill bidî li sema xwe de, an jî, eger tu dixwazî guhartin li
amadekarîyên xwe bikî.
Eger hûn astengên hene bo bill dayînê bi pêşkêşkarên servîsên xwe re baxifin daku wan
servîsên nebirrin.
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Eliktrîk û gazê
Bo zanyarî u alîkarî, bi vîdeyên ve, da pêşkêşkarên eliktrîk û gaz hilbijîrin u mafên
xwebizanin, ser bidin li malpera Energy Made Easy ya Hikûmeta Ustralya li
www.energymadeeasy.gov.au/
Dema hilbijêrî pêşkêşkarê ji bîr neke venêrî:
•
•
•

zemanê peyman çi qase
ka heqê girêdan bi xizmetê de hene li wir yan eger tu derkevî zû
ku dabînkerê dizane, eger tu tawîzên an alîkarîya dahatê disitînin.

Malpera Enerjî asan asan bûye Energy Made Easy jî bi zimanên cuda zaniyarî heye
(www.energymadeeasy.gov.au/publications-0) u lîstê ombesmena enêrjî
(www.energymadeeasy.gov.au/useful-contacts) bo peywendikirin eku hewe nikarin problem
xwe ba dabînkarên elekrik u gaze hel bikin.

Centrepay
Centrepay servîsek bii-dayînê xobexişê ye bo mişterîyên Centrelink (biçin bo
www.humanservices.gov.au/customer/services/centrelink/centrepay). Tu dikarî Centrepay bi
kar bînî bo dabirînê bi rêkûpêk ji dayina Centrelink daku fatoreyên xwe bidin, lêçûnên û
mesrefên malbatê, wek yên kirê, gaz, elektrîk, av û telefonê. Tu dikarî dest pê bikî an jêkişî
biguherînin li her demê. Zûtir rêya bo vê yekê, hesabê Centrelink serxetê internet xwe
myGov bikar bînî li www.my.gov.au

Telefon u internet
Li Australia, telefonên destî dibêjin 'mobile phones' u bi telefonan sabît di malan dibêjin
'telefonên xeta erdê' an jî 'xeta erdê'.
Peymanên ji bo van xizmetan bi piranî 'plan' tê gotin. Bo mûqayesekirinê xizmetên telefonê û
înternetê, tu dikare online bi têketina wajeyên wek 'plana mobile (mobile plan)', 'plana xeta
(landline plan)' û 'plana internet (internet plan)'.
Şert û mercên bi baldarî seh bikin bi şîrket û belgeyên kurt bi navê Critical Information
Summary bixwenin beriya kontrakt imze bikin.
Ev hinek taybetmendiyên hevbeş yên peymanên telefonê û înternetê Ustralî hene:
•
•
•
•
•

Xizmetên gelek caran hewce bi xercê grêdan heye.
Hûn belku têkevin peymana salek an du sal.
Piranîya servîsên mobîl her mehek hinek data u axafifin bi belaş didin bo mobile
broadband u eku hûn ji wê zêdetir bikar anîn lazime perey pitir bidin
Gelek servîsên rêvebirina mesrefê heye – SMSê an jî email te de zanyarî, eger tu
derbas kirine 50%, 85% an jî 100% ji xerca mehane xwe bikin.
Hûn dikarin ji xizmetên berî-dayin pre-paid (pere dayîn berî bi kar înan) yan xizmetên
paşî- dayin post-paid hilbijêrî (pêşkêşkarê servîsî wê billên rêkûpêk bişînin bo we).
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Eger tu fatura telefonê yan înternetê bistîne u nikarin di dema xwe de bidin, divê tu bi
şîrket peywendî bikî.
Telefonan ji bo welatên din bi piranî li nav alîkariya plana telefonê mehane nîne.
Van telefonan belku biha bin. Hûn divê bi baldarî çavdêriya telefonan derveya welat bikin,
yan jî karta pre-paid bi kar bînin (li dikanên hevgirtinê hene).
Eger tu înternetê girêdayî bi mala xwe dixwazî an ji bo bigihînîn bi amûrekê wireless,
divê hûn dê bikevin nav girêbestek bi xizmeta înternetê. Beriya îmzekirina girêbestên,
bêguman bin ku dikarin mesrefê wê xizmetê didin û ew gora pêwîstîyên xwe de ye.
Tu dikarî girêdanên pre-paid ê internet ê wireless bikirrî jî.
Hejmarek bernameyên ku înternetê bêpere an jî bi arzanî didin hene. Ji bo nimûne,
ji pirtûkxaneya giştî u şaredarîya taxa xwe dibe ku têketina înternetê belaş hebin.
Tu dive tenê telefon û înternet şîrketên ku endamên Telecommunications Industry
Ombudsman (TIO) in li (lîsteya www.tio.com.au/members/members-listing).
Eger tiştek xelet bi telefonê yan xizmeta înternetê û şîrketa nikarin çareser bikin, hûn gilî
bi telefona bêpere bo TIO li ser 1800 062 058 bikin yan jî herin www.tio.com.au/making-acomplaint

Kom kirina zibilên mal u vezîvirandinê
Hikûmeta navxwe di normalê de Kom kirina zibil bi rê ve dibin. Bi piranî qutîyên cuda ji
bo zibilê mal û materyalên recyclable wek butil, tenekeyên, kaxiz û kartonên hene.
Bo teqez li ser rojên komkirin, bi şaredariya navçeya xwe peywendî bikin an ji cîranê
xwe bipirsin. Herwisa binerin Beşa 12, Beşdarbuna medenî.

Poste
Tu pakêt û name bi riya sendoqên Australia Post an ofîsên poste. Mesrefa pûlan ji bo
postê derveya welat zêdetire ji postê navxo Ustralya. Australia Post jî ji bo xizmetên
din yên kêrhatî, wek dayina fatoreyên û wêneyên pasportê pêşkêş dikin
(binerin www.auspost.com.au).
Heke hûn malê bar bikin, dikarin posteya xwe bişînin ser navnîşana xwe ya nû post gerandin
(biçin bo www.auspost.com.au/parcels-mail/redirecting-your-mail.html). Dibe ku mafê we ji
bo tawîzê li ser mesrefa hebin. Australia Post jî dikarin li ser navnîşana we ya nuh ji bo
rêxistinên din re derbas bikin.
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8 Guhaztin
Di vê beşê de
Ustralya welatekî mezin bi gelek bajar û bajarokên ji hev dûr û dirêjin. Gelek bijarên
guhaztin ji bo rêwîtiyê li seranserî bajêr an jî li seranserî welatî hene.
•
•
•
•
•

Guhaztina giştî
Servîsên Taksî
Bisikilêt siwarî
Birêveçûn
Otombîlên şexsî

Guhaztina giştî
Guhaztina giştî li Ustralya wekî otobus, trên, tramway û papor in. Hûn lazime dirav bidin an
bilêtekê bikirin ji bo bikaranîna herî xizmetên. Tawîzan bi normalî ji bo xwendekaran, kesên
temen mezin û xwedîyên Health Care Card hene. Bilêtên heftane an jî mehane gelek caran
erzantirin ji bilêtên rojane an yeksere.
Informsyon û nexşê wexit hene li gelek şaredarîyên hikûmeta lokal û navendên mêvanan,
tirênan, pirtûkxane û navendên agahî giştî.
Ustan an
Herêm

Ajana guhaztina giştî

Malper

ACT

ACTION

www.action.act.gov.au

NSW

Transport NSW

www.transport.nsw.gov.au/

NT

Department of Transport

http://nt.gov.au/driving/public-transport-cycling

Qld

Translink

www.translink.com.au

SA

Transport SA

www.sa.gov.au/topics/transport-travel-andmotoring/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

Servîsên Taksî
Taksî rojê 24 saat kar dikin di piraniya beşên Australia. Mîter li ser daşbordê taksî tarîfeyek
nîşan dide. Şîrketên Taksî di Yellow Pages bin lîsteyê ‘Taxi cabs’ de hene. Piraniya bajarên
taksi taybet hene ji bo xelkê ku kursî bi taker bi kartînin an jî bi şîna. Eger hûn bi zarokên
biçûk sefer dikin, bila şîrketa taksî bizanin gava veqetandinê ku we wê kursiyê zarok divê.
Eku taksî nebin, servîsê wek Uber an lihevkirina otombîlek bi nefermî, dibe ku li hin cihan
peyda bibin.
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Bisikilêt siwarî
Bisikilêt siwar divê hemû qaîdeyên u nîşaneyên rê peyrew bikin u bisikilêtê we, divê brêkên
dirust u zingilê hebe. Eger tu bisikilêtê pihajoy divê kilaw (helmet) li ser bikin. Dema bisikilêtê
pihajoy bi şev, bisikilêtê te divê çira pêş û paş hebe. Her tim bisikilêtê lok bikin gava hûn
bisikilêtê li cihê dihêlin.
Li taxa an bajarê we dibe ku amadekarîyên taybetî hebin ji bo handana bisiklêtsiwarî, wek
riyên terxan kirî bo bisikilêtê (li ser an ji ser rê), an cihên embarkirinî bisikilêtê ku bisikilêtsiwar
bi guhaztina giştî re grê dide.
Divê tu li ser hêla bisikilêtê pihajoy eger hebe, ku ev ewletir e, û li hin ustan û herêmên
ev pêwîste. Ger hêla bisikilêtê nebe, divê ku nêzî aliyê çepê yê rê pihajoy çunku ewle ye.
Bi gelemperî, tu bêtir ji dû dubisikilêt siwarên, divê li kêleka hev nebin.

Birêveçûn
Birêveçûn çalakîyê werzişi hezlêkiriye li Ustralya de.
Li ser rêyên bi çirayên trafîk. Bi baldarî bi çepê û rastê de ji trafîkê kontrol bikî. Li ser rê an
trakên trênê de rêve neçe.
Ger tu plan ji bo rêveçun di nav deviyê de hebe, teqez bikin ku hun bi awayekî rêkûpêk
tiştên lazim stendine û bi yekî re bêje diçî ku derê.

Otombîlên şexsî
Veguhestina taybet guhastinê ye ku hûn ji xwe re bi kar tînin key dixwazin. Herî Ustralî
otombîl an motor bîk bikar tînin ji bo veguhestina taybet. Milkiyeta otombîl hêsan e, lê belê
ev bi biha ye. Gelek erkên ku tev li xwedîbûna û ajotina erebeyê li Australya hene.
Otostop, ku siwar bin di erebeyê an kamyona kesek xerîbe, ewle nîne û ne tê pêşniyarkirin.

Ajotname
Da erebeyekê an motor bîk li Australia bihajon, divê hûn lîsansa ajotinê hebe. Her tim bi we
re bive gava ajotin dikin.
Heke tu ajotname ya welatên din nebe divê tu derbas Driver Knowledge Test bibin da bihêlin
Learner's Permit bigirin. Learner's Permit destûrê dide te ku ajotin fêr bibin, eger tu bi kesek
xwedî ajotname re bin. Divê tu lewheyê “L” li ser erebeya xwe hebe dema ku tu dihajoy.
Hema tu şarezayî ajotin bûyî pêk, tu dikarî têkevî ji bo ajotname Provisional. Ji bo
bidestxistina ajotname Provisional Licence, divê tu herî kêm 17 salî bin, Learner's Permit ji bo
demeke bi giştî û bi kêmanî şeş mehan an ajotname ya derveya welat an şarekê din hebe.
Divê tu lewheyê “P” li ser erebeya xwe hebe dema ku tu dihajoy.
Ger tu dema wextî Provisional derbas bikî, tu dikarî ji bo ku ajotname vekirî têkevî.
Ger şert û mercên li ser ajotname xwe hebin, divê hûn wan enjam bidin.
Herwisa mêze bikin Beşa 1, Piştî hatina dê çi bikin.
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Qanûnên serî ajotinê
Tu divê baldar be û qanûnên serî ajotinê bi cih bînî. Bo nimûne:
•
•
•
•

Otombîlên ku diajoy, divê bi hikûmetê bên qeydkirin.
Herkes di otomobîla xwe de, dive qayişê kursî zixt bikin an jî zarok bi dirustî hatibin
tedbîr kirin.
Ev li dijî qanûnê ye telefona mobîl bikar bînin dema ajotina
Heger hûn bi qezayê de rê têkekîn, divê tu ev ji polîs re di cih de rapor bikin.

Li Australia, qanûnên trafîkê pir hişk in. Qanûnên trafîkê û rêzikên ji ustanê bo ustanê tên
guhertin. Gûhnedan an şikenandin yasayên trafîkê belku cezên biha hebin, yên ku wenda
ehliyeta te yan jî cezayê girtîgehê. Parking bi neqanûnî jî cezên biha hene. Sînorên sûraat bi
zorê û kamerayên sûraat delku were bikaranîn ji bo girtinê kesên ku di sînorên sûraat de
derbas bûne.
Ev qedexe ye ji bo vexwarina alkolê an sermest be an di bin bandora dermanên bin dema
ajotina. Destûr li ser asta alkola xwîna tên guhertin, li gor ustan an herêm û kilasa ajotinê.
Polîsan bi rasthatinî dibe ku testê ajokarên bikin daku kontrol bikin ka ew li ser sînorê alkol
qanûnî ne. Mêze bikin Beşa 6, Yasa Ustralya.
Ji bo agahiyên zêdetir:
Ustan an
Herêm

Desthelata guhaztina rê

Telefon

Malper

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.a
sp

Qayîşên kursî u Tedbirên Zarokan
Herkes, di otomobîla we de, divê seatbelt an jî tedbîrê zarok bi kar bînin. Xeramet ji bo
ajotina bê seatbelt heye, û dibe ku hûn ehliyeta te winda bikin. Seatbelts di hemû otomobîlan
ji bo mezinan u zarok hene.

Telefon 131 450
74

Tu pêwîstî bi tedbîrên taybet ku bi desturê-hikûmetê ji bo biçûkan û zarokên ciwan taku
temenê heftan. Tedbîrên zarok divê bi standardên Australia girêdar bin, dirust di otombîl de
hatibin bicîhkirin ji bo zarok li gor temenê wan:
•
•
•

Zarokên ta temenê şeş mehan de, divê li pişt otombîl tedbîr hebe rû li xwe bin,
bo nimûne kapsula bebe.
Ji şeş mehan heta temenê çar salî zarok, divê li yekî pêvajoya pişt an pêş rû
bigrin û zarok bêne tedbîr kirin, ji bo nimûne kursîya ewlekariya zarok.
Ji çar salan heta temenê heft divê zarokan qayim bikin bi tedbîrên rû li pêş an jî
kursiyê saxlem bi seatbeltê dirust an ewlekariya wan bi awayekî rast bêne
misogerkirin.

Zarokên ciwan destûr nîne ji bo rûniştinê li ser kursiya li pêş wesayîta. Zarokên temenê
wan di navbera çar û heft destûr nîne ji bo rûniştinê li ser kursiyên pêş, heta hemû
kursiyên pişt bi zarokên di bin heft salî tijî nebin.
Bo kirêkirina tedbîrên ewlihîyên zarok biçin bo www.kidsafe.com.au

Kirîna otombîlê
Otomobîlên nû u ya destê -duyem bo firotin li rojname û liserxetê tên daxuyanîkirin.
Herwisa di salona biyavê otomobîlên nû u di hewşa otomobîlên destê -duyem hene.
Bihayê kirrînê erebeyekê bi piranî mesrefa qeydkirinê, perê stamp duty (ku wek bac
ê firotina) û sîgorta mecbûrî têde nîne. Van mesrefa bi piranî cuda bên dayîn.
Ji bo agahiyên li ser deynê pereyan ji bo kirîna otombîlê, têkilî bi banka xwe an jî
şîrketeke darayî bikin. Bi bîr bînin, hûn hemû şert û mercên fêm bikin berî hûn
peymanên ji bo fînansê îmze bikin.
Ger hûn otomobîlê bikirin û xwediyê berê yê deynê li ser erebeyê hebu u neda bû, wê
erebeyê dê dikarin bên hecizkirî an binçavkirin qanûnî ji aliyê şîrketa ya xwedî deynê.
Ji bo ku seh, eger xudanê berê deyndarê pere li ser otombîlê hebe, peywendî bikin bi
kayitê ewlehî emlakên şexsî Personal Property Securities Register (PPSR).
PPSR dikarin ji we re bêjin, eger otombîlê ji alî polîsan re hatiye ragihandin wek dizîn,
îptal ji ber nedayînê cezayên trafîkê, tomarkirin wek write-off, an gelo otombîl hatiye tomar
kirin ji lay Commissioner for Fair Trading ji ber desttêwerdana kîlometir qeydkirin (destbazî
bi akranê kîlometirê). Ji bo bêtir agahîyê, li telefonê 1300 007 777 bikin an biçin bo
www.ppsr.com.au/individuals
Hemû ustan u herêmên xwedî komele şufêran', e ku xizmetên wekî teftîşa otombîl ji bo
muşterîya otombîlên destê diduyan, agahî geşituguzar, sîgorta, û xizmeta rê de (di dema
otombîl xwe xera bive). Gelek xizmetên ku ji bo herdu endamên û ne-endaman hene.
Herêm

Asosîyetên otombîlsiwar

Neteweyî Australian Automobile Association

Telefon

Malper

02 6247 7311 www.aaa.asn.au
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Herêm

Asosîyetên otombîlsiwar

Telefon

Malper

ACT

National Road Motorists Association (NRMA) 132 132

www.nrma.com.au

NSW

National Road Motorists Association (NRMA) 132 132

www.nrma.com.au

NT

Automobile Association of Northern Territory
(AANT)

08 8925 5901 www.aant.com.au

Qld

Royal Automobile Club of Queensland
(RACQ)

13 1905

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

www.racq.com.au
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9 Tendurustî û Xweşîya
Di vê beşê de
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pêşekî
Medicare
Health Care Card
Sîxorteya tendirustî taybet
Alîkarî bizîşkî
Mesrefa Ambulansê
Dermanên
Servîsên tendurustî ustan u herêmên
Servîsên kêmendamî
Servîsên tedurustî rewanî
Şewirê Îşkence u tirsan
Saxlemî zarok u pêşîlêgitina rûdaw
Xweparastin
Sevîsên diranan
Servîsên çavdêrîya kalbûn li Ustralya
Gazindên derbarê Servîsên tendurustî u kalbûn
Piştî mirina

Pêşekî
Li Australia, doktorê giştî general practitioner (GP) yekem xala xwe yên têkiliyê ji bo hemû
xizmetên lênêrîna tendurustiye, heta ku rewşeke acil nebe. GP dê pêdiviyên tendurustiya we
binirxînin û wê rêjîma tedawiyê diyar bikin. Ev nav de, nivîsîna dermanan, şandin bo
nexweşîya an navenda pişkinînan, an hewaleyê ji pispor wek cerrah an şêwirmendê
saxlemîyê. Pispor dikarin bixwazin pathology zêdetir yan gelek muayeneyên din jî, û dibe ku
biryar bigirin ji te re pêwîst be ji bo nexweşxaneyê bişînin.
Tu dikarî doktorê xwe GP bi xwe hilbijêre u ji bo hemû yan jî beşek ji xerca GP ji aliyê
Medicare bistînî li gor lihevkirina fatûrên GP de.

Medicare
Hikûmeta Australia alîkariya te dike ji bo dayina hin mesrefên tibbî û nexweşxaneyê bi kasa
lênêrîna nexweşan neteweyî bi navê Medicare. Di bin Medicare, derman û cîh bê pere ye,
eger tu nexweşê giştî bin di nexweşxaneyeke dewletê, dermankirin ji aliyê bijîşk ya ku ji aliyê
nexweşxaneyê de ne. Medicare alîkariyê bi mesrefên ji serdana we ji bo pisporên
tenduristiyê (wek doktor, pispor, doktorê çav u hin caran ya diranan jî u hin pisporên
tenduristiyê hevbend). Ger tu gelek caran diçî cem doktorekî, an jî testên bi rêkûpêk bikî,
mesrefên tibbî te bilind be. Mesrefa serdana dixtor an ku testên hebin kêmtire carekê te
bigihîne benda Medicare Safety Net.
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Koçberan, penaber û têkevin mirovahî bi giştî gihîştina lezgîn ji bo lênêrîna nexweşiyê di bin
Medicare heye, li gor vîza xwe. Koçberên demî dibe ku bi lazim be sîgorteya nexweşiyê ya
taybet hebin.
Hinek doktor û xebatkarên tenduristiyê bê pere nexoş îlac dikin. Ji bo serdanên wisa, bijîşk,
dê fatureya bi Medicare rasterast dişine hûn dê ti mesrefên jî nadin. Dixtorên din û pisporên
tenduristiyê Dibe ku hûn ji bo xizmeta hisab dikin. Heke wisa ye, axaftina bi profesyonelên
tendurustîya xwe bikin an jî, ji bo bêtir agahîya agahiyên zêdetir li ser sûdên Medicare, biçin
bo www.humanservices.gov.au/medicare Divê tu karta Medicare xwe bînin (û karta Health
Care Card ger tu yek hebe) dema ku tu bi serdana profesyonelên tenduristiya biçin.
Hikûmeta Australia bi mesrefê hinek derman di bin Bernameya Îmtiyaza Dermanan
Pharmaceutical Benefits Scheme (PBS) dibe alîkar. Heger tu hewceyî gelek derman bin, dibe
ku tora saxlemiya PBS Safety Net bi mesrefa dermanên bi reçete alîkar bive. Ger tu xwe
bigihîne mîqdara PBS Safety Net u dermansazek karta PBS Safety Net Card dayîne we,
dermanên PBS ya we erzantir an bêpere ji bo dawiya salê dê bibe. Heke hûn dermanên
bihatir bixwazin, an jî dixtorê xwe wana binivîsin, dibe ku pêwîst bive zêdetir bidin. Hûn
dikarin agahiyên zêdetir li ser PBS li www.pbs.gov.au/pbs/home bibînin.
Medicare mesrefa ambulansê nade, piranîya xizmetên tendurustîyê diranan û hevpeyman
de, berçavk, an jî li cîhekî nexweşxaneyê ji bo nexweşên taybetî nadin.
Da bibînin ku mafê we hebe bi Medicare, herin Navenda Medicare Service Centre bi
pasaporta xwe yan jî ImmiCard u herweha belgeya şiyanê, wek nameya vîze ji Wezareta
Koç û Parastina Sînor Department of Immigration and Border Protection an jî delîlek ji Visa
Entitlement Verification Online. Heke mafê we hebe, hûn dê hejmareka Medicare bigrin, ku
dikarin xizmetên tenduristiyê di cih de bi kar bînin. karta Medicare ê xwe, bi hejmara
Medicare ê xwe, navê xwe û navên endamên din ên malbatê, eger navên wan li ser heman
kart hebin, wê ji we re bê şandin.
Ji bo agahiyên zêdetir li ser Medicare herin www.humanservices.gov.au/medicare an
serdana sentera xizmetên Department of Human Services ya deverî bikin, ku hûn li
http://findus.humanservices.gov.au/ bibînin.
Hewisa mêze bikin Beşa 1, Piştî hatina dê çi bikin

Health Care Card
Ger tu pere bistînin ji Centrelink an hûn li ser dahatên kêm in, hûn Dibe ku mafê we ji bo
Karta Health Care Card ya hikûmet hebin (www.humanservices.gov.au/concessioncards
bibînin). Bi wê kartê we dê ji bo tawîzan ser xizmetên tendurustî şiyan dibin, di nav wan de
mesrefa derman, doktoran, doktorên diranan u ambûlansê.
Hetta ger hûn Health Care Card hebe, dîsa lazime ku karta Medicare xwe bi Health Care
Card re nişan bidin ji bo hemû nexweşxaneyê bingehî u dermankirinê.
Bo zaniyarîy zêdetir mêze bikin beşê 10, Malbata we
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Sîxorteya tendirustî taybet
Gelek Ustralî sîxorteya tendirustî taybet dê hilbijêrin ji ber ku hemû an jî hin ji yên mesrefa
dermankirinê ji nexweşên taybetî li nexweşxaneyên taybet an jî giştî bidin. Ev dibe ku
xizmetên ku bin Medicare nebin wek herî lênêrîna diranan u piranîya lênêrîna çav, u xizmeta
ambulansê ev sigorta didin.
Mesrefên û cureyên sixorte wekhev nine, eger we biryar da ku sîgorta tendirustî taybet hebe,
ev girîng e ku mûqayesekirin navbera şêrketên cuda bikin u bi baldarî hûragahiyan bixwenin
berî kirrinê sixorte.

Handerên
Hikûmeta Australia teşwîqê darayî pêşkêş dike ji bo teşwîqkirina xelkî da ku sîxorteya
tendirustî taybet hebin. Eger tu bi difikire ku sîgorteya tenduristiyê taybet hebe divê hûn
baldar in ji:
•

•

•

Private Health Insurance Rebate – vegerandina sîxorteya tendirustî taybet, belku
bikarin dawayê Private Health Insurance Rebate bikin eku bo Medicare şiyay bin u
polisîya sîxorteya tendirustî taybet bicih aniye ku dermankirina li nexweşxaneyê,
tedawî giştî ('tevaya' 'pêvekên' an) yan jî herduyan.
Medicare Levy Surcharge – komkerên ser bac a Medicare Medicare Levy Surcharge
baceka biserdê yek ji sedî ye ji aliyê kesên ku sîgorteya nexweşiyê ya taybet nine û ku
dahatinên wan li jor mikarekî diyarkirî ye ('di sinor') de ye.
Lifetime Health Cover – sîxorteya tendirustî demajok jiyan, Vê projeyê gel teşwîq
dike da ku sîxorteya tendirustê nexweşxaneyê di temenê biçuk de bikin. Berwara dawî
ya Lifetime Health Cover ji bo koçberên nû bo Australia li paşê van her du roj de ye:
o 1 Tîrmeh paşî 31 yekemîn rojbûnê xwe; an,
o eger tu li ser temenê 31 in, salvegera yekemîn de li ser roja tu wek şiyan ji bo
tev berjewendiyên Medicare in.

Eku kesek piştî van rêkefinên de dawayê Lifetime Health Cover bikin lazime 2 ji sedê zêdetir
bo her salek paş temenên 30 salî bidin ji rojê ku sîxorta nexweşxaneyê dikrrin. Ji bo nimûne,
eger kesek sîgorteya tenduristiyê taybet bo nexweşxaneyê dikire ji bo cara yekemîn di
temenê 45, ew dê lazime 30% zêdeir bo nexweşxaneyê bidin. Ji bo ku xwe li dayina Lifetime
Health Cover biparêzin, divê hûn sîxorta nexweşxaneyê ji kompayayekê tomarkirî Ustralî
bikirrin berî dawîya muhletê Lifetime Health Cover.
Ji bo agahiyên zêdetir:
Agehî ser sixorteya tendirustî taybet
Sîgorteya tendurustî ya taybet
Lifetime Health Cover
Private Health Insurance Ombudsman

Malper
www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/conte
nt/private-1
www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Conte
nt/health-privatehealth-lhc-providers-general.htm
www.phio.org.au
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Agehî ser sixorteya tendirustî taybet

Malper

Kaseyên tendurustî u pilana mûqayese

www.privatehealth.gov.au

Alîkarî bizîşkî
Dîtina doktorê malbatê
Hûn ne hewce ye ji bo bi doktor li Australia bên qeydkirin. Bi her hal, piranî xelk doktorê
malbatê hene – karmendekê tendurustiyê ku ew ji bo pirsên giştî tendurustiyê, di nav wan de
immunisations parastin, derman nivîsîn, raporên bizîşkî, kontrola tenduristiyê, tendurustiya
derûnî û şîretê tenduristiyê.
Van doktoran bi navê General Practitioners (GPs) tên nasîn. Ew dikarin di nexweşxaneka
biçûk taybet an pratîkê de, an jî di navenda pijîşkê fermî ya taybet bi dixtorên din re kar bikin.
Hûn dikarin bi her dixtor yan jî navenda bizîşkî biçin. GP yên li serxet u li kataloga telefonê di
bin lîsteyê 'Karmendên pizîşkî, 'Medical practitioners' steyê de. Tu biryarê bide ka tu dixwazî
ji aliyê heman doktor bên dîtin her dem, yan eger tu bixwazî, ji aliyê dixtorên din li heman
navendê ve bên dermankirin.
Hûn dikarin serdana zêdetir ji yek pratîkê de ji bo dixtorê malê ku we tercîh dikin bibînin.
Hinek navendên dibe ku nexweşên nû qebûl nikin.
Malpera healthdirect li www.healthdirect.gov.au bi taybetiyên lêgerîn ji General Practice
bibînin bo nêzîktirîn xizmetên General Practice xwe.

Fikarên tenduristiya rûtîn
Eger hûn xema tenduristî hebe ew ne acil bin, ji bo dixtorê malê yan jî ji bo navendeke
tendurustiyê herin. Hûn belku berî dîtina doktorê çavrê bikin.
Gelek caran divê ji bo randevûyê bi telefonê an jî liserxetê çê bikî berî tu digihîjê. Teqez bikin
ku li ser dema xwe li wir hazir bin.

Tüberküloz (weremê sîl)
Eger tu ji welatekî li Asya, Afrîka, nîv-qara Hindistanê, Amerîkaya Başûr an jî rojavaya
Ewropa hatî ev îhtîmale ku tu bi weremê sîl duçar bûye u di rîskên zêde li ber vegirtinê de u
nexweş bin.
Duruste ku hûn ji berî gihîştin bi Australia bo weremê sîl çêk heye, dibe ku hûn enfeksiyona
potansîyel an bêdeng hebin, ku li ser x-ray a sîngê neyet dîtin.
Heger tu nexweş an li ser rîska xwe yên pêşxistina weremê ya çalak û bi fikar in bi dixtorê
malê re biaxivin, yan jî têkilî bi yek ji agahiyên bi telefonê û şîret xizmetên rêyên jêr bikin.
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Pisporên
Tu nikarî têkevî ba pisporên tenduristîyê, bêyî ku doktorê giştî (doktorê malbatê) bişêwirin ne.
Doktor dikare hewe bo karmendên tibî an pisporên din ji bo dermankirinê pitir bişine.

Xeta wergeranê doctor ya Pêşanî
Doktor Dibe ku tercumanê TIS National heke pêwîst be bi kar bînin. Ev xizmet bêpere ye
heke hun niştecîhekî daîmî an hemwelatiyê Australia bin u xercên lênerînê tibî ji aliyê
Medicare tên dayin. Dixtorê we dikare wergêrekî li cih bîne jî eger pêwîst be. Mêze bikin
Beşa 3, Zimana Îngilîzî.

Tengetavîyên Pizişkî
Dermankirina acîl 24 saat e li roj de, her hefte heft rojan li beşên awarte yên nexweşxaneyên
dewletê de hene. Nexweşxaneyên dewletê li bin lîsteyê 'Nexweşxane' li White Pages de
hene. Tedawiyê rewşa awarte belku li hinek navendên tenduristiyê u hin nexweşxaneyên
taybet de hebin.
Heger tu yan jî kesekî din bi giranî nexweş bin, telefonî 000 di cih de û ji bo “Ambulance”
bipirsin. Dema ku hun diçin nexweşxanê, ti derman û kartên Medicare ê xwe, endametiya
sîgorteya tenduristiyê taybet, Health Care an miaşê tawîz Pension Concession bînin.
Heger rewş ne rewşeke acil be, peywendî bi dixtorê malê re deyne.

Agahiyên tendurustî Telefonî û xizmetên şîret
Hemû ustan u herêmên xwedî xizmetên tenduristiyê bi telefonê ku kar dikin 24 saatên roj,
heft rojan li hefte. Ew birêvebirîya bêpere dikin u dikarin xizmetên tenduristîyê navxwe bi we
re nîşan bidin.
Divê hûn hertim hewl bidin ku li pêş de têkilî bi dixtorê malbatê deynî eger hewe pirsgirêkên
tenduristiyê hebin. Lê eger ew ne amade bin, van xizmetên telefonê heye ku hemşîreyên bi
kalîte ku dikarin bi we şîret profesyonel lezgîn bidin.
Ustan an
Herêm
ACT, NSW,
NT, Tas., SA
u WA

Xizmeta sîreta
Telefon
tendirustî

Malper

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-ONCALL

1300 606 024

www.health.vic.gov.au/nurseoncall

Mesrefên ambulansê
Medicare mesrefa veguhestina ambulansê nade. Mesrefên ambulansê gora ku li kîjan ustan
an herêm hûn li bijîn tê guhertin.
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Li Queensland û Tasmania, xizmeta ambulansê bi giştî bêpere ye ji bo niştecîhên navxwe.
Li hemû ustan an herêmên din, belku xercên bên dayîn. Xercên diguhrin, li gor dûrî rê,
siruşta nexweşiya te û ka mafê te yê ji bo tawîz hene.
Ambulans dibe ku biha bin, heta ji bo dema kurt jî, eger tu sîgorta ambulansê nebe. Heger tu
li derveyî Queensland an Tasmania dijîn, dibe ku lazim be hûn sîgorta bikkirin. Tu dikarî bi
rêya projeyên endametiya ku ji hêla xizmeta ambulansê an şêrketa sîxorteya tendirustî taybet
wê bikin.
Bo zaniyarîy zortir bibînin Beşa 2, Bidesxistina Alîkarî.

Dermanên
Heger hûn pêwist bi derman bin, dibe ku doktorê reçete bidin we da ku binin bo dikana
dermanxaneyê, an pharmacy. Gelek, derman, wek antîbîotîk, tenê bi reçete ne. Eger Health
Care Card an Pension Concession Card ku ji aliyê Centrelink standibin mafê we ji bo tawîz li
ser hin dermanên wê hebe. Herweha divê tu karta Medicare ê xwe bo dermanxaneyê bînin.
Ev girîng e ku ji ser xwendina etîket û talîmatên li ser dermanên teqez bikin û ji dixtor an
dermangehê pirsên xwe bipirsin, eger tu ne emîn bin. Ji bo alîkarî an jî agahî li ser
dermanan, bi dermanfiroş an jî bi telefonê li Medicine Line li ser 1300 633 424 diaxivin.
Dermanxane dikarin tercûman jî bi telefonî bikar bînin, ku xizmeta belaşe ji aliyê hikûmetê re.
Reçete u Dermanên

Telefon

Malper

NPS MedicineWise
Medicine Line – Agehî
ser reçete u dermanên

1300 633 424
Duşem heta Înê,
9.00 sibehî heta
5.00 piştî nîvro

www.nps.org.au/contact-us/medicines-line

Medicare Australia –
agehî liser mafê
dermanên PBS ê

www.medicareaustralia.gov.au/public/services/
scripts/index.jsp

Xizmetên tenduristiyê ya ustan û herêma
Hikûmetên ustan û herêma xizmetên nexweşxaneyan, tenduristiya civakê û guhlêdana
pêşkêş dikin.

Navendên tenduristiyê civak ê
Navendên tenduristiya civakê xizmetên tenduristiyê ji bo kesên ji her temenî de bi nirxekî
kêm pêşkêş dikin. Ne hemû navendên heman xizmeta hene. Xizmetên dibe ku lênerrîn,
perwerde, tenduristî û pêşvebirina, sîkoterapî, lênêrîna diranan, lênerîna tibbî, şêwirmendiyê
û aramîya civakî bin.

Xizmetên tenduristiyê ji bo malbatên bi zarokên ciwan
Xizmetên zayînê û tenduristiya zarok gelek caran belaşin ji bo malbatên bi zarok ji zayînê
heta temenê çûna-dibistanê. Ew agahdariyan tenduristî didin, vakslêdana parastinê,
û şîret li ser pêşveçûna zarok, malbatperestî û xwarin ji bo zarokên piçûk.
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Xizmetên tenduristiya jinan
Xizmetên tenduristiya jinan alîkarin bo pirsgirêkên zayîn, fîlmkişandina kansera singê,
pirsgirêkên alkol û narkotîkê, pirsgirêkên tendurustiya derûnî û êrîşa cinsî û şîdeta nava
malê, di nav wan de sunetkirina keçan an jî tûje. Temaşa bikin, Beşa 6, Yasa Ustralya.

Xizmetên ji bo xelkê ji derdorên cur bi cur
Gelek nexweşxane û senterên saxlemiyê mezin pisporên tenduristiyê hene da ku xizmetên ji
bo civakên koçberên navxwe pêşkêş bikin. Xizmetên wek şêwrê, şêwirdarî, şandin û
agahiyên tenduristiyê didin.
Telefonî navenda tenduristiyê nexweşxaneyê yan civak ê xwe bikin ji bo dîtina eku Karkerê
pirrçandiyê tenduristiyê Multicultural Health Worker li wir ji bo koma zimanê xwe hene.
Bo dîtina xizmeta tendurustiyê:
Ustan an
Ajanên tendurustî
Herêm
ACT
ACT Health

Malper

NSW

NSW Ministry of Health

http://health.act.gov.au/our-services/which-healthservice-suits-you-best
www.health.nsw.gov.au/hospitals/pages/default.aspx

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
Department of Health and
Human Services

www.dhhs.tas.gov.au

Department of Health

http://ww2.health.wa.gov.au

Vic.
WA

https://www2.health.vic.gov.au

Xizmetên kêmendamî
National Disability Insurance Scheme (NDIS) Bernameya sîxoteya niştimanî ya kêmendamî
piştgiriya takekesî ji bo kesên mafdar bi seqetiyeka domdar û girîng, bi malbat û nêrevanên
wan re pêşkêş dike. Alîkarî NDIS bi wateya ceribandin nine û ne li ser alîkarîya dahatên yên
wekî piştgiriya emekdariya seqetbûnê an nêrevanên dayinên de bandora nine.
Di vê demê de, divê hûn daxwazên temenê u şûn bi cih bînin ji bo ku têkevin NDIS ê. Agahî li
ser mafdarî heye li www.ndis.gov.au/people-disability/access-requirements
Eger hûn ne li devereke NDIS bin, dibe ku hun bikaribin ji xizmetên kêmendamî mafdar bin.
Ji bo agahiyên li ser van xizmetên, biçin bo www.ndis.gov.au/people-disability/other-services
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Xizmetên tendirustên ustan u herêmên piştgirî û xizmetên cur bi cur pêşkêş dikin ji bo kesên
kêmendam u malbat û nêrevanên wan.
Ustan an
Ajana kêmendamî
Herêm

Telefon

Malper

ACT

Disability ACT

133 427

www.communityservices.act.gov.au/di
sability_act

NSW

Department of Family
and Community
Services
(Pîrbûn, Kêmandamî
u Kêra malê)

NT

Northern Territory
Government Office of
Disability

Qld

SA

Department of
Communities, Child
Safety and Disability
Services
Disability Information
Service

www.adhc.nsw.gov.au/individuals/sup
port

1800 139 656

http://health.nt.gov.au/Aged_and_Disa
bility/Office_of_Disability/index.aspx

13 QGOV
an
13 74 68

www.communities.qld.gov.au/ndis

1300 786 117

www.sa.gov.au/topics/communitysupport/disability

Tas.

Tasmanian Government
Disability and
1300 135 513
Community Services

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
Bê pere ye
1800 998 214

www.disability.wa.gov.au

Ji bo agahiyên zêdetir li ser xizmetên kêmendamî:
Saziya neteweyî

Malper

Department of Social Services –
Programên u xizmetên

www.dss.gov.au/our-responsibilities/disability-andcarers/programmes-services

Department of Human Services –
Bo kesên kêmendam

www.humanservices.gov.au/disability
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Saziya neteweyî

Malper

Ajan u malperên girêdayî kêmendamî

www.dss.gov.au/our-responsibilities/disability-andcarers/related-agencies-sites

Agehî ser pişgîrîya hikûmet, xelat u
mûçeyên bo kesên kêmenam u
lênervanên wan

www.australia.gov.au/information-andservices/benefits-and-payments/people-with-disability

Xizmeta tendurustiya derûnî
Ger hûn alîkarî bixwazin bo pirsgirêkên tendurustiya derûnî an nexweşiyên, peywendî bi
dixtorê malbatê yan jî navenda tenduristiyê civak ê deyinin.
Heger hûn pêwîst bi alîkarî lezgînî hebe, peywendî li gel tîma sîkîyatrî li nêzîktirîn xestexanê
bigrin yan jî bi telefonê li jêr:
Alîkarî tendurustî derûnî

Telefon

Malper

Lifeline – Xeta alîkarî 24 Seat

13 1114

www.lifeline.org.au/

Kids Helpline – Xeta alîkarî 24 Seat

1800 55 1800 www.kidshelp.com.au/

Mens Helpline Australia –
Xeta qeyranê 24 Seat
Suicide Call Back Service –
Xizmeta şêwrê neteweyî ya bêpere

1300 789 978 www.mensline.org.au/
1300 659 467 www.suicidecallbackservice.org.au

Ji bo bêtir agahîya li ser servîs u programên ku ji alî Department of Social Services tên
pêşkêş kirin ji bo piştgiriya tendurustiya derûnî ya di asta civakê de, di nav wan de:
•
•
•

Family Mental Health Support Service (FMHSS)
Personal Helpers and Mentors (PHaMs)
Mental Health Respite: Carers Supports (MHR:CS)

Biçin bo www.dss.gov.au/mental-health

Şêwrê Îşkence u Toqîn
Xizmetên pispor alîkariya kesên ku toqîn û îşkenceyê dîtine:
Ustan an
Şewrê Îşkence u Toqan
Herêm
Companion House – Alîkirina
ACT
derbasbûyên Îşkenceyê û Trawma
NSW

Service for the Treatment and
Rehabilitation of Torture and Trauma
Survivors (STARTTS)

Telefon

Malper

02 6251 4550

www.companionhouse.org.
au

02 9794 1900

www.startts.org.au
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Ustan an
Şewrê Îşkence u Toqan
Herêm
Melaleuca Refugee Centre –
NT
Xizmeta Desteka ji bo derbasbûyên
Îşkenceyê û Trawma
Queensland Program of Assistance to
Qld
Survivors of Torture and Trauma
(QPASTT)
Survivors of Torture and Trauma
SA
Assistance and Rehabilitation Service
(STTARS)
Phoenix Centre – Xizmeta Desteka ji
Tas.
bo derbasbûyên Îşkenceyê û Trawma

Telefon

Malper

08 8985 3311

www.melaleuca.org.au

07 3391 6677

www.qpastt.org.au

08 8206 8900

www.sttars.org.au

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

Ewlekariya zarok û pêşîlêgirtina rûdaw
Kidsafe, Weqfa Pêşîlêgirtina rûdawên zaro li Australia, rêxistineke ne-hikûmetî, ku
zanyarîyên ser ewlekariya zarok u pêşîlêgirtina rudaw û xizmetên ji bo dê û bav û civakên
pêşkêş dikin li www.kidsafe.com.au Hinek belavokên tercume kirî hene li beşên malperê ser
Rojavaya Ustralya u Viktorya li berdest in.

Parastin (Qutan)
Immunisation (Quta) zarok û mezinan li hemberî enfeksiyon û nexweşiyan diparêze.
Immunisation ne mecbûrî ye, lê ji bo hemû zarokên û hinek mezinan tê pêşniyarkirin.
Hin ustan û heremên pêwîstî bi qeyda parastinê a zarokanin berî ku zarok dest bi lênêrîna
zarok (child care) an jî dest bi dibistanê bike.
Herî derzîlêdanê bi destê dixtorê malbatê yan jî navenda tenduristiyê civaka we tên lêxistin.
Lê belê, hin derzîlêdan di dibistanan de tên dayîn. Bi dixtorê malbatê yan jî navenda
tenduristiyê civak re Têkilî deynin bo zanyarîyên zêdetir.
Australian Childhood Immunisation Register (ACIR) li www.humanservices.gov.au/acir
qeydeka netewîye ku nivîsên derzî di bin temenê 20 salî ji bo zarokan û kesên ciwan
tomar dike.
Zarok û kesên ciwan di bin temenê 20 salî ku bi Medicare re helîna otomatîkî li tomarên
ACIR wê de cih bigrin. Tomarên derzîlêdanê xwe bo dixtorî bînin, da ku ew jî ti agahdarî
vakslêdana parastinê ya di dervayî wêlat re li ser qeyda tomar bikin.
Derzîlêdanê pêdivîyeke ji bo hinek Diravên hikûmet u
(www.humanservices.gov.au/immunisation). Tenê jêderxistinî derbasdar ji parastinê
daxwazên ji bo sedemên tibbî ne.
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Agehî ser Qutan

Telefon

Malper

National Immunisation Information Line

1800 671 811 www.immunise.health.gov.au

Australian Childhood Immunisation Register

1800 653 809 www.humanservices.gov.au/acir

Xizmetêm diranan
Tenduristiyê devkî baş ji bo tenduristiya giştî û xweşîya wan girîng e. Diranpizîşik yên taybet
pêşkêşvanên sereke yên bo lênêrîna diranan in. Diranpizîşik yên taybet bi piranî ji bo
xizmetên xwe hisab dikin. Ew di rêbera telefonê de di lîsteyê de ne. Dibe ku hun bixwazin ji
bo bidestxistina sîgorteya tenduristiyê taybet ji bo alîkarîya wê mesrefên ya xizmetên
diranan.
Bernameya sûdên diranên zarokan Child Dental Benefits Schedule li
(www.humanservices.gov.au/childdental) rê dide zarok di temenê di navbera du û 17 salan
1,000 $ alîkariyan bistînin ji bo xizmetên bingehîn yên diranan. Ev tezmînata ji bo du salên
teqwîmî bêbirrînî dom dike. Heke mafê we hebe, Department of Human Services dê
peywendî bi we re bikin.
Ustan u herêmên hin xizmeta tenduristiyê ya bêpere devkî (di nav wan de qalib û kelûpelên
êş) bo xwedîyên karta tawîz mafdar li Centrelink. Bi nêzîktirîn navenda tendirustî yan jî
xestexanê peywendî bikin bo hûragahiyan xizmetên li taxa we de. Têkilî bikin bi Centrelink
ku bibîne ku, eger hûn mafdarin ya ne.

Xizmetên lênêrîna salî di Ustralya de
Wek ku tu pîr bibî, tu tercîhên li ser yê ku lênêrîna ji te, û gelo hûn jî dixwazin ku li mala xwe
bimînin an biçin nav mala lênêrîna salî. Xizmetên lênêrîna salî dîzaynkirine ji bo alîkarîya we
serbixwe bijîn, û hûn vebijarkên li ser lênêrîna we hebe.
Hikûmeta Ustralya rêzeyek daşikandin li ser xizmetên lênêrîna salî li Ustralya dike.
Ger şert û mercên we ya şexsî destûrê bidin, tê payîn ku hûn li hemberî mesrefa lênêrîna
xwe beşdar bin.
Malpera My Aged Care lênêrîna salî min li www.myagedcare.gov.au agahiyên li ser
bijartekên, û çawa gihîştina xizmetên lênêrîna salî hene. Ev ê alîkarîya we bike ku sîstema
lênêrîna salî fêm bikin, û çawa alîkarî û xizmetên bi dest bînin. Agahîyên wergerandî di
malpera de hene. Tu dikarî biaxifî ba My Aged Care re li ser 1800 200 422 yan jî bi rêya
TIS National ji bo nîqaşkirina pêdiviyên lênêrîna salî xwe re bikeve têkiliy.
Du vebijarkên ji bo xizmetên lênêrîna salî ne:
•

•

Heke hûn bixwazin berdewam bijîn li mala xwe, hûn dikarin alîkarî bi karên rojane de,
ku hûn êdî dikarin li ser xwe bi xwe, wek guhertina globên elektrîkî, baxçeyan, hamam
kirin û cil jiber kirin û an çûna kirînê torpîl bistînin. Hûn dikarin bo bidestxistina tiştên
wek çarçove rêve hebe ji bo alîkarîya we de rêve herin.
Hûn dikarin bar bikin bo nav mala lênêrîna salî eku hîs bikin êdî nikarin bijîn li mala
xwe de.
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My Aged Care dikarin pêdiviyên xwe nîqaş bikin û nirxandinekê saz bikin ku axaftina di der
barê rewşa xwe û bibînin, eger hûn mafê wergirtina xizmetên lênêrîna salî ji alî daşikanênhikûmetê ne - Ji bo bêtir agahîyê biçin bo www.myagedcare.gov.au/eligibility-andassessment an jî bikin telefonê 1800 200 422.

Gazin, li ser xizmetên lênêrîna salî an tenduristiyê
Her kesê ku dixwaze gilî li ser servîsên malên Aged Care, pakêtên lênêrîna li malê yan jî
Commonwealth Home Support Program Bernameya Piştgiriya malên komonwêlis hebin,
mafê peywendi bi Komîseriya Giliyên lênêrîna salî Aged Care Complaints Commissioner
heye. Ev xizmet bêpere ye. Tu dikarî bi Komîseriya Aged Care Commissioner têkiliyê bikî:
•
•
•

Liser xetê – www.agedcarecomplaints.gov.au/
Telefon bikin bo – 1800 550 552
Di nivîsîna – gilî hatiye nivîsîn te bişîne bo:
Aged Care Complaints Commissioner
GPO Box 9848 (paytexta u ustan û herêmên xwe)

Tu dikarî peywendi bi My Aged Care re bikî li ser 1800 200 422 yan bi rêya websîteyê
MyAgedCare malper li www.myagedcare.gov.au/, eger fikarên we hebin derbarê ezmûna
lênêrîna salî min.
Heger tu li ser lênêrîna tenduristiyê ji bo te yan jî kesek din bi fikar in, tu giliyê xwe li
komîsyona şîkayetên tendurustiyê serbixwe li ustan an herêma xwe bikin.
Ustan an
Herêm

Ajana gazinaên ser lênêrîna
tendurustî

Telefon

ACT

Human Rights Commission

02 6205 2222

NSW

Health Care Complaints
Health and Community
Services Complaints
Commission
Office of the Health
Ombudsman
Health and Community
Services Complaints
Commissioner
Office of the Health Complaints
Commissioner
Office of the Health Services
Commissioner
Health and Disability Services
Complaints Office

1800 043 159

http://hrc.act.gov.au/olderpeopl
e
www.hccc.nsw.gov.au

1800 004 474

www.hcscc.nt.gov.au

133 646

http://www.oho.qld.gov.au

1800 232 007

www.hcscc.sa.gov.au

1800 001 170

www.healthcomplaints.tas.gov.
au

1800 136 066

www.health.vic.gov.au/hsc

1800 813 583

www.hadsco.wa.gov.au

NT
Qld
SA
Tas.
Vic.
WA

Malper

Piştî mirinê
Dema ku kesek li Australia bimire, doktor, divê belgeya ku piştrast mirinê îmze bike.
Nabe tu amadekariyên cenaze bê kirin, heta ku vê belge nehêt derxistin.
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Cenaze li Australia belku biha bin û mesrefa di navbera $ 4,000 bo $ 15,000 ne. Carnacar
sîgortayên dibe alîkar bin u mesrefê cenazeyê û mesrefên din jî piştî mirina bidin. Carna kesê
ku miriye, amadekarîyên xwe kiriye ji bo mesrefê cenazeyê xwe, an tercîhên xwe di
wesyetname Will de xwe îfade kirine.
Will wesyetname, belgeyeke hiqûqî hatiye nivîsîn ku dibêje çawa tiştên kesê mirî bên
pişikkirin, piştî mirina xwe, ku dê xwedî li zarokên xwe, û fermanên din ên wekî diyariyên bo
dezgehên xêrxwazî û bexşîna endamê cesedê xwe. Da ku hiqûqî be, Will, divê ji aliyê dû 2
kesên ku ji Will sûdê nebe şahidê bin. Will bi giştî wesî jî Executor tayîn dikit.
Wesî Executor ya wesîyetname Will ji bo belavkirina hebûnên kesê ji bo kesên ku navê wan
di Will de, birêvebirina karûbarên bacê ji bo sîteya kesê mirî û misogerkirina talîmatên li Will
tên pêkanîn. Her ustan û herêmê serkarî giştî Public Trustee hene ku dikarin wek Executor
(bi giştî ji bo xercê) dixebitin.
Eger kesê Will nehiştin ne, emlak di bin a formula ji aliyê qanûnê tê parvekirin. Eger tu
mirovekî nêzîk nebin wan emlak wê ji bo hikûmeta ustan an herêmê bizevirin.
Alîkarî bo serexweşî kesên bi rehmet çûyî hene jî.
Ji bo agahiyên zêdetir:
Şewr

Malper

Çi bikin piştî mirinek www.humanservices.gov.au/customer/subjects/what-do-following-death
Çêkirina
Nedana ji bo
cenazeyên
Public Trustees
Organ Donation
Register
Alîkarî bo ziyan ê

www.moneysmart.gov.au/life-events-and-you/over-55s/wills-and-powerof-attorney
www.moneysmart.gov.au/life-events-and-you/over-55s/paying-for-yourfuneral
www.australia.gov.au/information-and-services/family-andcommunity/wills-and-powers-of-attorney/wills
www.humanservices.gov.au/customer/services/medicare/australianorgan-donor-register
www.australia.gov.au/information-and-services/family-andcommunity/death-and-bereavement
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Di vê beşê de
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Zewaca û têkiliyên din
Xizmetên ji bo ciwanan
Dê û bav
Piştgiriya zarokan
Kaloyan
Dîtina xizmên
Malbata we u Centrelink

Li Australia, rola malbatê dibe ku cuda be ji rolê asayî berî de. Mêr û jinan, heman maf û
erkên heye. Ev pesende û asayîye ji bo jin û mêr ku here ser kar. Mêr û jinan jî
berpirsyariyên malbatê re parve bikin, wek xwedêkirina zarokên, xwarin çêkirin û paqijîyê.
Hin endamên malbata wê ji bo jiyanê ya nû xwe li Australia zû ji yên din zêdetir eyar dibin.
Ji bo nimûne, zarokên wê gelek caran Îngilîzî zûtir ji dê û bavê xwe hîn bibin.
Ev girîng e ji bo lihevanîna jiyana we ya nû bi hev re kar dikin wek malbatê. Dibe ku pêwist
be, alîkariyê bixwaze û ev beşa agahiyên li ser hin ji yên ku xizmetên ku peyde dibin pêşkêş
dike. Li Australia, alîkariyê ji bo piştgiriya malbata xwe normal û meqbûl e. Biçin bo
www.humanservices.gov.au/servicefinder ji bo lînkên hikûmetê û desteka civakî.

Zewacê û têkiliyên din
1800RESPECT şêwrê, agahî û xizmetên şandinê ji bo gelê ku bixwazin alîkariya an jî agahî li
ser malbata û şîdeta nava malê û destdirêjiya seksî pêşkêş dike. Şêwirmendî Profeşînal rojê
24 saet, her hefte heft rojan hene. Ew jî dikarin her kesê eleqedar ji bo heval, meriv,
hevkarên an a bi muwekîlê alîkar dibin. Telefon bikin bo 1800 737 732 an biçin bo
www.1800respect.org.au
The Family Relationship Advice Line agahî li ser mijarên têkiliyên malbatê, şîret li ser
amadekarîyên malbatperestî piştî veqetîn û şandina xelkî ji bo xizmetên navxweyî ku
alîkariya malbatên bo avakirina têkiliyên baştir an eleqedar bi veqetîna pêşkêş dikin. Xeta
şîret ji 8.00 am ji bo 8.00 pm, roja duşem heta Roja Înê, û 10.00 am ji
bo 4.00 pm li şemî de dixebitin, bilî rojên cejnên giştî ya neteweyî. Telefon bikin
(telefona bêpere) 1800 050 321 an biçin bo
www.familyrelationships.gov.au/BrochuresandPublications/Pages/family-relationshipsadvice-line.aspx
Family Relationships Online Têkiliyên malbatî liserxetê agahî ji bo têkilîyên malbatî û
veqetandina pêşkêş dike. Malbatên dikarin li ser xizmetên ji bo birêveberiya mijarên
pêwendiya û amadekarîyên ji bo zarokên piştî veqetandina bibîn. Biçin bo
www.familyrelationships.gov.au
MensLine Australia xeta mêran li Ustralya, şêwrê, agahî û şandin bo xizmetên pêşkêş dike ji
bo alîkarîya mirovên ku pirsgirêkên bi jiyana malbata xwe an jî têkiliyên wan ên serekî heye.
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Ev jî alîkarî û agahiyan ji bo jin û endamên malbatê yên ku bi ser şirîkên, mêrê an jî bav û
kalên wan eleqedar dike. Ev kar dike her roj 24 saet, her hefte heft rojan. Telefon bikin
1300 789 978 an biçin bo www.mensline.org.au

Xizmetên ji bo ciwanan
Ajanên civakî bernameyên ji bo kesên di bin 25 salan de berhev dikin. Karkerên ciwanan bi
kalîte û bi tecrube ne û ew bi kesên ciwan re agahî, alîkarî û çalakiyên di jîngeheka saxlem
de, piranî li Navenda Ciwanan an Şaredaîya navxwe pêşkêş dikin.
Ji bo agahiyên zêdetir:
Xizmeta neteweyî ya ciwanan

Telefon

Malper

Kids Helpline – şêwirmendiyê 24
Seat ji bo pênc heta 25 salî

1800 551 800 www.kidshelpline.com.au

Headspace – early intervention
services for 12 to 25 year olds.
1800 650 890 https://headspace.org.au
Xizmetên têkilî zû ji bo pênc heta
25 salî
YouthBeyondBlue – alêkarî 24
1300 22 4636 www.youthbeyondblue.com
Seat ji bo ciwanan eleqedar bi
depresyonê û nexweşiya derûnî
Department of Education and
Training

https://education.gov.au/youth

Generation Success – çavkaniyên
ji bo alîkarîya karkerên ciwan

www.employment.gov.au/generation-successyouth-employment-initiative

Youth Employment

www.employment.gov.au/job-seekers-0

Linkên ji alî Australian Institute of
Family Studies

https://aifs.gov.au/cfca/publications/helplinesand-telephone-counselling-services-children-y

Reconnect – alîkarîya mirovên di
navbera 12 û 18 salî dikit ku
bêmal an dide imkana bêmal bin

www.dss.gov.au/our-responsibilities/housingsupport/programmesservices/homelessness/reconnect/reconnectservices

Office of the Children’s eSafety
Commissioner – ji bo raporkirina
tehdîtê elektronî cidî ku zarokên di
bin temenê 18 salan bike hedef.

www.esafety.gov.au/reportcyberbullying

Ustan u herêmên jî xizmetên ciwanan pêşkêş dikin:
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Ustan an
herêm
ACT

Xizmetên ciwanan

Malper

Youth InterACT

www.youth.act.gov.au

NSW

Youth NSW

www.youth.nsw.gov.au

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/yourcommunity/youth

Ji bo bernameyên werzişî u yên din ji bo ciwanan bi şaredaîya navxwe re bikeve têkiliyê.

Dê u bav
Ustralî qîmeta malbatperestî digrin, lê di heman demê de, ku ew her tim bi hêsan nine bibin
dê û bav "baş". Agahî û alîkarî, li gelek rêxistên hene.
Disiplîna zarokên beşek giringe ji malbatperestîyê, di heman demê de ceza fizîkî li Australia
qedexe ye. Tu dikarî awayên din ên dîsîplînê bi kar bînî, mîna şahnetiyê ji imtiyaz an şandina
zarokên xwe bi oda xwe. Xelat zarokê xwe bike ji bo rewşa baş û rê nîşan bide ji aliyê
nimûne.
Heke hûn bi rastî pirsgirêkan li disiplîna zarokên xwe heye, alîkarîyê ji şêwrê malbat û
xizmetên piştgirîya malbatperestî bistîne:
Agehî malbatperestî

Malper

Family and Relationship Advice Line
(Telefon 1800 050 321)

www.familyrelationships.gov.au

MyChild

www.mychild.gov.au

Raising Children Network

www.raisingchildren.net.au

Australian Childhood Foundation –
di nav de agehî tercume kirî

www.kidscount.com.au/en

Malbaperistî mezinên ciwan

www.abcdparenting.org

Kidsafe

www.kidsafe.com.au

Linkên hikûmeta Ustralî

www.australia.gov.au/information-andservices/family-and-community/caring-forchildren
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Piştgiriya zarokan
Proje li Piştgiriya Zarokan Child Support, bi rêvebirin ji aliyê Department of Human Services
Wezareta Xizmetên Mirovî, alîkarîya dê û bavên li hev cuda dike bo rêvebirina alîkariya
darayî zarok ji bo pereyên zarokên xwe. Têkilî bi wezaret re bikin ji bo nîqaşkirina Vebijarkên
piştgiriya zarokê xwe.
Pişgîrîya zarok

Hûragahên pêwendî

Child Support malper
Telefon Child Support

www.humanservices.gov.au/childsupport
131 272

Agehî bi zimanên din

www.humanservices.gov.au/yourlanguage

Koçber, penaber û mêvanên migrants,
refugees and visitors

www.humanservices.gov.au/multicultural

Kaloyan
Gelek hikûmet, saziyên taybet û civaka ku, ji bo xizmeta kesên li ser temenê 50 salî jî hene.
Hikûmeta Ustralya vana pêşkêş dike:
•
•

Xanenişînî temen Age Pension – piştgiriya dahat û ketina tawîzan ji bo Ustralîyên
pîr şiyay re li www.humanservices.gov.au/agepension
My Aged Care – agehî ser vebijarkên we, u çawa derbasî servîsên dibin li
www.myagedcare.gov.au

Herwisa binêrin Beşa 9, Tendurustî û Xweşîya.
Hemû Ustan û herêmên projeya Seniors Card Kartên Kaloyên heye. Ev kartê belaş e û maf
dide xudana vê tawîzên û tenzîlat li biznizên beşdar hebin.
Ji bo agahiyên zêdetir:
Agehî kaloyên
Centrelink

Telefon
132 300

Malper
www.humanservices.gov.au/olderaustralians

My Aged Care

1800 200 422

www.myagedcare.gov.au

Seniors Card
bernameyên
AusGov –
Ustraliyên bi tementir

www.australia.gov.au/information-andservices/benefits-and-payments/olderaustralians/seniors-card
www.australia.gov.au/information-andservices/benefits-and-payments/olderaustralians

Dîtina xizmên
Xaça Sor ya Ustralyayê (Australian Red Cross), şopandina xizmetên mecij u name ji bo
mirovên ku ji ber şer, hengame û şerê navxwe û karesatên sirûştî, ji hev cuda bûn dike.
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Tora cîhanê ji civakên Xaça Sor mirovan ji bo peydakirina endamên malbata derveyî welêt
alîkare. Ev jî alîkarî wan kesên li derveyî welêt re dikin ji bo dîtina kesên niha li Australia dijîn.
Bo peywendî bi servîsê xaça sor ya navnetewî bo şopandin u penaber (Red Cross
International Tracing and Refugee Service):
Xaca sora Ustralî

Hûragahiyên pêwendî

Email

natinfo@redcross.org.au

Red Cross Malper

www.redcross.org.au

Neteweyî

03 9345 1800

ACT

02 6234 7600

NSW

02 9229 4111 an Bê pere ye 1800 812 028

NT

08 8924 3900

Qld

07 3367 7222 an Bê pere ye 1300 554 419

SA

08 8100 4500

Tas.

03 6235 6077

Vic.

03 8327 7700 an Bê pere ye 1800 131 701

WA

08 9225 8888 an Bê pere ye 1800 810 710
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Malbata we u Centrelink
Department of Human Services Wezareta Xizmetên Mirovî, xizmetên civakî, tendurustî û
dayinên din û xizmetên bi rêya Centrelink û Medicare pêşkêş dike. Ev li gor pêdiviyên her
şexsî û malbata ê veguhere. Têkilî bi Centrelink re dikin bi lez ji bo alîkariyê, eger rewşenên
xwe biguherînin, ji bo nimûne, eger hûn zarok hebû, karê xwe wenda bikî an jî nexweş bikevî.
Centrelink alîkariya kesên dike daku serxwebû bibin u alîkarîya bêtir ji bo peydakirina kar,
piştgirîya wan heye. Centrelink jî piştgirî didin wan kesên ku di dema merheleyên jiyanê
cuda, wek plankirina ji bo teqawid bibe yan jî tûşî nexweşiyê yan jî krîza hewce bi alîkarîya
taybet.
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Piştrastkirina nasnameya we
Alîkarî bi zimanên din
Alîkarî mijûlbûna bi Centrelink
Maweyên çavrêkirin ya Centrelink
Daxwaza diravên Centrelink
Diravên bo malbatên
Welati New Zealandî(ku welatî Ustralî nine)
Crisis Payment ji bo penaberan u têkevîyên însanî
Servîsên din ya Centrelink
Tawîzên ji bo kêm daramedan
Rewş guhartin
Pênasaya hevjîn
Lêkolîn u daxwaz
Nehênparêzî agehîyên we
Ciwanên
Sîxorteya piştgîrî

Piştrastkirina nasnameya we
Li Centrelink divê hûn belgeyên nîşan bidin bo Piştrastkirina nasnameya we
(www.humanservices.gov.au/customer/enablers/proof-of-identity) - ji bo nimûne, passport û
belgeyên sefer, hûragahiyan li hesabê bankê an hûragahiyan menzil.

Alîkarî bi zimanên din
Agehîyên bi zimanên din
Centrelink gelek agehîyên tercemekirî hene li
www.humanservices.gov.au/customer/information-in-your-language li ser mûçe u servîsên bo
xwendinê, temaşa kirin an gûhdarkirin ê.
Centrelink pakêtek vîdyo hene bi nav Nû li Ustrya bi 10 ziman ku zanyarî têde li ser mûçe,
geryan bo kar, kartê Medicare u Health Care Card. Dikarîn van vîdyoyên bibînin li
www.humanservices.gov.au/yourlanguage
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Xizmeta telefonî firehzimanî
Eger hûn bi zimanekî din ji bilî Îngilîzî diaxivin hûn dikarin bi xizmeta telefonê firehzimanî me
xeber din li ser 131 202 (ji 8am – 5pm bi kata navxwe) û bi kesekî re bi zimanê xwe di ser
dayinên û xizmetên Centrelink biaxivin.

Wergêrên
Heke hûn Îngilîzî baş neaxivin, Centrelink dikarin tercumanekî ji bo serlêdana xwe bînin, be
belaş. Bo saz kirina wergêrek telefona 131 202 bikin an jî bixwazin li Navenda Xizmeta
Centrelink Centrelink Service Centre ya we.

Wergeradina dokyumentên we
Centrelink dikarin ji bo wergerandina belgeyên ku we pêdivî bi alîkarîya we bike ji bo xastina
mûçe û xizmetên me saz bikin bê pere. Telefona 131 202 bikin an jî li Navenda Xizmeta
Centrelink Centrelink Service Centre ya navxweya we piris bikin.

Karmendên xizmetên firehkeltûrî
Karmendên xizmetên firehkeltûrî (mêze bikin www.humanservices.gov.au/mso) agehî li ser
program u xizmetên Centrelink bo gelên koçber u penaber pêşkêş dikin, u bo baştir kirina
xizmetên bi awayekî fireh şêwre dikin.

Nameyên Centrelink
Divê hûn hemû nameyên ku Centrelink te re dişîne bixwenin û eger pêwîst bive bersiv bidin.
Banga 131 202 bikin eger ku we pêdivî rava nameyek bi zimanê xwe hebin.

Tevkarî mijûlbûna bi Centrelink re
Hûn dikarin kesek an rêxrawekê din (‘kandîd’) bikin ji bilî we karên temam bikin. Mêze bikin
www.humanservices.gov.au/nominees
Centrelink

Hûragahiyên pêwendî

Centrelink

www.humanservices.gov.au/centrelink

Agehî bo koçber, penaber û
mêvanên
Agehî bi zimanên din

www.humanservices.gov.au/multicultural
www.humanservices.gov.au/yourlanguage

Bo agehî bi zimanên din

131 202

Xwesta dawakirin

www.humanservices.gov.au/customer/enablers/intent-to-claim

Pişrastkirina nasnameya we

www.humanservices.gov.au/customer/enablers/proof-ofidentity

Seredana sentera xizmet bikin

www.humanservices.gov.au/findus
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Maweyên çavrêkirin ya Centrelink
Hemû niştecîhên dawiyê de gihîştiyê an koçberên katî (ji bilî penaberên an têkevinên mirovî)
divê 104 hefte (Newly Arrived Resident's Waiting Period), (Maweya çavrêkirina niştecîhên
nuhatî) berî wergirtina herî mûçe û feydeyên. Ev Maweya çavrêkirina li ser mûçeya alîkarîya
malbat ê derbas nabe (mêze bikin Mûçyên ji bo Malbatên). Bo zaniyarîyên zortir
www.humanservices.gov.au/families bibînin.
Dem a maweya çavrêkirina u ser kê ev qanûn derbas bive tê guhertin li gor corê perê û ji roja
hatina li Australia. Maweyên qetandî li Ustralya wek niştecîhê Ustralî u her demê di jiyana te
de li hemberî pêvajoyê maweya çavrêkirina tên hejmarê.
Li dema maweya çavrêkirina de, hun dikarin ba jobactive î têkevin bo alîkariya kar dîtinê.
Hûn dikarin ji derfetên kar self-help (xwe- arîkarî) di navendên xizmeta Centrelink Service
Centres bi kar bînin.

Jêderxistinên ji Maweya çavrêkirina niştecîhên nuhatî
Jêderxistinên ji Maweya çavrêkirina niştecîhên nuhatî li ser vana derbas dibe:
•
•
•
•

Welatî Ustralî
endamên malbatê yên welatiyê Ustralî an niştecîhên demdirêj
kesekî yan jî endamekî malbatê ji kesekî ku di bin programa însanî hatiye
Hilgrên hin vîzayên din

Heger hûn di tengahiyê de ne ji ber guhertina girîng yên rewşa we, dibe ku hun mafdar bin ji
bo bidestxistina berjewendiyên taybetî li zûtirîn dem de. Ji destdan an ku nikarin karekî peyda
bikin, gelek caran bi guhertina girîng yên rewşên nahên dîtin. Xwestek bişinin bo Centrelink
da bibînin ku mafdar in.

Pêdiviyên şiyana niştecîhbûnê
Mûçeyên xanenişînî û hinek alîkariyên din Maweya çavrêkirina niştecîhên nuhatî li ser derbas
nabin, belê `niştecîhbûnê şiyan` ê li ser wan derbas dibin wek:
•
•

Parenting Payment and Widow Allowance: 104 hefte
Age Pension and Disability Support Pension: 10 sal

Li wê derê hinek îstîsnayan hene, ji bo nimûne, eger hun penaber an têkevinên însanî bin,
an hûn dê jinbî bin, seqet yan jî tek-dê û bav bin piştî bidestxistina niştecîhêbûnê Ustralî.
Dibe ku mafê we ji bo xanenişinî hebe eger hûn di welatekî jiya bin, ku peymana ewlekariyê
yên civakî navnetewî bi Ustralya heye u mafdar bin bi vê mûçe ku ji Ustraya digri. Australia
peymanên ewlekariyê yên civakî bi 29 welatên heye, di lîsteyê de li
www.humanservices.gov.au/issa
Ji bo bêtir agahîya li ser xanenişînî, bi xwestên xanenişînî dervey welat re an xwestên
xanenişînî Ustralî li dervey welat biçin bo www.humanservices.gov.au/international
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Dawa kirina diravên Centrelink
Bo dawa kirina diravên ewlekarî civakî, lazime hûn xwe qeyid bikin bo ‘Intent to Claim’
niyetkirin bo xwest. Eve Centrelink agehdar dike li ser niyetkirinê we bo xwestê jo bo diravek.
Li serxeta çê dibe, bi şexsî an bi xwe telefon kirin an bi kesek ji bilî we.
Eger formê te bê pejirandin, dayina an jî karta tawîz ê te dest pê dike, ji roja ku we Intent to
Claim qeydkirî (eger tu ji bo peredana an jî karta tawîz mafdar bin li ser vê tarîx ê u ku hûn
forma xwe ya tijekirî di nava 14 rojan de vegerrînin).
Piranî diravên Centrelink bo kesên li Ustralya dijîn u niştecihên Ustralî ne (biçin bo
www.humanservices.gov.au/customer/enablers/residence-descriptions).
Hin vîza hilgrên katî dibe ku mafdar bin jî, li gora corê peredana wan. Dibe ku Newly Arrived
Resident's Waiting Period Maweya çavrêkirina niştecîhên nuhatî an maweya niştecîhbûnê
desturdar li ser wan bên cih bi cih kirin, heke istisna nebe. Belku mayayen cavrêkirina din bo
we şiyan bin. Mêze bikin maweyên çavrêkirin ya Centrelink.
Divê hûn hejmara filê bac (TFN) hebe ji bo wergirtina dirava alîkariya dahat ê.
Tabloya li jêr tê nasîn çi diravên we dibe ku mafdar bin bistînin, li gora rewşa we:
Rewşa we

Telefon

Ez digerim ji
bo karê

132 850

Ez xandin an
rahênan dikim

132 490

Centrelink
Mûçe
Newstart
Allowance u/an
Youth Allowance

Eger hûn digerin ji bo karê bi pere, yan jî tu bi
ku beşdarî rahênan an jî çalakiyên din belku
şansên xwe yên peydakirina karekî baştir
bike.

Youth Allowance Eger tu di navbera 16-24 salî de ne, full-time
dixwenin an şagirtiya an jî çalakîyên din ên
destûrdar bikin.
Austudy

Ez alîkarî li qeran 132 850
de dixwazim

Ev Mûçe alîkar dibe bo

Crisis Payment

Eger tu di 25 salî de ne, full-time dixwenin an
şagirtiya an jî çalakîyên din ên destûrdar
bikin.
Ev diraveke yek-care ye eku we:
•
•
•
•

Special Benefit

dawiyê bo Ustralya wekî penaber an
tekevên mirovahî hatibin.
nikarin li mala xwe ji ber zirarên ji agir an
tofanê de bijîn.
hûn mala xwe, ji ber şîdeta nava malê yên
xwe hiştine.
we ji girtîgehê de azad bibin.

Eger tu li rewşa aborî giran bin ji ber
sedemên ku li derveyî kontrola we de ne.
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Rewşa we

Telefon

Centrelink
Mûçe

Ev Mûçe alîkar dibe bo

Ez lênêrîna
kesekî dikim

132 717

Carer Payment

Eger hun nêrevan in ku nikare piştgiriya xwe
bi pere ya kar bikin, ji ber daxwazên rola
lênerîna xwe.

Carer Allowance eger tu dê u bav an nêrevanekî ku lênêrîna
rojane û zêde pêşkêş dikin bo:
(lêzêdekirina
dahatê)
- Salmezin an zarok bi seqetî yan tibbî..
- Salmezinên ku belengazî û pîr in.
Ez nexweş,
brîndar an
kêmendamim

13 2717

Disability
Support
Pension

Eger te astengiyeke fîzîkî, fikrî an psîkîyatrî
hebe, ku nahêle hun kar bikin heta dû salan,
an jî, eger nabîna- kor bin.

Sickness
Allowance

Eger full-time bixebitî and bixwenî, lê ji bo
demekê nikarin bi kar bikî an bixwîne ji ber
rewşa tenduristî û tu xwedî karek an xandinê
ku vegerin li dema ku hûn baştir bin.

Ez dê teqawît
bikin, an jî
teqawid im

13 2300

Age Pension

eger hûn dahati baş ji bo piştgiriya xwe li
teqawidî tune be.

Ez alîkarî
dixwazim piştî
kesek mir

13 2300

Bereavement
Payment

Eger hevjîna te, zarok an jî kesekî ku tu ji bo
xweyîkirin mir û hûn diravê Centrelink
werdigrin.

Bereavement
Allowance

eku bav u dayka we mirin u hewe meaş
wernagrin li Centrelink.

Listê tamî diravên Centrelink heye li www.humanservices.gov.au/centrelink

Diravên bo malbatên
Eger hûn xwedî zarokin girêdayî xwe hene, Centrelink diravên cûrbecûr ji bo piştgiriya
malbatên bi kar û berpirsyariyên xwe pêîkêş dike.
Ji bo agahiyên zêdetir:
Agehî Centrelink

Hûragahiyên pêwendî

Malpera malbatên

www.humanservices.gov.au/families

Agehî bi zimanên din

www.humanservices.gov.au/yourlanguage

Bo alîkarî bi zimanên din

131 202

Seredana sentera servîs bikin

www.humanservices.gov.au/findus

Telefon 131 450
99

Mafê alîkariya we dibe ku wê bi serrewşên malbata xwe re girêdayî ye, di nav wan de temen
û hejmara zarokan û dahata malbata we.
Bi giştî, hûn divê vîzeya daîmî bigirin û li Australia bijîn, da ku be mafê wergirtina diravên
alîkarîya malbata hebin, lê hin îstîsna hene.
Dirava alîkarîya malbatê

Ev dirav alîkare bo…

Family Tax Benefit Part A

li gel xercên xwedêkirina zarakên.

Family Tax Benefit Part B

bi pêşkêşkirina alîkarî ji bo malbatên, di nav de dê û
bav ê azeb, û malbatên bi yek dahata serekî ku bav
dixwaze li malê bimîne an di nivê hinek karê bi pere
bo îhtiyacên zarokan.

Single Income Family Supplement

malbatên dê u bav azeb û hin malbatên bi dahata yek
neferê serekî.

Child Care Benefit

bi mesrefa lênêrîna zarokan pejirandî an qeydkirî.

Child Care Rebate

malbatên mafdar bi mesrefa pejirandî lênêrîna
zarokan.
dê û bavan mafdar dev ji kar ber din ji bo lênerîna
zarokên nûbûyî an jî zarok ewlad bikin.

Parental Leave Pay

Newborn Upfront Payment and Newborn ji aliyê zêdebûna Family Tax Benefit Part A ji bo
Supplement
alîkarîya dê û bavên mafdar gava ku ew zarok hebin
an zarok ewlad bikin.
Dad and Partner Pay

Bavên an hevjînên ku ew zarok nûbûyî hebin an zarok
ewlad bikin.

Parenting Payment

eger tu nêrevanê serekî yên zarok in an.

Double Orphan Pension

welî û sêwî

Welatîyên New Zealand (ku welatî Ustralî nine)
Xelkê hatî bo Australia li ser pasaporta New Zealandî, bi giştî Special Category Visa (SCV)
Viza Katagorî taybet dema hatina werdigrin. Ji bo armancên ewlehiyê civakî Ustralî, hilgirên
SCV ku li Australia bûn, ji 26 reşemî 2001 de, bi giştî bi nav hilgirên SCV "parastî" tên
naskirin. Yên ku li Australia piştî 26 February 2001 giheştîne bi giştî wek hilgirên SCV
"parastî" nayên nas kirinn.
•
•

Hilgirên SCV "parastî" niştecihên Ustralî in û dikarin hemû dayinên Centrelink têkevin,
eger ew niha li Australia niştecih bûn şiyanê mafin, di nav wan de demên rawestanê.
Hilgirên SCV ku bi "parastî" nebin welatiyên Ustralî nîne. Ew nikarin bi giştî ji deravên
alîkariya dahat têkevin.

Hemû hilgirên SCV dikarin alîkariya malbatê û kartên tawîz hene eger ew qaîde û demên
rawestanê bi cîh bînin.
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Hilgirên SCV ku "parastî" nîne lê ew ku ji alî kêm 10 sal li Ustralya jîne ji 26/02/2001 ve dibe
ku mafdar bin bo bidestxistina tenî- carek deravên Newstart Allowance, Sickness Allowance
an Youth Allowance. Deravên bo kesên mafdar çê dibin eku şeş mehên u pitir li ser hev li wir
mabin.
Peymana Ewlekariya Civakî di navbera Ustralya û New Zealand Dibe ku hin xwedîyên SCV
mafdar bin ji bo Age Pension, Disability Support Pension or Carer, ne giring e ew "parastî"
bin an na.
Agahiyên zêdetir ji bo welatîyên New Zealand hene li
www.humanservices.gov.au/paymentsfornewzealanders

Crisis Payment deravê kirîze bo penaber u têkevinên însanî
Crisis Payment deravekî yek-care ye bo kesên ku di rewşên pir dijwar derbas bûne. Divê hûn
di hundirê heft rojan ji hatinî bo Australi xwestek bidin an peywendi bi Centrelink re bikin bi
‘Intent to Claim’ ve di nav heft rojên piştî hatin u west ê di nav 14 roja paşî vê peywendî de.
Bo zaniyarî zortir biçin bo belavokî Crisis Payment deravê kirîze li
http://www.humanservices.gov.au/crisispayment

Xizmetên din ya Centrelink
Centrelink gelel xizmetên pêşkêş dikin, ji wana:
Centrelink xizmeta

Telefon

Alîkarî berdest

Self Service

136 240

Mêze bikin Beşa 1, xwe xizmetkirin

Online Services Support

132 307

Bi desxistina alîkarî ji xizmetên serxeta ya
Centrelink

Centrelink International
Services

131 673

Pirsên li ser barkirina an sefera derveyê Ustralya,
dawakirina dayinên dema ku li derveyî Ustralya,
an wergirtina pere ji derve re

Financial Information
Service (FIS) xizmeta
rezervasyonê

132 300

Rezêrvkirina simînarê Financial Information
Service Xizmetên Agehî Darayî

Gilîyên u gerandina agehî 1800 132 468 Bo pêşkêşkirina pesin, gilî û pêşniyarên

Tawîzên ji bo xwedîyên kêm dahat
Dimîne li ser dahatê, kar, temenê an corê peredana Centrelink, kesên bi dahatê nizim dikarin
mafdar bin ji bo tawîzê ji federal, ustan / herêm û rêveberiyên navxweyî û herweha ji şîrketên
taybet. Tawîzên dibe ser, tenduristî, mesrefa malê, perwerde û veguhestina derbas bibin.
Ji bo agahiyên zêdetir ji bo www.humanservices.gov.au herin û ji bo "dahatê kêm"
lêgerîn bikin.
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Guhertina rewşên
Heger guhertinên çê bûn li malbatê, karê xwe yan rewşa jiyanê, li wê derê, divê tu
Centrelink zû agahdar bikin da ku hûn peredana rast bistînin. Eger hûn bi zêdetir ji
mafê we pere standine, hûn belku hinek an hemû vê pere bizevirîn ve.
Hinek guhertinên ku divê hûn Centrelink re bibêjin wek vana:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

agahîyên şexsî û têkilî
hûragahiyan li banka
rewşa peywendî
amadekarîyên lênêrîna bo kesekî li bin lênêrîna we, di nav wan de zarokên xwe
rewşa kar
dev ji welêt, bo demekê an mayînde
wergirtina pere li ser hev de
dahat an jî hebûnên zêde bû an kêm, di nav wan de dahat û hebûnên hevserê xwe
destpêkek an temam kirina dixwendin

Pênaseya hevser ê
Ev girîng e ku Centrelink re bibêjin gelo tu kesekî azeb yan jî hevser hene. Ev jî hin caran li
ber a 'endamê ciftek' tê gotin. Herî dayinên dê dahatên û hebûnên ji herdu endamên ji ber
çav digirin. Hinek dayinên bi rêjeyên cuda hene, li gor bê tu azeb in yan jî hevserê hene.
Hinek dayinên bi tenê ji bo xelkekin ku bê hevserin.

Lêkolandin u liberrabûnîyên
Eku ji biryarek razî nebûn, pêwendi bi Centrelink bikin bo lêkolandin li
www.humanservices.gov.au/customer/reviews-and-appeals Pêvajoyên ji bo lêkolandin
u liberrabûnîyên hene.

Nihênparêzî ji agahîya we
Agahiyên xwe yên takekesî tenê bi destê Centrelink eşkere dibin, eger ku bi qanûnê destûr
bide, an eger hûn destûr daye.

Ciwanên
Ger zarokên we mezintir ji 16 salî heye, ew Dibe ku mafê we ji bo dayinên wek Youth
Allowance or Family Tax Benefit bistînin. Temaşa bikin Xizmetên ji bo ciwanên.

Garantîya piştgîrî
Garantîya piştgîrî (temaşa bikin www.border.gov.au/about/corporate/information/factsheets/34aos) peymaneke huqûqî di navbera niştecîhên Ustralya an rêxistin ê ('garantîkar')
û hikûmeta australî ye. Garantîkar razîye piştgiriya ji bo koçberan (‘garantîkirî’) li Australia
pêşkêş bikin, da ku garantîkirî ne hewce bin îtîmadê li ser dayinên hikûmetê bikin.
Garantîya piştgîrî ji dû heta10 sal belku dom bike, dimîne li ser corê vizeya bidestatî ve.
Heger tu yan jî pêgirtîyên xwe dawaya dayinên refah bikin dema ku li bin peymana Garantîya
Piştgîrî de bin, 'garantîkar dive tev miqdarê ji bo hikûmeta vegerînin.
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11 Pere
Di vê beşê de
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Xizmetên darayî
Fêmkirina pere
Bankdarî
Bac
Biznizên piçuk
Qerd u kredî
Sixorte
Bidestxistina şêwrê darayî
Alîkarî li ser dozên pere
Parastina muşterî

Xizmetên darayî
Li Australia, gelek bankeyê, sîgorta, superannuation û berhem û veberhênanê u xizmet
xizmetên hene. Şîrketan, divê ji aliyê hikûmeta molet hebe bo firotina berhemên darayî û
xizmetên. Ji vê yekê re bê moletê li dijî qanûnê ye.

Fêmkirina perê
Ji bo agahiyên li ser birêvebirina aborîya şexsîyên xwe, û linkên bo kalulêter û amûrên,
biçin bo www.australia.gov.au/information-and-services/money-and-tax/personal-finance
Di malpera Perêyê jêhatî ya Komisyona weberînan u ewlehyên Ustralî Australian Securities
and Investment Commission li (www.moneysmart.gov.au) de agahiyên kêrhatî di derbarê
birêvebirina û weberhênanên pere, di nav wan de budceyên malê, bankekarî, sîgorta û
deynê.
Xelkên nerast belku hewla xapandine we bidin pereyên we bibin. Eger te gilî hebe li ser
dayînê pere, deynên bizinisz, sîgorta, superannuation, weberhênan û şîretê aborî,
yan eger tu nizanî an jî şik û guman li ser veberhênanê heye, telefonê bikin bo Australian
Securities and Investments Commission (ASIC) ser 1300 300 630 an biçin bo
www.moneysmart.gov.au/tools-and-resources/how-to-complain

Bankdarî
Bankên, civatên avahî û sendîkayên kredîyê xizmetên bankdarî pêşkêş dikin. Ji bo kişandina
pere, di nav bank herin an karta bankê te û PIN ê xwe PIN (Personal Identification Number)
(Jimara nasamdina şexsî) bikar bînin bo derxistina pere ji ATM (Automatic Teller Machine).
Hûn divê PIN xwe biparêzin. PIN ê xwe nenivîse li ser karta xwe, an li cihê nehavêje ku bêt
dizîn, wek di berîka, peredanka an telefonê mobîlî.
Eger karta bankê we hat dizîn, an jî ji dest da, di cih de dibêjine banka xwe.
Eger tu pirsgirêk bi banka xwe heye ku, tu nikarî çareser bikî, peywendî bike bi Ombasmana
xizmetên darayî Financial Services Ombudsman li http://www.fos.org.au
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Ji bo agahiyên zêdetir:
Agehî bankdarî

Malper

Australian Bankers Association
– perjewendiya hesabê bankê

www.bankers.asn.au/Consumers/Managing-Your-Money

Birêvebirina hesabên bankê te

www.moneysmart.gov.au/managing-your-money/banking

Australian Competition and
Consumer Commission –
bankdarî internêtî

www.accc.gov.au/consumers/online-shopping/internetbanking

Agehiyên tercumekirî ya
MoneySmart

www.moneysmart.gov.au/tools-andresources/publications

Financial Service Ombudsman

www.fos.org.au

Bac
Li Ustralya, hûn bac didin hukûmetê li ser van dahatên bi dest dixin bi rêya kar, bizniz an jî
weberhênanê. Ofîsa bacê ya Ustralya Australian Taxation Office (ATO) bacên ji xelkî u
biznizên kom dike ji bo xizmetên civakî giring wek nexweşxane, dibistan, rê û rêhesinên
bidin.
ATO jî vîdyoyên didin li http://tv.ato.gov.au/ato-tv/channel?c=c-b8nuuyo ji bo xelkî dê li ser
bac u sistemên superannuation zanyarî hebin.

Bac a kala u servîsên
Ustralya bac a kala u servîsên (GST) 10 ji sedî heye, di nav buhayê herî malî, xizmet û
alavên din bo firotin an jî bikarînan. Hin tişt wek xwarina bingehîn, piranîya xizmetên
perwerdehî û tenduristiyê, lênêrîna zarokan mafê û lênêrîna sexbêriya azad in ji- GST.

Hejmara fayila bac ê
Jimara fayla bac ê (TFN) jimarek yekaneye, ji bo kesên, an jî rêxistinên tê derxistin ji aliyê
ATO ve. Ev te dide naskirin ji bo armancên bac û superannuation. Xwest bide bilez ji bo
hejmara fayla baca xwe.
Bileztirîn rê bo bidestxistina TFN serxet e li www.ato.gov.au/tfn qeyidkirin li serxetê 24 seat li
roj, feft roj li heftê de heye. Hûn dê hûragahiyan li pasaporta xwe û adresa Ustralya nişan
bidin. Formên daxwazî li malpera Publication Ordering Service girêdayi ATO li
www.ato.gov.au/order-publications hene an bi telefon kirina hêlaarîkarî Jimara fayla bac ê li
ser 132861. Hûn divê TFN xwe bi post di nav 28 rojan de bigrin ji roja ku ATO
daxwaznameya we bistîne.
Hûn dikarin tenê yek TFN bistînin. Ev ya weye ji bo jiyanê û divê werin parastin. TFN we hrt
heman dimîne, heta eger nav an jî karê xwe biguherînî, biçin şarekê din, an jî dev ji Australia
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ber din û piştre vegerin. Divê her kes TFN xwe bi xwe hebe. TFN xwe bi endamên din ên
malbata xwe re parve neke.
Jimara fayla bac ê xwe, li cihê nehavêje ku bêt dizîn, wek di berîka, peredanka an telefonê
mobîlî.
Rêvekirin li kesekî din ji bo bikaranîna TFN te, firotina wê an dayîna wê dikarin pirsgirêkên
cidî çê bikin. Xelkî nerast dikarin wê bi kar bînin ji bo:
•
•
•
•

Dizîna vegerên bacê we
derbasa nav hesaba bankê we
hesabên bankê vekin li ser navê we û ji we re bi deynê bihêlin
sextekarî bi rêya daxwazî ji bo alîkariyên hikûmetê bi navê te

Tenê hin kes maf heye ku ji TFN we bipirsin, di nav wan de Australian Taxation Office,
Centrelink, kasa superannuation ê te, bank an saziya aborî, û kardêrê te.
Hay ji kesên nerast ('sexteçî') dibe ku hewe bixapînin TFN we li ser formê xastinê kar
derbixin. Ew jî belku hewl bo bidestxistina TFN we bidin bi rêya reklamên karê sexte bo
dizîna nasnameya te. Bi tenê TFN xwe bide kardêrê xwe piştî dest pê kirina karekî nû.

Dema bidestxistina karek çi diqewime eger we TFN nebe?
Dema ku tu dest bi kar bikin, xwedîkarê we ji we bixwaze ku formê daxuyaniya hejmara fayla
bacê tijî bikin ku hûn mecbûrin bi nivîsandina TFN ê xwe.
Eger hûn TFN tune, we 28 roj heye ji dema ku dest bi kar kir dawaya TFN bikin û bistînin.
Heke hûn TFN xwe piştî 28 rojan de nebe, kardêrê we divê asta here zêde yên bacê ji we
bigirin. Hûn bêyî TFN dikarin bixebitin, di heman demê de bacê ya zêdetir dê ji heqê xwe
û ji super bidin. Eger hûn TFN tune, nikarin vegera baca xwe elektronîk, daxwazî ji bo
berjewendiyên dewletê bikin an jî hejmara biznizê Ustralî Australian business number (ABN)
bidest bixin.

Vegerandina baca dahatê
Ger hûn dahatek bidestanîne di sala darayî de (di navbera 1 July û 30 June), divê hûn forma
Vegerandina baca dahatê ji pêşî 31 Octoberî vê salê de pêşkêş bi ATO bikin.
Eger hûn ajansekê bacê ya qeydkirî ji bo amadekirina vegera baca xwe bikar bînin, hûn
dikarin vegera baca xwe paşê ji 31 October î pêşkêş bikin. Hûn dê hewceya çêkirina
lihevkirina bi ajansa bacê hene berî 31 October î de heta mafê birwarên pêşkêşkirin bistînî.
Hûn dikarin vegerandina bacê bi xwe pêşkêş bikin li serxet ê li
www.ato.gov.au/Individuals/Lodging-your-tax-return Ev xizmet bêpere, rehet û ewle bûyî ji alî
ATO ve didin. Ev rê dide ku ATO pirkirina li parçeyên din ên vegera bacê ji bo we bikin, bi
bikaranîna agahiyên ku kar, bankayan, weqfên tendurustîya xwe û ajansên hikûmet î pêşkêş
kiribûn.
Hûn dikarin vegerandina bacê xwe pêşkêş bikin li serxet belê hesabê myGov lazime, ku tê
berhevkirin li https://my.gov.au
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Alîkarîya Bac ê
Alîkarî Bacê xizmetek bêpereye ji bo kêm dahatên e, ji July heta October î her sal heye.
Navendên Alîkarî Bacê xwebexşên perwerde kirî hene ji aliyê ATO ve ku dikarin ji bo jijîkirina
vegerandina bacê alîkar bin bi rêya myTax li serxetê.
ATO

Hûragehîyn pêwendî

Telefon (bi Alîkarî Bac re)

13 2861

Pirsên bizniz u GST

13 2866

Hejmara fayila bac ê li ser xetê
dawa bikin

www.ato.gov.au/TFN

Seredana ofîsî bikin

www.ato.gov.au/Visitus

Agehi wergerandî ya ATO

www.ato.gov.au/General/Other-languages

Malpera ATO

www.ato.gov.au

Saman u weberhênan u dahat li derveya Ustralya
Nîstecihên Ustralî bi ser dahata xwe li her erdê biyanî bac didin û divê hemû dahata biyanî li
Vegerandina baca dahatê xwe îlan bikin. Pirsek ev e, eku rûniştvanê Australia bin ji bo
armancên bac li ser bingeha dozê-by-doza tên destnîşankirin.
Australian Taxation Office (ATO) Agahiyên li ser malpera xwe heye ku dê alîkarî we bin li ser
wacibên baca xwe, di nav wan de bac li ser dahatên jî fêm bikin:
•
•
•
•
•

veberhênanê yên wekî ewlehiya û milkên kirê
sûd u xelatên
çalakiyên bizniz yên derveya welêt
xanenişînî li derveya welêt
muamele bizniz yên navneteweyî, wek bazirganiyê kala û xizmetên internîtî.

Eku li derveya welêt dahat hene, hûn divê ev îlan bikin heta eger bacê li wî welatê ku dahat
bidest xistine hatibû dayîn. Eger dahatê biyanî li Australia bac li ser hebe, û hûn baca biyanî li
ser wê pere dabe, hûn dikarin ji bo krediyê ji bo baca derve pere bigrin.
Hûn gerek dahata biyanî derve ye ku ji bacê Uustralya miafin îlan bikin. Ev dahata biyanî
dikarin bên nav hesabê dema xebatê de derket çiqas bac hûn li ser dahata we di Australia
xistiye u deyndarin. Ji we re lazime hemû dahata biyanî îlan bikin, heta eger hûn ne mecbûr
bûn bacê ser dahatên li welatê din bidin.
Her sal ATO agahiyên ku ji Vegerandina baca dahatê we bi agahiyên li ser livûtevgerên di
derveya welêt de muqayese dikit ku ji alî aliyên sêyemîn grêdayî ATO ve hatiye girtin.
Ger cudabûna di navbera ev agahî û Vegerandina baca dahatê we hebe, ATO bi we re
têkilî dikin û dibe ku guherîn li Vegerandina baca we bikin.
Ger karûbarên aborî we tevlîhev in, dibe ku hûn dixwazin ajansê bacê qeydkirî bi kar bînin an
ku ji ATO şîret dixwazin.
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Biznizên Piçûk
Biznizên biçûk parçeyeke girîng ya aborî Ustralya pêk dîne. Alîkarî heya eku hewe bixwazin
biznizê xwe dest pêkin. Biçin bo www.business.gov.au/business-topics/starting-abusiness/Pages/default.aspx eger we bifikirin biznizê biçuk dest pêkin. Bo zanyarî ser Small
Business Education Program ku tên pêşkêş kirin ji alî offered by the Australian Competition
and Consumer Commission, biçin bo www.accc.gov.aur/about-us/tools-resources/smallbusiness-education-program
Eku hewe bixwazin biznizê xwe dest pêkin li Ustraya lazime TFN hebe daku dawa Australian
business number (ABN) Jimara biznizê Ustralî bikin. Qeydkirinên din jî belku lazim bin, wek:
•
•
•

qeydkirin bo GST (eku dahata salaneya we pitir ji 75000 dolarî Ustralî bive)
u/an xizmeta taksî pêşkêş bikin.
qeydkirina wek kardar ê.
qeydkirinê pêwîst ji aliyê dezgehên din ya hikûmtê.

Australian business number hebin tê wateya ku hûn bi biznizê xwe birêve dibin. Heke tu
nizanî ka tu 'birêvebirîya bizniz' dikin yan hatîne bin cebirî bo bidestxistina an ABN ji bo
karkirin ê, telefonî bikin bo 132 866. Tu bacê li ser dahatên biznizê xwe didin û hûn belku
baca li ser bidesxistina sermaye jî bidin, eger ku hûn biznizê xwe an hebûneke bifiroşin.
Tu dikarî dawaya dabirînê bikin jî ji bo mesrefên girêdayî bidestxistina dahatê biznizê xwe.
Eger karmendên hebin, belku hûn bi xwe superannuation bo wan bidin û bacê ji dahata wan
bişînin ji ATO re bişînin. Divê tu vê yekê bikî, heta eger ew endamên malbata xwe bin jî.
Ji bo avakirina biznizek divê hûn dê hewl bidin ji bo bidestxistina destûrê ji ajansên hikûmeta.
Tu diyariyên an pere ji bo ku bandorê an lezkirina biryarê pêşkêşk nekin. Ji bo ku bi vî rengî
teşwîq neqanûnî e û wê bê raporkirin. Ji bo alîkarîya bizniz û kesên mafê bac û berpirsîyarîya
xwe fêm bikin, ATO alîkarî û agahiyan bi Îngilîzî û weşanên tercumekirî heye. Australian
Business License and Information Service (ABLIS) Xizmetguzarî molet u zanyarî Ustralî,
dikare alîkar bive bo berpirsyariyên u pêwistiyên we.
Ji bo agahiyên zêdetir:
Mijar

Malper

Destpêk û bi rêvebirina
biznizê biçûk

www.business.gov.au/small-business/Pages/starting-andrunning-your-small-business.aspx

Agahî hikûmetê ji bo
biznizê

www.australia.gov.au/information-and-services/business-andindustry

Xelatên bo biznizên
biçûk

https://www.business.gov.au/assistance

Lîsansên biznizê û
qeydkirinê

https://ablis.business.gov.au/pages/home.aspx
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Mijar

Malper

Agahî baca biznizê
biçûk

www.ato.gov.au/Business/Starting-your-own-business/

Fair Work sîstema
têkiliyên kargehan

www.fairwork.gov.au/find-help-for/small-business

Piştgîriya Ustan u
Herêm u agehî

www.business.gov.au/business-topics/starting-abusiness/Pages/advice-and-support-in-your-state-or-territory.aspx

Alîkarî Ustan u Herêmê
u agahiyan

https://ablis.business.gov.au/pages/home.aspx

Deynan û krêdîyê
Wergitina deyn an jî krêdîyê eve dema ku tu pereyan deyn bikin û razî bin li pêşerojan de bi
birekê zêdetir vegerînin, ku bi faîz (interest) tê zanîn. Hin ji cureyên cuda yên deynan hene
wek deynên şexsî, deynên malê, kartên kredîyan û bêtirkêşan in.
Mesrefa deyn wekhev nine wê li ser corê yên deyn, deynder, çikas wexit bigirin da bidin paş,
rêjeya faîzê û xercên û de. Ev girîng e ku deynê negirin an karta krediyê bi kar nehînin eger
wene nikarin vegerînin. Ji bo şêwirdarîya li ser kredîyan, deynên û deyn, biçin bo
www.moneysmart.gov.au/borrowing-and-credit

Sîxorta
Sîgorta eve dema ku her sala mikdarê pere didin bo parastina aborî li dijî wendabûn an
zirara. Sîxortader razî dibe ku zîyandayine bidin we jibilî vê hûn ji bo wendakirina bi xwe
bidin.
Corên adîyên sîxotra, tenduristî (dîtina Beşa 9, Tendurustî û Xweşîya), sîgorta avahiya malê,
sîgorteya hûrmûrên malê, sefer, jiyana û sîgorteya erebeyê. Ev girîng e, ji bo fêmkirina
polesîya sîgorta û çiqas ew dê mesrefa bibin berî we li hev bikevin nav vê peymanê.
Coreyên cuda yên sîxorta erebeyê heye. Ger tu erebeyê hebe mecbûrî ye ku sîxorta partiya
sêyem ("CTP") hebe. Ev wê te biparêze eger tu kesek din birîndar dikî di qezayê de. Hûn jî
dikarin sîxorta erebeyê berfireh bikirrin, ji ber ku tiştên firehtir li hev dike, wekî yên ku
mesrefên ji ti ziyan ji bo otomobîla xwe (yan jî kesekî din), eger tu di qezayê de ne, an jî eger
erebeya we hat dizîn.
Ji bo agahiyên zêdetir li ser sixorta, bicin bo www.moneysmart.gov.au/insurance

Bidestxistina şêwrê darayî
Financial Information Service (FIS) Xizmetgugarî zanayariyên darayî, zanyarî li ser dozen
darayî pêşkêş dike. FIS xizmeteke bêpere û serbixwe ye li ser riya telefonê, bi rû bi rû î an jî
bi riya semînerên perwerdehiyê aborî. Ji bo bêtir agahîya li ser xizmetên ku pêşkêşîkirî
telefona bikin bo 132 300 yan jî ji serdana malpera FIS bikin li www.humanservices.gov.au/fis
Ku beşdarî semînerekê bin, telefona 136 357 bikin.
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Alîkarî li ser dozên pere
Li Ustralya, ev tê qebûl kirin û normal e eku pirsgirêkên pere hebin alîkarî bixwazin.
Şêwirmendî aborî agahî ji bo kesên ku di dijwarîya aborî ne pêşkêş dike. Ew dê nirxandinên li
ser rewşa yên şexsî an malbatê dikin û piştre alîyên baş u xirabên ji vebijarkên cuda
destnîşan dikin.
Telefona 1800 007 007 bikin an jî bişin bo www.moneysmart.gov.au/managing-yourmoney/managing-debts/financial-counselling

Parastina muşterî
Dema ku tu malên an xizmetên li Australia, di nav wan de internêtî jî kirî, mafên te yên di bin
Australian Consumer Law yasaya Ustralî ya muşterî heye. Ji bo nimûne, te maf heye ku
agahdarîyên rasteqîne û heqîqî li ser berhem û xizmetên dikrî hene. Eger tiştek şas hat bi
berhemê te kiriye, ji ber ku seqete, mafên te yên ji bo tamîrê heye, guhartin an pereya
bistînin. Mafê te heye ku hêvî bikî, ku berhemeke ji bo bikaranîna ewle bive. Qaîdeyên hene
ku esnaf dive bicih bînin li ser telefonê an jî, eger ew ji bo mala te werin, weke derketina ji
eger tu ji wan bixwazî ku li wir derkevin.
Ger tu pirsgirêka heya bi kirînê, ji bo agahiyên li ser maf û vebijêrkên xwe re serî bi ajansa
parastina muşterî re, li ustan an herêma xwe peywendî bike. Ew dikarin alîkarî we bikin bi
pirsgirêkên di heqê kirê û akincîbûn, kirrîn an jî difirotin a malê, avahî û tadîlata, kirîna
otomobîlê, bazarî, warantî, lay-bys, refund, credit û bazirganîkirin. Ew belku bikarin danustan
(muzakere) bimeşînin di navbera te û malfiroş ji bo çareserkirina pirsgirêka.
Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) Komisyona pêşbazî u muşterî li
Ustralya, welatî Ustralî diparêze dijî pêkanînên neheq bizniz li sewqiyata, pratîkên bazara
antî- pêşbazî û neheq, ewlekarîya berhemên.
Ji bo agahiyên zêdetir:
Herêm

Ajana mişterî

Malper

Neteweyî

Australian Competition and Consumer
Commission – telefon 1300 302 502

www.accc.gov.au

Neteweyî

Agahî ACCC li zimanên din ji bilî
Îngilîzî

www.accc.gov.au/about-us/informationfor/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

Consumer Affairs

www.consumeraffairs.nt.gov.au/ForCon
sumers/ConsumerRights/Pages/default.
aspx

NT
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Herêm

Ajana mişterî

Malper

Qld

Office of Fair Trading

www.fairtrading.qld.gov.au/consumers.h
tm

SA

Office of Consumer and Business
Affairs

www.cbs.sa.gov.au/wcm/consumers/co
nsumer-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/ConsumerPr
otection/

Ofîsên Ombudsman rayedarên serbixwene ku lêkolîn li gilî dikin li ser rêxistinên hikûmetê û
kompaniyên taybet li hin pîşesaziya. Ew dikarin nava tevgerê ji bo dev ji muameleyên
neyasayî, neheq, yan, yan jî mudaxele bo hewldan ji bo encamên ku fêdeyê ji bo we hebe.
Telefon bikin bo 1300 362 072 yan jî ji bo Lînkên ji bo ustan, herêm û pîşesaziya Ofîsên
Ombudsman biçin bo www.ombudsman.gov.au
Fermangeha peywendiyên u Medya Ustralî Australian Communications and Media Authority
(ACMA) lêkolîna gazina li ser naveroka nelicih li ser xizmetên weşanê yên wekî televîzyon û
radyo. Gazin, divê ji xwediyê an dabînkar ji xizmeta yekem bêt çêkirin. Eger gilî çareser
nebe, ku here www.acma.gov.au ACMA jî lêkolîna gazina li ser SPAM email û bazarkirina
telefonî dikin, û xwedan qeyde"Do Not Call" diparîzin.
Ofîsa komisyona selametî elektronî Office of the Children’s eSafety Commissioner zarokan li
www.esafety.gov.au agahî û çavkanî bo Ustralîyênku çawa li serxet ewle dimîne pêşkêş dike.
Ew jî bi lêkolîn û gazincên li ser zordestxin û naveroka pêktatên neqanûnî dikin.
Eku zarokê we hatiye ber zordestx li internetî, an eger tu hatiyî li seranserî naveroka tu
bawerî ku êrîşeke ye yan qedexe ye, tu giliyê bide li www.esafety.gov.au/complaints-andreporting
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12 Beşdarbûna Medenî
Di vê beşê de
Zanîn û ji têgihîştina adet û qanûnên Ustralî dê alîkariya we ji bo guncandin ji bo jiyana di
civaka Ustral dike.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Derbareya Ustralya
Berpirsiyariyên u behayên
Wekhevî û antî-cudakarîyê
Xwebexşî
Dîtina xelkî
Reftarên bi edeb
Ciluberg
Gotinên adîyên Ustralî
Çalakîyên derveyamal û ewlehî
Ewlehî di mal de
Jingeh
Heywan u ajelên malî
Rojname, radyo û televîzyonê
Qumar
Dengedeng
Xizmetên Hikûmeta Heremî
Vîza
Welatîbuna Ustralî

Derbareya Ustralya
Yekem şênîyên Ustralya gelên Aboriginal û Torres Strait Islander bûn, ku li welatê herî kêm
40 000 sal berê bi cî bûn. Ustralîyên xwecî xwedî baweriyên ruhanî xwe yên yekta, girêdana
kûr ji bo xak, çandeke dewlemend û cur bi cur û tradîsyoneke hûnerî berdewam e, ku yek ji
kevintirîn di cîhanê de. Çandên xwecî beşekî girîng ê nasnameya neteweyî Ustralya û gelên
Aboriginal û Torres Strait Islander ji berbiçav pêk dênin ji bo huner, medya, akademiya, sport
û bazirganiyê. Agahî li ser dîrok, mîrata Ustralya û çanda xwecî e hene li
www.australia.gov.au/information-and-services/culture-and-arts
Awistralya, civakek qebûlkir u firehîye ku xelkêt wî ji çandên, bawerî, ol û etnîkên cor bi cor
pêk tê. Ustralî ji hemû deverên cîhanê were. Li dora 46 ji sedî ji Ustralî yan jî li derveyî welêt
ji dayik bûn, yan jî dê û bavê ku li derve hatiye dinê. Tevî ku Îngilizî zimanê neteweyî ye, li
dora 300 zimanan, ku di nav wan de zimanên xwecî, jo boaxaftinê li Ustralya hene. Hemû
olên serekî ya cîhanê de li vir de tê bikaranîn.
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Li Australia, her kesê azade ku pey û toreyên çandî û olî xwe pîroz bikin, heta ku ew yasayên
neşikandin e. Her kes dikare beşdar û endamê civaka wek Ustralî bive. Di destpêkê de, hûn
belku bi vî rengî edet nebin. Lê belê, eger hûn vekirî û bi hurmet li hember kesên din, raman
û edetên wan pesend bikin, hûn muhtemele ku şiyay û serkeftî bin di jiyana te ya nû.
Hikûmeta Ustralya piştgirî li firehîya civakê Ustralî dike û girêdana xwe bi neteweyek
firehçandî cur bi cur teqez dike ku her kesê xwedî derfet bin ji bo beşdarbûna di jiyana miletê.
Ji bo hînbûna zêdetir li ser Ustralya biçin bo www.australia.gov.au/about-australia

Berpirsyariyên u behayên
Azadî û wekheviyê em li Ustralya keyf jê dikin girêdayî li ser her kesî û bicihanîna
berpirsyariyên xwe. Ji tu tê payîn ku ji bo Ustralya dilsoz bin, piştgiriya rêka demokratîka
jiyana me û alîkarîya parastina beha û adetên qebûlkirinê, da ku bêşdarî û edelatê ji bo hemû
kes bin.
Behayên nasnameya me di bingeha ji bo civaka azad û demokratîka Ustralya ye. Di nav wan
de piştgiriya ji bo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

demokrasiyê parlamentoyê
bi serweriya yasa
dijîn, bi aramî
rêzgirtina ji bo hemû kesên ku bêyî cuda ji bakgrawinda wa
dilêşî ji bo kesên ku muhtacin
azadiya gotinê û azadiya ramanê
azadiya rêxistinbûnê
azadiya olî û hikûmeta sekuler
ekhevî yên ferdî, çi ji taybetmendiyên wek kêmandaî û pîrbûnê
wekheviya mêr û jinan
wekhevîya firsendan.

Erkên welatiyên Ustralî:
•
•
•
•

milkeçî bo yasa
dengdanê li federal û hilbijartina ustan an herêm, û di referandumê de
parastina Ustraya eku pêwîstiya rabe
Xizmetkirin li desteya yasa, eger dawa hat kirin ji bo vê yekê.

Ji bo agahiyên zêdetir li ser Welatîbuna Ustralî, biçin bo www.citizenship.gov.au u bixwene
Kitêba Alikarî bo Têsta Welatîbuna Ustralî bi navê: Bodên Hevbeşêt Me (Australian
Citizenship: Our Common Bond).

Wekhevî û antî-cudakarîyê
Tu maf heye ku rêz lê bê girtin û pêdiviyên xweyên adil wek her kesê din bên dîtin. Bi heman
awayî, divê tu ji kesên din rêz hebe, ka ew li Australia ji dayik bûn an jî koçberin. Nijadperestî
û cudakarîyê yên bi her formê li Ustralya nehêt qebûlkirin.
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Di bin qanûnên dijî-cudakarîyê, tu kesê, divê kêmtir alîgirê ji yên din nebe ji ber temenê xwe,
nîjad, welat û bi eslê xwe, zayend, rewşa xêzanî, ducanî, baweriyên siyasî, olî yan jî, seqetî
yan meyla cinsî. Ev qanûn li piraniya şûnên tê cî bi cî kirinê, di nav wan de kar, perwerde,
akincîbûn, mal kirîna, û xwegihandina xizmetên yên wek doktor, hotel û banka. Mêr û jinan
de di bin yasa de û ji bo hemû armancên din jî wekhev in.
Ustralya kevneşopiyeke ji axaftina azad heye. Lê belê, van t neqanûnîye ku heqaretê, şermê,
xayintî an tirsandina kesê an jî komeke din ya li ser bingehê temenê xwe, nîjad, welat û bi
eslê xwe, zayend, rewşa xêzanî, ducanî, baweriyên siyasî, olî yan jî, seqetî yan meyla cinsî.
Australian Human Rights Commission Komisyona Mafên Mirov ya Ustralya qanûna federal
îdare dike li beşên mafên mirovan, dijî cudakarî û edaleta civakî.
Komisyona mafên mirov ya Ustralya

Hûragehiyên pêwendî

Pirsên giştî 9 sibehî – 5 piştî nîvro AEST

1300 369 711

Xetaagahî gazinên 9 sibehî – 5 piştî nîvro
AEST (Sêşem girtî ji 1.00 piştî nîvro)

1300 656 419

TTY – ji bo elîlyên bihîstinê û axaftin

1800 620 241

Agahî tercumekirî - mafên mirovan

www.humanrights.gov.au/about/translatedinformation

Human Rights Malper

www.humanrights.gov.au

Her ustan u herêmê jî yasayên antî- cudakarî u ajansê hikûmetî hene:
Ustan an
Ajana mafên mirov
Herêm
ACT Human Rights
ACT
Commission

Telefon

Malper

02 6205 2222

www.hrc.act.gov.au

NSW

Anti-Discrimination Board of
NSW

02 9268 5544 an
Herêmî NSW
telefona bêpere www.lawlink.nsw.gov.au/adb
li ser
1800 670 812

NT

NT Anti-Discrimination
Commission

08 8999 1444 an
NT telefona
www.adc.nt.gov.au/
bêpere li ser
1800 813 846

Qld

Anti-Discrimination
Commission Queensland

1300 130 670

www.adcq.qld.gov.au
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Ustan an
Ajana mafên mirov
Herêm

Telefon

Malper

SA

08 8207 1977 an
Herêmî SA
Equal Opportunity Commission telefona bêpere li www.eoc.sa.gov.au
ser
1800 188 163

Tas.

Office of the AntiDiscrimination Commissioner

03 6165 7515 an
Tas. telefona
www.antidiscrimination.tas.gov.au
bêpere li ser
1300 305 062

Vic.

Victorian Equal Opportunity
and Human Rights
Commission

1300 292 153

WA

08 9216 3900 an
Equal Opportunity Commission WA telefona
www.equalopportunity.wa.gov.au
bêpere li ser
1800 198 149-08

www.humanrightscommission.vic.
gov.au

Xwebexşî
Xwebexşî rêka başe ji bo jîrektîyên nuh hîn bibin, hevdîtina xelkî ku dijîn û dixebitin li civaka
we û ji bo alîkarîya kesên din. Gelek Ustralî xwebexşin. Xwebexşên pere nagirin, ji ber ku ew
dem û zanîna xwe bidin berjewendîyên civaka û xwe. Xwebexşî her tim pirsa hilbijartineke û
ne mecbûrî ye.
Tevî ku xwebexşî cîgir nabe ji bo karê bi pere, ew dikare ji we re jîrektî û tecrûbeya kar ku
dikarin alîkarîya te bo bidestxistina kar bike. Bi xwebexşî tu dê Îngilizîya xwe baştir, avakirina
torên civakî û civakê û xwe bi xwe bawerî zêde dikin.
Gelek rêxistin û malperên ku lîsteya derfetên xwebexşî berhev dikin. Volunteer Resource
Centres Navendên çavkaniyê Xwebexşî di seraserê Ustralya agahiyan bêberamber, hevcotî
û xizmetên şandin didin. Ew jî bo rêxistinên ku ji xwebexşên digerin alîkarin.

Telefon 131 450
114

Ji bo agahiyên zêdetir:

Herêm

Rêxistin

Malper

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

Derfetên xwebexşîyê GoVolunteer
li seranserî Ustralya

www.govolunteer.com.au

Bilindtirîn dezgeha
niştimaniya karên
xwebexş li Ustralya

www.volunteeringaustralia.org

Volunteering Australia

Hevdîtina xelkî
Dema ku hevdîtina yekî ji bo cara yekem dikin, ev adîye destê rastê vê kese yê bi destê te yê
rastê dihejînin. Kesên ku hev nas nakin, bi giştî hevdû maç an hembêz nakin dema ku ew li
yekemîn hevdîtinê de ne.
Dema ku hevdîtin bi kesên nû dikin, gelek Usrtalî ne rehet dibin ku pirsên di derbarê temenê,
ol, zewac, zarok yan jî pereyên xwe jê bikin. Di kargeh û bi hevalên xwe, Usrtralî gelek caran
hevdû bi navên yekem ê wan re gaz dikin.
Gelek Usrtralî li çavên xelkê binêrin ku pêre dipeyivîn, weke nîşanekê ji rêzê û ji bo ku nîşan
bide ku ew guhdariya dikin.

Reftarên bi edebane
Gelek caran Ustralî dibêjin, "ji kerema xwe (please)" dema ku pirs ji bo tiştekî û "spas dikim
(thank you)" dema ku yekî alîkarî an jî ji wan re tiştekî dide. Ne gotina ji kerema xwe ve û
spas dikim belku weke bê edebî tê dîtin.
Ustralî gelek caran dibêjin, "min negirî " “excuse me” ku bala yekî bikişînin û "sorry", eger ew
bi şaşîtî bi yekî re li hev bikevin. Ger dorê hene, ew jî ciwanmêr e ku têkevin li dawiya dorê û
biçin pêşve bi awayekî rêkûpêk.
Tu divê hewl bidin ku li ser dem ji bo civîn û serdanên li yên din be. Ger tu wê dereng be,
telefon bikin bo kesê ku lêborînê bixwazin û bila wan bizanin ku key tu digihîjê wê. Ev ji bo
serdanên profesyonel pir girîng e (ji bo nimûne, dema serdana doktor) belku tu ji te re pere
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bê wergirtin ji bo ku dereng bûn bêyî agadariya pêş wextê. Kesê ku her tim derengin belku
wekî kesê bawedar nas nekin.
Ger dawetnama niviskî digihîjê destê we dibe ku tîpên "RSVP" bi tarîx re hebe. Ev tê wê
wateyê ku kesê dawetkar, dixwazin bizanin ka hûn dê beşdar bibin an ne. Eve rêzdartire ku ji
wan re bêjin ku li vê wextê amade dibin an ne.
Hinek reftarên ne tenê bê edebane ye belku di heman demê de jî li dijî qanûnê ye. Mînakên
ev nifirkirin û tifkirin li şûnên giştî, sivik, û mîzkirinê an jî bi dizî li her derê ji bilî di destavê giştî
û taybetî de.
Herwisa mêze bikin Wekhevî û antî-cudakarîyê li jor de.

Cilûberg
Ustralya civakê firehreng e. Cudahiyan li cilûbergê, neynika vê firhrengiya. Gelek kes cilên
edetî an nefermî ber dikin ji bo rehetîyê an jî li gorî rewşa civakî an seqayê. Hinek din hene
ku bixwazin bi cilên kevneşopî derkevin, ji ber olî an ji nerîtên xwe, bi taybetî jî di boneyên
taybet de.
Çend qanûnên an qaîdeyên li ser cilûberg heye, tevî daxwazên bo jiber kirina cilûberg li hin
ciyê cudayê kar û li cihên taybetî heye. Ji bo nimûne, çizmeyên ewlekarî û şefkeyên zixt, divê
ji ber kin bo sedemên ewlekarîyê li ser erdên înşaat, û polîs, leşker û bergên karmendên
hinek şîrketên jî.
Ustraya bûyera zêde ya kansêra pîstên pêşî lê bigire heye. Cil û şefkeyên parêzer rîska
kansera çerm kêm bike. Gelek dibistanên pêwîst dikin zarokan şefkeyên li ser bikin wekî
beşek ji cilên dibistana xwe. Ji bo zêdetir agahî parastina tavê, biçin bo
www.cancer.org.au/preventing-cancer/sun-protection
Klab, şano fîlm û cihên din jî dibe ku pêwîst be ji amadebûyên maliştî û xemilandî bin, cilên
paqij û solên guncaw ber xwe bikin.
Jin û mêr dikarin cilên ku bi tevahiya bedena xwe nagire ji ber kin. Ev normale li welatên
rojavayî ye û nayê wê wateyê ku ew dixwazin ku bala kesên din bo xwe bikşînin.

Gotinên adîyên Ustralî
Gelek gotinên adîyên Ustralî an binzarên wan ecîb tên xuya kirin. Ustralî gelek cara peyvên
kurt dikin (Ji bo nimûne, 'footy' ji bo 'fûtbolê'). Heke tu nizanî wateyê ev gotin çîye, pirsê bikin
eve normal e. Hinek wergerandî hevbeş in:
•

•

Feraxê bînin (bring a plate) – gava ku tu ji bo fonksiyona civakî an jî kar tên
dawetkirinê û ji we re xwestin ku "feraxê bînin (bring a plate)", tê vê wateyê ku ji bo
anîna sêniyekê xarin ji bo parvekirina bi kesên din re.
BYO – ev tê vê wateyê ku vexwarin ê "xwe bîne", “bring your own” bo nimûne alkol,
esîr, vexwarinê nerm an avê. Hinek restorana BYO in, ku tê wateya tu şûşê
vexwarinên xwe bi xwe re bîne. Ger tu BYO bînî, pircar bihayekî ji bo paqijî û berçavk,
bi navê "corkage" heye.
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•

•

Siyaseta derî vekirî – li cîyê kar, "Open door policy" tê wateya ku tu û karmendên din
dikarin serlêdana nefermî bikin, ne hewce ye bi otorîteya li ser pirsgirêkên an jî
babetên din yên kar bi patron re biaxivin.
Hûn dibînim paşê (See you later) – ev bi awayekî nefermî yên û got: "bi xatirê te
(goodbye)" e. Ev nayê wê wateyê ku kesê dê di demek nêzîk de vedigerin.

Dabînkarê zimanê Îngilîzî ya we, dê bi têgînên gotinên Ustralî alîkariya we dikin. Beşa 3,
Zimanê Îngilîzî bibînin.

Çalakîyên derveyamal û ewlehî
Ustralya baş guncaye ji bo çalakîyên derveyamal, wek melevanî, rêveçûna nav dar û
teraşan, kempkirin û sport ê. Hin qaîdeyên ewlekarîyê hene ku ji bîr nekin.

Melevanî û ewlehî li derveyamal
•
•

•

•

•
•
•
•

•

Biçin bo kasên melevanî û ewlekariya avê, heger tu an zarokên xwe nikarin mele
bikin.
Melevanî di deryayê de belku gelek xeter bive. Ji bo keyifkirin di berav de bi ewlehî:
o Her tim di navbera alên sor û zer mele bikin ku di nav erdên bin çavên
zêrevanên jînê de ne.
o Nîşanên ewlekarîyê kontrol bike.
o Heke hûn nav teng de bikevin, aram bimînin, destê xwe bilind û gazê alîkariyê
bikin.
o Melevanî nekin, eger tu ala sor û zer nedît, yan eger nîşanên hebin diyar dikin
ku melevanî pesend nîne an jî beravê girtî ye.
Okyanûs nayê naskirin. Pir nîşanên hişyariya ji bo qezayên wek bijînin li ser kevir
deryayê, an jî ku di deryayê de ji aliyê pêlên mezin an pêlên bilind bixeniqîne. Dema
masîgirtinê gelek baldar bin ji keviran, gelek kesan, piştî ku di nav avê de ji aliyê pêlên
mezin dûrxistin û xeniqîn.
Hişyar bin dema melevaniyê di çem, golên û bendavên:
o Her tim kûrahiya avê û ji bo tiştên ku di binê avê berî ketina avê kontrol bike.
o Çêk bikin bo nîşanên xeter u metirsîyên (wek timsah an lewitandin) û bi gotina
wan bikin.
Her tim çavdêriya zarokên ku diçin melevanyê an li avê nêzîkin, di nav wan de hewzên
melevaniyên pişt malê. Hewzên melevaniyê lazime perjîn hebin.
Bi tenê neçin bo melevanî, masiyan an rêveçûna nav dar u teraşên. Ji kesek re bêjin
diçî ku derê û key hêvî dikin vegerîn. Gelek xwarin û avê ji gel xwe bibin.
Hinek mar û kêzik li Ustralya jarîn in. Ger hatî lêdanê, şûna lêdanê nehejînin û
alîkarîyê tibî bistînin an telefon bikin bo triple zero 000.
Li biharê, teyrên dendbêj bi navê magpies parastina xaka xwe dikin li ser peyayan û
ajotvanên lê didin. Îşaretên hene ku ji lêdana teyrên hişyar bikin. Ev teyrên tên
parastin, hewl bidin ji êrîşên wan dûr bin u nêzîkê hêlînên wan nebin, kêm û eynekên
tavê, an ku darek an sîwana li ser serê xwe rabikin.
Tav li Ustralya pir bi hêz e. Kûmê li ser kin, cil û bergên şiyay parastinê û merhemê
li rojên tavî de dijî şewata tavê bi kar bînin. Ev yek bi taybetî ji bo zarokên ciwan
girîng e.
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•

•

Berê xwe bidin rewşa seqyê. Agir kirin û menqel li rojên qedexê agir destûr nine.
Bureau of Meteorology zanyarî li ser hişdarîyên seqayê belav dike li
www.bom.gov.au/index.php
Li bajarên Ustralya, wek piraniya bajarên cîhanê, êrîşên dê biqewime, bi taybetî jî di
şevê de. Berê xwe bidin ewlekariya we ya şexsî. Dûr bin li parkan, derên tarî û erdên
nebaş.

Ji bo agahiyên zêdetir:
Jêderên agehî

Malper

Bureau of Meteorology – rewşa hewayê u
qedexeyan agir
Royal Life Saving Society – melevanî u
ewlehî avê
Surf Life Saving Australia

www.bom.gov.au/weather
www.royallifesaving.com.au
www.slsa.asn.au

Beach Safety – di nav wan de agahîyên
tercume kirî
Rip Current Safety Tips – di nav wan de
agahî bi zimanên ji xeynî Ingilîzî
Australian Cancer Council – parastin ji tavê

www.beachsafe.org.au
www.ripcurrents.com.au
www.cancer.org.au

Ewlehî di malê de
Ewlekariyê xanî
Dema ku ji mala biçin derê, her tim deriyên lok bikin u pencerên bigrin. Heke îmkan be, derî
bi perde an zincîreke ewlehî çê bikin, da ku hûn bikarin bibînin kî li wê derê ye berî vekirina
derê. Ronahî li ser derî an jî, ronahî sensor nêzîkî derî bi kar bînin da ku tu bibînî, eger yek li
wir e û bi hêsanî derî li xwe vekî gava vedigeriya malê. Li heman wext de binavketên ji xwe
dûr dixin.

Derman û maddeyên kîmyewî
Hinek derman û maddeyên kîmyewî yên li dora mala tên dîtin belku zirarê an jî nexweşiyeke
giran çe bikin.
•
•

•

Hemu dermanên dûr bixin ji destê zarokan u ajelên, an li cîyê ku zarokan nebînin.
Heger hûn dev ji dermanên ber da an ew wextên wan derbas kirine, wan re nehavêjê
gemarê an avroyê. Vana bidin bi dermansazê xwe ku dikarin ji dermanên mayî bi
ewlehî jî bavêje û bi belaş jî.
Bila hemû berhemên paqijî di dolabek de bên girtin ku ji destê zarok û heywanan
dûr bin.

Amêrên ewlekariya zarok (wek kilîtên dolaban) dikarin di piranîya dikanên de bikirrîn.

Ewlehîya agir di malê de
Her sal agirên mala dibe sedema mirina li dora 50 kes û gelek birînên cidî li Australia.
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Zenga dûkêlê agahdariyê zû didin u dibe ku jiyana we rizgar bike û xizmetên tengetavî
agadar dikin bo rawestandina belavbûna ziyan ne li wextê xwe de. Ev hişyarî ye, bi taybetî jî
di şevê de, girîng e, dema ku mirov di xew de ne. Her malê, divê bi kêmanî yek alarmeke
dûmanê di her qatê xanî hebe. Kontrol bike u her şeş mehan batirîyên wan bighûrin.
Agirên mala gelek caran di mitbaxê de dest pê dikit an bi sedema şortên elektrîkê de,
bikaranîna şaş ya ambûrînên, an jî bi cî hîlana amêrn hilkirî bi tenê. Agirên mala nehîlin
bi cî bi cî kirina tedbîrên jêr.
Di mal de:
• Bila amûrên elektronîk valahî hebin li dora hev ji bo pêşgirtin li daxbûnê
• Xalên elektirîkê bargiran neke – her sokêt lazime yek plag hebe.
• Plag u sokêt çêk bikin ji bo toza an jî ziyan û ti pirsgirêk hel bikin. Hemû tamîrên
elektrîkê, divê ji aliyê karebavan ê bi kalîte bêne çê kirin.
• Bila perdeyan, cil û bergên ser texta razanê ji mûm û sobeyên dûrin.
• Tu caran mûman an pêta vekirî şewitandina din tenê cî nehîle ji dema ku tu di odeyê
de nebe.
• Dema ku hûn li malê ne, teqez bike ku deriyên ji hundir nehatiye girtin
(bi kilît ne quflin), da zû di rewşeke acil de vekin.
• Tu caran di nav nivînan de cixarê nekîş.
• Teqez bikin bila zarok nikarin bigihîne kifrît an çeqmak.
Li mitbexê
• Tu caran zarok di mitbaxê de bi tenê nehêle.
• Tu caran xwarinçêkirinê hilkirî bi tenê cî nehêle - eger tu di metbexê derkeve, tebax
vemirîne, heta ku tu vegere.
• Zarokên dûr bimînin ji amanên dax, sertebax û firûnan di dema pijandinê de.
• Destikên beroşên ji rexê tebaxî dûr bigrin da nehên lêdan u rijandin. Ava germ jî bibe
sedema şewitandinê.
• Bila maddeyên şewitî dûr bin ji çavkaniyên germî yê.
• Tu caran amanên madenî di nav firna microwave nekin, di nav wan de tasên maden,
perên aluminium an jî firaxên maden.
• Gaz li hin metbex û firnên tên bikaranîn. Her tim tendûrê gazê an serêtebaxî vemrînin
dema tu ji bikaranîna wê xilas dibe. Ger tu bêhna gaze dikî, kifrîtî rewşen nekin ji ber
ku pêta dê gazê biteqîne. ji bo çavkaniya ku derçûna gazê va ye û wê vemirînin di cih
de. Eger tu nikaribe, telefonê triple zero 000 bikin û ji bo “Fire Brigade”. "Agirkujiyê"
bipirsin. Telefonê xwe neqedîne.
Çibikin eger ku agir hebe:
• Telefonê triple zero 000 ji mala cîranê xwe bikin, bi telefona giştî an mobile û ji bo tîma
agirkuj bixwazin. ji wan re bêjin ku agir e û eger mirovek e hîn jî li hundir hebin.
Telefonê xwe neqedîne.
• Xizmetên agira ustanê şîretên didin li ser çi bikin li haletê agir de. Mêze bikin Beşa 2,
Bidesxistina alîkarî.
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Planên ewlekarî ya agira daristanê
Li hinek beşên Ustralya agirên daristanê dikare bandorê li ser ewlebûnê mala we hebe. Ger
tu li cihekî ku di rîskê de ji şewata daristanan dijîn, plana kûrên ji şewata daristanê çê bikin.
Xizmetên agir ya herêmî agahî û rênumayî ji bo alîkarîya we da plana kûrên agirê nav deviyê
de amade bikin.
Plana xwe, divê di nava çalakiyên berî werzên agira daristanê de bin, di dema werzên agira
daristanê de, hinek plan ji bo rojên pêş agir u hinek planê duyem çê bikin. Ev divê çêklîstên
berfireh ji bo parastina malê xwe hebe, ji bo amadekirina malê xwe li haletê agir, lîsteyên
têkiliyên şexsî li haletê agir, naveroka an çenteya awarte, planên ji bo hemû xelkê de dimînin
li mal ku divê hesabê ji pêwîstîyên taybetî wan bikin (ji bo nimûne, hejînî u vegozînê pitikan
an pîr û kal), planên ji bo ajel û / yan merumalat, zengolên ji bo çûn ê, plana duyem, û plana
vegera mala xwe.
Ji bo agahiyên zêdetir li ser agirên daristanê u hûrgilîyên têkilîyê ji bo xizmetên agirê herêmî,
mêze bikin Beşa 2, Bidesxistina alîkarî.

Jîngeh
Jîngeha paqij û parastina sirûştê ji bo Ustralîyên girîng e. Ev neqanûnî e gemarê an jî zibil
bavêje bêyî destûr. Ji bo agahiyên zêdetir li ser gemar avêtin biçin bo
www.australia.gov.au/information-and-services/environment/pollution-and-wastemanagement an malperên antî- gemar wekî Clean Up Australia www.cleanup.org.au/au an
Keep Australia Beautiful (http://kab.org.au)
Heywanên resen, masî, masî sedefdar û nebatên bi destê qanûna hatiye parastin. Nêçîr
neke, masî u masî sedefdar negre yan nebat kom neke berî teqezkirina destûryên ser wan.
Qaîdeyên taybet ji bo Parkên Netewî hene bo pêşgirtin li têkdana wan, û carna jî xerca
serdana tên girtin.
Ji bo agahiyên zêdetir:
Herêm

Ajan
Neteweyî Department of Environment –
Parks Australia

Malper
www.environment.gov.au/topics/nati
onal-parks

ACT

Parks and Conservation

http://www.environment.act.gov.au/p
arks-conservation/parks-andreserves

NSW

NSW National Parks and Wildlife Service www.environment.nsw.gov.au/nation
alparks
https://nt.gov.au/leisure/parksNT Parks and Reserves
reserves
Queensland National Parks, Sport and
www.nprsr.qld.gov.au
Racing
National Parks South Australia
www.environment.sa.gov.au/parks

NT
Qld
SA
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Herêm
Tas.

Ajan
Parks and Wildlife Service Tasmania

Malper
www.parks.tas.gov.au

Vic.

Parks Victoria

www.parkweb.vic.gov.au

WA

Parks and Wildlife

www.dpaw.wa.gov.au

Heywan u ajelên
Hikûmetên ustan u herîmên berpirsiyarin ji parastina heywanan û qanûnên peywendîdar bi
wan, dema ku rêveberiyên xwecîyên di rêvebirina heywanên malî yan keîî berpirsiyarin.
Eger te ajelê malî hebe, hûn berpirsiyarin ji xwedê kirin u xarin u paqij bihêlin. Kazime
gemarê wan paqij bikin. Gelel ajelên malî pêwîste bên vaksîn kirin u dermankirin ji aliyê Vet
re gava ku ew nexweş an jî birîndar in. Xesandin a ajelên malê û micro-hûr tê çaverê kirin û
dibe ku ji aliyê qanûnê pêwîst bive. Ev berpirsiyariya xwedî ajel e. Bo zaniyarîy zortir ji vet ê
navçeya xwe bipirsin an ji Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) li
www.rspca.org.au
Hin heywanên malê de, divê bi şaredarî herêmî bên qeydkirin. Belku jî sînorên li ser hejmar û
cureyên heywanên tu bihêlin, û qaîdeyên li ser ku derê û çawa hûn dikarin wan ji xwe re
hebin. Gelek milkên kirê ji heywanên destûrê nadin.
Ger tu çidî nikare lênêrîna ji heywanê xwe bikî, divê hûn terik an dev jê bernedin. Ji hevalên
xwe û cîranên xwe bipirsin ka gelo ew dikarin xwedî bikin, reklaman li ser malpera qebûlkirina
ajel an ji vet ê xwe bipirsin ji bo alîkarî an jî şîret.
Ger pirsên te li ser xwedî kirina ajel an saxlemiya ajel biçin bo
www.agriculture.gov.au/animal/welfare/state an ji vet ê xwe bipirsin.
Herwisa mêze bikin Beşa 6, Yasa Ustralî.

Rojname, televîzyon u radyo
Piraniya ajansên nûçeyan li navendên bazarên mezin rojname bi zimanên cuda-cuda heye.
Heger ew zimanê taybetî an rojnameya ku tu dixwazî nebe, ji wan bixwazin ku ev order bikin.
Gelek kanalên televîzyonê bê pere hene, di nav wan de du têlevîzyonên dewletê heye
(Australian Broadcasting Corporation (ABC - www.abc.net.au) u Special Broadcasting
Service (SBS - www.sbs.com.au)). Ne pêwêste molet an beşdarî hebin da ku temaşayî
xizmetên pexşên belaş “free to air” bikin.
Bo xizmetên din televizyonê lazim e abonetiya ("televîzyonê pay" an jî " pay TV") tê dayin.
Beriya îmzekirina girêbestên bo xizmetên ragihandinê, teqez bikin ku dikarin mesrefê wan
xizmetên bidin û li gora pêwîstîyên we têr dikin. Îmzekirina girêbestek dirêj neke, eger bi tenê
ji bo demeke kurt de kirê de yî. Tevlêbûn ji bo xizmeta televizyona pay îmze neke bo
temaşakirina bernameyên pexşên belaş “free to air”.
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Gelek kanalên televîzyonê bernameyên “catch up” pêşkêş dikin ku hûn dikarin bi rêya wan
piştre bi internet temaşeyî vana bikin. Lê belê, temaşe kirin bi internet î gelek data dixwaze u
eku ji zêdetir ji heqê desturdar bi kar bînin gelek buha dibin.
Xizmetên "Streaming" x jî hene li, wek Netflix, Presto û Stan. Ew xercek mehane digrin ji bo
destxistina programên pirtûkxana wî. Hûn dê xetekê bi lez lazim e bo temaşeyî van servîsên.
Hişyar bin temaşeyî van gelek data dixwaze bi taybetî ser mobile fonê belku gelek buha
bibin.
Special Broadcasting Service (SBS) Îsitgehên televîzyon û radyo xwedî bernameyên bi gelek
zimanên civaka cuda hene. Bernameyên heftane di rojnameyên bajarê û liserxetê hatiye
lîsteyê.
kanalên radyo etnîkî tê dîtin li National Ethnic and Multicultural Broadcasters’ Council
(www.nembc.org.au an ser telfonê 03 9486 9549).

Qumarkirin
Hinek kes dikarin zirarê girîng ji qumarê bibînin, bi taybetî eger ew zehmetî ji sînordarkirina
mîqdara dem û / an jî pere xerc kirin li ser qumarê hebe. Qumar dikare pirsgirêkên darayî yên
cidî û bandora hebe li ser alîyên din yên jiyana mirovekî wekî ya tendurustiya derûnî û fîzîkî,
kar û têkiliyên. Pirsgirêkên qumarê ne bi tenê bandore li ser takekes dike belê endamên
malbatê an jî dostên xwe yên nêzîk bandor dikin, di heman demê de jî.
Xizmetên Destekê di nav wan de şêwrê, şêwrê aborî û şêwirdarîya hiqûqî ji bo kesên
qumarbaz, û ji malbat û hevalên xwe jî:
Ajan
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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/

Dengedeng
Dengedeng ji dengên bilind, ku mirov nerehet dike, weke hepandina segên, an cîranên
muzîkê bilind an jî amûrên hêza bikar tînin.
Qanûnên bo parastina Ustralî ji qerebalixa zêde heye. Rêbazên li seranserî ustan û
herêmêm cuda ne, lê divê berî 7.00am û piştî 11.00pm dengedeng nebe.
Bi cîranê xwe biaxivin, eger dengedengî wa bandorê li we heye. Cîranê xwe dibe bandora
dengdengê xwe nizanin. Bi giştî, Ustralî xweşbînin u çareseriya pirsgirêkên dengedengê nav
xwe bi gifitugo dikin. Lê belê, ger dengedeng tim caran bive, heger gelek bilind an di sibê zû
an dereng di şevê de pêk tê, û bi gifitugo ne hatiye çarekirin, tu gilî bikin li cem şaredarî
xwecîyê, desthilatên jîngeha ustan an herêmê, an polîs.
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Bi cîranên xwe re bêjin, eger tu plan heye nûjenkirina an ahengekê bi dengedeng çê bikin.
Xelkî kêmtir nerehet dibin eku li pêş de bizanin key dengê wê dest pê dike û key tê dawî, û bi
kê biaxifin eger ev dibe pirsgirêkê. Mêze bikin jî Beşa 6, Yasa Ustralî.

Xizmetên hikûmeta xwecêyî
Şaredarîyên xwecêyî gelek xizmetên piştgiriyê wekî navenda tendirûstitya zarokan, navenda
lênêrîna zarokan, xebatkarên ciwanan, û xizmetên lênêrîna seqetî u salî. Gelek karkerên
pirçandî an civaka ku dikarin ji we re alîkarî baş bikin dema ku we jiyana li Ustralya bi cih
bidin. Şaredarîyên xwecêyî jî gelek caran salonên giştî, spor, werzişî û çandî ji bo komên
civakî didin bo bi karanînê.
Şaredarîyên rêyên navxwe baş dikin, tuwaletên giştî çê dikin, û misogerkirina dikan û
restaurantên gor pîvanên tenduristiyê durustin. Ew pêşketinên avahî kontrol dikin. Heke tu
dixwazî guherandinên milkê xwe bikî, divê hûn bi Şaredarîyên xwecêyî xwe ji bo erêkirina wê
de venêrî.
Dibe ku pêwist be ji bo hin xizmetên şaredarîyê pere bidin. Heqê di belavokan de û malperên
şaredarîyê tên weşandin. Tu divê perê zêde an diyariyan nedin rayedarên dewletê yên ji bo
misogerkirina biryarek an erêkirina. Pêşkêşkirina diyariyên an bertîl, qedexe ye û tê raport
kirin.
Ji bo agahiyên têkiliyê bi rêveberiyên xwecêyî, biçin bo Beşa 2, Bidexistina Alîkarî.

Pirtûkxaneyên
Piranîya deverên xwedî pirtûkxaneyên giştî ne ku mirov dikare bibe endam ji bo deynkirina
pirtûkan bi belaş. Pirtûkxaneyên jî hin pirtûkên bi zimanên din ji bilî Îngilîzî heye yan jî dibe
ku ji bo wan order bikin. Herî pirtûkxanên înternetê bê pere hene.
Bo dîtina pirtûkxanê, biçin bo www.nla.gov.au/libraries

Komkirina gemarê u vezîvirandinê
Şaredarîyên ji bo kom kirina gemarê û vezîvirandinê berpirsîyare. Piranîya Şaredarîyên
xwedî qodîyên cuda ji bo çopên giştî û a vezîvirandinê (kaxet, plastîk, cam û maden) hene,
û hinek qodî kesk didin (ji bo çopên baxçe) an kom kirina ser rexê cade bo tiştên mezintir
(wek mobîlya).
Bi Şaredarîyê xwe an bi cîranên xwe çêk bikin ser wext u corên zibil u gemarê bo havîştinê.
Eger zibilê we pir mezin u naçe bermîlên de, dibe ku hûn, ji bo ku ew bibin ji bo ambara
çopên an navenda vezîvirandinê û xercê bidin. Ev qedexe ye ku zibilê xwe avêtî li erdekî mîrî
an jî taybetî.

Tuwaletên giştî
Tuwaletên umûmî di Ustralya bê karmendin u bi piranî bo bikaranîn bê pere ne. Ew dibe ku
derfetên guherîna zarok û tuwaletên, vekirî ji bo seqetan, û bi piranî tuwaletên rûniştî an cî
mîz kirinê ne wek tuwaletên rojhilatîne. Herî tuwaletên giştî şûnên nêr û mê ji hev cuda, tevî
ku hin tuwaletên otomatîk û bo her kesê hene.
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Ji kerema xwe li tuwaleta li piştî bikaranîna paqij û birêkûpêk derkeve. Hinek tuwaletên li
Ustralya avê bi kar neynin bo avêjtine belê gubre dikin, da ji tiştên ku we li tûwaletê danîn
haydar bin.
Bo dîtina Tuwaletên giştî, biçin bo https://toiletmap.gov.au

Bikaranîna avê
Bi awayekî giştî avê li Ustralya ji kalîteya baş e. Lê belê, li hin cihan, hilgirtin avê an avê nevexwarinê tê bikaranîn ku te nevexwe. Van cihan xuya ne bi diyarkirin sembola:

Deverên herêmî dibe ku astengên avê li cihê hebin. Ev tê wê wateyê ku bikaranîna te ya avê
dibe ku ji bo demên an çalakiyên taybetî bên sînorkirin. Ji bo nimûne, hûn nikarin avê baxçya
bidin, yan jî otomobîl an pencere bişon. Bi Şaredarîyê xwe kontrol bike an bice bo
www.bom.gov.au/water/restrictions

Vîza
Wezareta Department of Immigration and Border Protection (DIBP) vîzayê ji bo rûniştina
demî an daîmî, û biryar li ser welatîbûnê çê dikin (www.border.gov.au)
Biçin bo Visa Finder li www.border.gov.au/Trav/Visa-1 ji bo dîtina vîzayê durust bo we.
Dikarî li ser xetê bo gelel vîza dawa bikî li www.border.gov.au/Trav/Visa/Appl

Vîzaya Nîştecî vegerî Resident Return
Heke hun niha an jî berê niştecîhekî daîmî Ustraly bin û dixwazin ku biçe derveya welat û ji
bo Ustraly vegere wek ku rûniştina daîmî, dibe ku hûn divê ji bo wergirtina Resident Return
vîzeya (RRV) dawa bikin.
Hûn dê ev vîze pêwist e, eger dema seferê ya li ser vîzeya daîmî te yên niha xelas bûye an jî
wê xelas bive.
RRV vîzeya daîmî ya ku destûrê dide te ku biçe derveya welat û ji bo Ustralya vegere wek ku
rûniştina daîmî di nava wexta seferê desturdar. Ev rê dide xwedî vîza li Ustralya heta demê
nedîyar bimîne. Ne pêwîstî bi RRV heye ger ku tu neçe derveya welat. Agahiyên zêdetir li ser
RRV d li ser malpera DIBP li www.border.gov.au/trav/visa-1/155- tên dîtin.

Vîzayên bo seredana Ustralya
Serlêderên demî divê dawa wergirtina vîzeya bikin bo tev dema bimînin li Ustralya. Hejmarek
vîzay cûrbecûr yên demî li gor armanca serdanê de hene. Her vîza şert û mercên taybet
heye. Bo zaniyarîy zortir herin www.border.gov.au/about/corporate/information/factsheets/46temporary-entry
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Vîza bo koçkirina domdar
sê cure yên koçberiyê daîmî ji bo Ustralya hene:
•
•
•

Koçberiyê malbatî - dawakar divê merivekî mafdar li Ustralya hebe ji bo sponserîya
wan.
Koçberiyê pispor û bizniz - dawakar divê zanîna an şiyana taybet hebe ku ji bo aboriya
an jî ji herêmên din ên jiyana Ustralî wê beşdar bin.
Koçberiyê însanî – dawakar divê duçarê zilm an cudakarîyê girîng heta sînorê
binpêkirina mafên mirovan li welatê xwe û wek pêwîstiya ji nû ve bêt nirxandin bo
akincîbûnê.

Her kategoriyê de daxwazên tund heye. Malpera DIBP agahiyên up-to-date li ser vîze û
"Visa Finder" pêşkêş dike ku tu ji bo dîtina helbijartî vîzayê ku dibe ku ji bo we mûnasib be li
www.border.gov.au

Ajanên koçberîyê bawerdar
Ajanê koçberîyê kesek ku şêwr dide li ser pirsên koçberiyê, agahdarî, alîkarî ji bo
amadekirina formên û daxwazkerên vîzeya, û digel DIBP ji bilî dawakar diaxifin.
Di normalê de xercê hisab dike.
Ne mecbûrin ajanê koçberîyê bi kar bînin. Heke hûn hîs bikin ku ne bawerbikaribin formê
xwe tijî bikin yan jî heger doza we tevlihev e, dibe ku hûn ajanê koçberîyê bikar bînin.
Ajanên koçberîyê ku li Ustralya kar dikin divê qeydkirî bin di Ofîsa Fermangeha Qeydkirina
Ajanên koçberîyên Office of the Migration Agents Registration Authority (OMARA) de.
Bo dîtina ajanê koçberîyê qeydkirî, biçin bo malpera OMARA li
www.mara.gov.au/search-the-register-of-migration-agents/

Çêk kirina hûragahiyên xwe bi înternêtî
Visa Entitlement Verification Online (VEVO) xizmeteka înternêtî bê pere ye bo xudanê vîza û
rêxistinên bo çêk kirina hûragahiyan li ser vîzayên xwe ser vê linkê www.border.gov.au/vevo
Herwisa app ê myVEVO heye ku ji berhemên Apple in u bê pere ji Apple store tê dagirtinê.

Welatîbûna Ustralî
Bûn be welatiyê bi wê maneyê ku tu bi çêkirina lixwegirtina Ustralya û pê bend bûn bi her
tiştî ji bo rawastana wî. Welatîbûna Ustralî xelateke pir xurte ku gelek maf u derfet pêşkêş
dike bo beşdarîya tam li jiyana neteweya me ya demokratîk bikin.
Piranîya niştecîhan daîmî digerin ku bibin hevwelatiyê, divê hin merc u pêwistiyên bi cih
bênin berî dawa ji bo welatîbûnê bikin. Di nav de dijîn li Australia ji bo demeke
destnîşankirî û şexsîyetê baş bin.
Agahiyên derbarê welatîbûnê, şîyan û formên dawakarî hene li www.border.gov.au/Trav/Citi
Piraniya kesên ku dawa welatîbûna Ustralî dikin, divê ji test ê welatîbûnê derbas bibin.
Îmtîhana hemwelatîbûnê li ser nirxên ku di nava Pledge of Commitment (Teahudê
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girêdayîbûna) hatîne ku Ustralîyên nû bidin gava ku bibin welatî. Ev mijarên têde wek
baweriyên Ustralî ya demokratîk, erk û selahiyetên hemwelatî, û hikûmet û zagona Ustralî.
Bo amade bûn ji bo test ê, pirtûka çavkaniyê test a welatîbûnê bixwenin li
http://www.border.gov.au/Trav/Citi/pathways-processes/Citizenship-test
Ger hûn serkeftî bin, hûn dê bên dawet kirin ji bo tevlî merasîma hemwelatî. Di wê merasîmê
de, herî dawakarên dê pêwîst be (Teahudê girêdayîbûna) Pledge of Commitment yên Xwe
çê bikin.
Piştî ku bûn bi hemwelatiyê Ustralî, dibe ku hûn dawa pasaporta Ustralî bikin. Ger tu
berdewam hemwelatiyê welatekî din hebe û herweha Welatîbûna Ustralî Jî, divê tu
li sefer a çûn u hatin ê bo Ustralya pasaporta Ustralî xwe bikar bînin.
Bo zaniyarîy zortir an bo dawa kirina pasaporta Ustralî, biçin bo
www.passports.gov.au/Pages/home.aspx

Zarokên pêşeroj u welatîbûna Ustralî
Di piranîya bûyeran de, zarok an jî zarokên ji bo we li Ustralya ji dayik bûn dema hun
niştecîhekî mayînde bin wê otomatîkî mafê hemwelatî Ustralî di dema zayînê hene. Heke ev
zarok pasaporta Ustralî divê, pêwîst e tu ji bo bidestxistina delîlê welatîbûnê Ustralî wî bikî bi
tijî kirina Form 119 - Daxwaznameya ji bo delîlên hemwelatiya Ustralî. Tu divê vê hesab bikî
berî bilêtên sefer bikirrî.
Agahiyên bêtir u bidestxistina Form 119 li malpera DIBP heye di www.border.gov.au

Dengdan
Welatiyên Ustralî 18 salî an li ser divê navê xwe binivîsin ji bo dengdan ê xwe. Tu dikarî li
merasima hemwelatiya xwe bide nivîsîn. Tu dikarî di 17 salan de navê xwe binivîsî,
ji bo wê hendê amade bin bo dengdanê gava dibin 18 sal.
Formên hilbijartinan li postexaneyan, ofîsên komîsyona hilbijartina Ustralî Australian Electoral
Commission û malpera Australian Electoral Commission komîsyona hilbijartina Ustralî de
berdest in. Tu dikarî tenê yek form tijî bikî ji bo qeydê ji bo hilbijartinên federal, Ustan û
herêmên û herî hilbijartinên rêveberiyên lokalî de.
Her cara ku hûn adresa male biguherîne divê tu forma nav nivîsên ê nû temam bikin.
Bo zaniyarîy zortir, telefona Australian Electoral Commission komîsyona hilbijartina Ustralî
bikin li ser 13 2326 an jî biçin bo www.aec.gov.au
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